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Samenvatting Steroiden Z1Jn van sceraanafgeleide ~erbindingen. Van de ~.:

circa 10.000 bekende steroiden komen er ongeveer 200 voor
in het menselijk lichaam, waar zij als hormonen een be
langrijke rol spelen bij de regeling van de diverse func
ties in het organisme. Ret steroidmengsel in de lichaams
vloeistoffen is zeer verdund en complex. De voor de ana
lyse hiervan vereiste hoge resolutie en lage detectiegrens
worden in het bijzonder bereikt door de gaschromatografie,
en weI vooral bij het gebruik van capillaire kolommen.

Twee grote problemen bij de capillaire gaschromatografie
zijo op bevredigende wij ze opgelost, enerzij ds door de toe
passing van een nieuwe vaste sto£-injectiemethode voor de
splitloze intrbductie van de vereiste submicrogram hoe
veelheden, anderzijds door de ontwikkeling van speciale
coatprocedures voor het prepareren van hoog scheidende
kolommen,

Met behulp van dergelijke kolommen, gecoat met de statio
naire fases QF-I en SE-30, zijn van een aantal clinisch
chemisch belangrijke steroidhormonen de retentie-indices
bepaald, met gebruikmaking van het hiervoor geschreven
ALGOL-60 computerprogramma "RETENTION DATA".

Een ALGOL-60 programma "IDENTIFICATION" is ontwikkeld voor
de automatische identificatie van de componenten in een.
mengsel op grond van hun retentie-indices op een of meer
dere stationaire fases en/of temperaturen.

De invloed van de kolomtemperatuur op de retentie-groot
heden is nagegaan. De relatieve retentie blijkt exponen
tieel te varieren met de reciproke absolute temperatuur;
de retentie-index varieert aanzienlijk en nagenoeg line
air met de temperatuur, evenals het steroid number, dat
slechts voor de steroidkernen vrijwel temperatuuronaf
hankelijk is.

Ret is voorts vrijwel onmogelijk gebleken uit de struktuu~

van een steroid zijn retentie-index te voorspellen voor
een polaire fase, terwijl dit voor apolaire fases kan ge
beuren met een onnauwkeurigheid van kleinerdan 1 %.

Tenslotte is een tabularium samengesteld van de relatieve
retenties van steroiden en sterolen, zoals die voorkomen
in de verzamelde steroid-literatuur.
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1. INLEIDING.

In principe bestaan er vele instrumentele analyse-methoden, waar

mee men voldoende nauwkeurig een onbekend mengsel kan analyseren

en / of een onbekende stof identificeren.

BJj de steroid-analyse in de klinische chemie echter worden ver

scheidene methoden al snel ontoereikend, daar men immers in de

lichaamsvloeistoffen circa 200 verschillende steroid-hormonen kan

aantreffen, in hoeveelheden varierend van 1 ng tot 1 mg stof per

dag. Slechts van de gaschromatografie is de detectiegrens dermate

laag dat zelfs op nanogramschaal componenten uit een mengsel een

duidig aantoonbaar z~n.

Meestal heeft men dan echter een zo geringe hoeveelheid zuivere

stof verkregen, dat een verdere identificatie met de gebruikelijke

spectroscopische methoden niet meer uitvoerbaar is, daar deze toch

minstens 0,1 milligram zuivere stof vereisen.

Ondanks het feit dat met een snel scannende massaspectrometer, ge

koppeld aan een capillaire kolom, de laatste jaren interessante

resultaten z~n geboekt, is deze koppeling econom~~ch. toch niet zo

zeer verantwoord, dat z~ algemeen in de praktijk uitvoerbaar zal

z~. De identificatie van een stof aan de hand van retentie-waarden

lijkt zinvoller.

Hierdoor worden hoge eisen gesteld aan het scheidend vermogen van

de gebruikte kolommen; immers hoe groter het oplossend vermogen,

des te zekerder wordt de identificatie. Dit is dus weI een duide

lijke hint in de richting van capillaire kolommen. Maar zelfs op de

tegenwoordige, zeer efficiente, non-selectieve capillaire kolommen

worden verschillende epimere steroid-hormonen tegelijkert~d geelueerd.

Men zal dan slechts een volledige identificatie kunnen bereiken door

gelijkt~dige analyse op meerdere stationaire fases, b~voorbeeld op

een non-selectieve zowel als op een selectieve fase, in dit onder

zoek resp. SE-30 en QF-l.

Daartoe moeten eerst nauwkeurig isotherme retentie-indices van vele

klinisch chemisch belangrijke steroid-hormonen worden bepaald, welke

indices dan met de namen van de desbetreffende stoffen worden op

geslagen in het geheugen van een computer. Een ALGOL-60 computer

programma is verder ontwiW~eld, dat uit de bruto-retentiet~den van
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de componenten uit een natuurlijk analyse-monster de retentie

indices berekent, en na vergelijking met de indices in het geheugen,

de namen van de geidentificeerde stoffen in het mengsel afdrukt.

Voorts is nagegaan in hoeverre de temperatuur-afhankelijkheid van

de retentie-waarden deze idehtificatie-methode kan beinvloeden,

en eventueel karakteristiek kan zijn voor de beschouwde stof.

Ook wordt het interessant te onderzoeken of retentie-grootheden

voorspelbaar zijn uit de grootte en de struktuur van de steroiden.
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2. DE CHEMIE VAN STEROIDEN.

2.1. Biosynthese.

Bij de biosynthese van steroiden wordt allereerst, uitgaande van

acetaten, het sterk onverzadigde squalene gevormd, 'dat men opge

bouwd deruct uit isoprene~eenheden. Door ringsluitingen en oxidatie

gaat het olefinische squalene over in een C-30-sterol, lanosterol

genaamd, dat door verspringen van dubbele bindingen en door verlies

van drie angulaire methyl-groepen, cholesterol oplevert. Choles

terol nu staat aan het begin van de gehele steroid-metabolisme in

het mensel~c organisme.

squalene

,isoprene

~HO
cholesterol

2.2. Chemie.

Chemisch gezien kan men de steroiden afgeleid denken van perhydro

cyclopentano-phenanthrene, een 4-ringen-struktuur, waarvoor men

ook vaak de naam sterane tegenkomt. De ringen worden aangeduid met

de letters A, B, C en Dj de C-atomen worden genummerd zoals aan-

gegeven.

sterane
3

4 6

cholestane

2.6

Tenzij het tot twee ringen behoort, bevat elk l~oolstofatoom twee

H-atomen, die gewoonlijk niet in de struktuurformules worden aan-
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gegeven, wanneer men niet uitdruk~elijk is geinteresseerd in de

configuratie. Aan de 10- en l3-plaats kunnen methyl-groepen aan

gehecht z~n, aan het C-17-atoom is vaak een langere koolwaterstof

keten bevestigd. De zesringen komen meestal voor in de thermodyna

misch stabielere stoel-vorm•

.y=!
stoel bed

2.3. Stereoisomerie.

Stereoisomerie kan voorkomen als gevolg van de ruimteljjee ordening

van de ringen onderling. De twee meest voorkomende strukturen van

natuurl~(e steroiden verschillen slechts door de w~ze van koppeling

van de A- en B-ring op de 5-plaats.

5a - trans 5b - cis

Het eerste geval geeft de 5a- of trans-configuratie weer, het andere

~e 5b- of cis-configuratie. AIle andere ringen z~n alt~d trans met

elkaar verbonden.

Stereoisomerie wordt ook veroorzaakt door de orientatie van functio

nele groepen aan het skelet, die zich onder (alfa) of boven (beta)

het vlak van de ring kunnen bevinden. De a-bindingen geeft men aan

met een stippell~ntje; de b-bindingen met eeg gewoon streepje; de

methyl-groepen aan C-IO en C-13 worden per definitie in de b-stand

getekend. Eveneens kan men onderscheid maken tussen equatoriale en

axiale bindingen, waarvan de eerste ongeveer in het vlak van de

ring liggen, en de laatste min of meer loodrecht daarop.
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equatoriale bindingen

2.4. Nomenclatuur.

B~ het benoemen van steroiden wordt in het vervolg uitsluitend de

angelsaksische nomenclatuur aangehouden. Men gaat hierb~ uit van

enige fundamentele strukturen, zoals:

- estrane: C-18-steroiden, bv estrogenen,

- androstane: C-19-steroiden, bv androgenen,

- pregnane: C-21-steroiden, bv progestagenen en corticosteroiden,

- cholestane: C-27-sterolen.

Allo-verbindingen verschillen"van de typische in de natuur voor

komende steroiden door een andere orientatie van het 5-R-atoom:

vergel~ allopregnanediol (5a) en pregnanediol (5b). Ret voorvoeg

sel epi- wordt gebruikt b~ configuratie-afwijkingen op alle andere

plaatsen: epiandrosterone (3bOR) en androsterone (3aOH). Bet suffix

-~ geeft aan dat de kern volledig verzadigd is; -~ duidt op een

dubbele band, -diene op twee, etc. Wanneer zoln dubbele binding

ligt tussen twee opeenvolgehd genummerde C-atomen, wordt de plaats

aangegeven met het laagste C-atoom; in andere gevallan met de num

mers van begin- en eind-atoom: estra-l,3,5(lO)-trien-3-ol-l7-one

(estrone). Keto-functies worden aangegeven met het achtervoegsel

-~' -dione, etc; alcoholen door -01, -~' -triol. Het voorvoeg

sel dehydro- duidt op een onverzadiging: dehydroandrosterone; ter

w~l dihydro- (tetrahydro-) de aanwezigheid van twee (vier) extra

H-atomen betekent: dihydrocortisol. Bet voorvoegsel nor- geeft aan

waar een methyl-groep ontbreekt: 19-nortestosterone.
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3. DE CAPILLAlRE GASCRROMATOGRAFIE VAN STEROIDEN.

3.1. Inleiding.

Ret feit dat men na een publicatie van Chen en Lantz (1) in 1960

verder geen enkele literatuur aantreft over een zo voor de hand

liggende zaak als de capillaire steroid-chromatografie, kan niet

veroorzaakt zijn door een gebrek arol interesse. Veeleer lijkt dit

te komen doordat men geen antwoord heeft gevonden op de vragen

die rijzen bij de ontwikkefuing van adequate injectie-methodes voor

vaste stoffen. Daarnaast speelt ook de wijze waarop een capillaire

kolom gecoat wordt een overheersende role Op deze twee zaken zal

dan ook wat dieper worden ingegaan.

3.2. Apparatuur.

AIle chromatogrammen zijn opgenomen met capillaire kolommen in een

dual-column-chromatograaf, de ene kolom gecoat met de non-selec

tieve stationaire fase SE-30, de andere met de selectieve fase

QF-l. De gebruikte apparatuur bestaat uit:

- Een F & M 5750 Research Chromatograph van Hewlett-Packard, samen

gesteld uit:

-·een thermostaat-oven metinjectieblok en vlamdetectors,

- een temperatuurregel- en programmeereenheid,

- een versterl~er-unit voor de vlamionisatie-detectoren.

- Een Becker gasstroomregelaar (type 5125) voor de toevoer van het

draaggas (stikstof), en waterstof en lucht voor de vlam, alles

via zuiveringsfilters en constant-flow regelventielen.

- Een Leeds & Northrup "Speedomax" HAzar 5mV recorder, later ver

vangen door een Hewlett-Packard Moseley 7l00BM two-channel 2mV

recorder.

- Een chromel-alumel thermokoppel, waarmee met behulp van een

digitale voltmeter de kolomtemperatuur tot op tOc nauwkeurig

afleesbaar is.

3.3. De modificatie van het injectiesysteem.

Ret standaard injectieblok Van de F & M 5750 chromatograaf is uit

g~voerd in roestvrij staal en ontworpen voor de toepassing van ge

p~~te kolommen. De dode ruimte in het injectiestuk, dat voor deze



-7-

kolomme~ goed is gedimensioneerd, voldoet echter niet bU het gebruik

van capillaire kolommen. Door de veel geringere volumesnelheid

door Gen ~ mm capillair wordt de verblijftijd in het injectiestuk te

~ oud injectiestuk

4"1ft~~~~~~~:=1
swage10k i-"

groot, hetgeen resulteert in een vergroting van de injectiebreedtc,

alsmede in een sterk toegenomen degradatie van de componenten aan

de stalen wand. Di t alles kan voldoe.nde worden tegengegaan door het

injectiestuk te veranderen, zoals hier getekend:

glazen buisje

~;;§044;tg~~t:~;,pij::~;;,;.+1§ g; ;:t,,: \

SWD.C'clc:: ;;11

In de plaats van het oude injectiebuisje is een stalen pijpje geko

men (uitwendig 6, inwendig 4 mm), waarin een glazen buisje is

ingepast (uitw -4, inw 0,65 rom), dat aan de voorzijde conisch uit

gevijld is. Op het stalen pijpje is een swagelok 1/8 1
' koppeling ge

soldeerd, waaraan de capillaire kolom zodanig wordt vastgeschroefd,

dat hij nog circa 10 mm in het glazen buisje is geschoven.

3.4. Een simpele vaste stof-injectiemethode bij kwalitatief werk.

Het introduceren van steroid-oplossingen op een capillaire kolom

geeft vele problemen. Het toepassen van de gebruikelijke splitter

veroorzaakt, door de brede range van kookpunten in het mengsel,

ongetwijfeld fractionering en vereist een veel grotere hoeveelheid

monster dan voor de eigenlijke analyse noodzakelijk is. Direkte in

jectie lijkt hier dus een belangr~ce winst. Echter hebben we in de

klinische chemie te doen met sterk verdunde complexe mengsels van

steroiden in een veelal zeer grote overmaat oplosmiddel, die de

kolom mogel~c zal overladen en daardoor de gemeten retentiewaarden

dubieus maakt. De bij het onderzoek toegepaste inj ectiemethode be

rust op de selectieve verdamping van dat oplosmiddel. Hiertoe

wordt uit een ca 0,2 %-ige steroid-oplossing slechts de naald van
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een Hamilton 10 IUl injectiespuit gevuld. De volle naald brengt men

daarne enige seconden in een' oventje, waarvan de temperatuur circa

1200 C bedraagt. Terw~l het oplosmiddel nu verdampt bl~ven de veel

minder vluchtige steroiden in de naaldpunt achter; b~ binnenbre~gen

i~ het 2800 warme injectieblok van de gaschromatograaf verdampe~

zjj vrijwel momentaan en bereiken direkt de kolom, zodat de injectie

breedte voldoende gering bl~ft (ongeveer 0,4 sec).

3.5. Het prepareren van capillaire kolommen.

3.5.1. De stationaire fase.Waar men voor de steroid-analyse de be

schikking heeft over circa 20 verschillende stationaire fa

ses, worden er toch maar enkele algemeen toegepast, daar

het wenselijk is het aantal gebruikte fases, zoals trouwens

ook het aantal gebruikte temperaturen, zo gering mogelijk te

houden. Daarom hebben w~ ons ook beperkt tot de twee meest

gebruikte stationaire fases, te weten SE-30 en QF-l, waarvan

in de literatuur de meeste retentiegegevens beschikbaar zijn.

3.5.1.1. SE-30. Dit is een van de beste non-selectieve fases.

Het is een dimethylsiloxane-polymeer, bruikbaar tot

3000
• Bij de analyse op een dergelijke apolaire fase

komen de verschillen in molecuulgrootte en molecuul

bouw goed tot uiting.

3.5.1.2. QF-l. Wil men een mengsel analyseren op grond van

functionele groepen en orientaties in het molecuul,

dan maakt men bij voorkeur gebruik van een polaire,

selectieve, fase, zoals QF-l. Dit is een fluoro

alkylsiloxane-polymeer, waarvan de thermische sta

biliteit helaas vr~ gering is: boven 2500 is de

fase niet langdurig houdbaar.

3.5.2. De wijze van coaten. Capillairen met een hoog scheidend ver

mogen worden veelal bereid door roestvr~ stalen kolommen

met een lengte van ca 20 m en een inwendige diameter van

t rom te voorzien van een inwendige dunne film van de sta-
I

tionaire fase. Hiertoe wordt de kolom eerst gezuiverd door

doorspoelen met tri, aceton, benzeen en hexaan, telkens ca

10 ml; daarna met het oplosmiddel waarmee de coatoplossing

is geprepareerd. Dan wordt 2 ml van een 20 %-ige coat-
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oplossing van de stationaire fase door de kolom geleid met

een snelheid van 10 em per seeonde. De aldus verkregen film

kan men nog homogeniseren door nogmaals een plugje van 0,2

ml van dezelfde oplossing door de kolom te persen. Hierna

worden de restanten oplosmiddel verwijderd door onder de

zelfde lage draaggasstroom de temperatuur te verhogen tot
o100 en deze temperatuur een uur lang te handhaven. Dan

sluit men het draaggas af en verwarmt gedurende vijf uur o~

200 onder de ontledingstemperatuur van de fase, waarna de
otemperatuur verlaagd wordt tot 10 boven de werktemperatuur

en hierop gehandhaafd blijft gedurende 24 uur, te~1ijl nu het

draaggas weer toegelaten wordt. De kolom vertoont nu een

snel afnemende "bleeding". Wanneer de nulstroom door de de

tector een aanvaardbaar en constant niveau heeft gekregen,

kan men de kolom gaan testen met een standaardserie n-alkanen,

bv C24 , C28 en C
32

• Is het seheidend vermogen te laag, dwz

blijft men onder de 2000 sehotels per meter, en / of "tailen"

de pieken te sterk, dan herhaalt men de gehele eoatings

~rocedure, uitgezonderd het reinigen. In het andere geval

is de kolom geschikt voor gebruik.

In de praktijk blijkt het eoaten met SE-30 in iso-oktaan rede

lijk gemakkelijk te verlopen, terwjjl dat met QF-l in aceton

een vrij moeilijke zaak is, waar men pas na herhaald overcoaten

een aeeeptabele kolom verkrijgt.

3.6. Vluchtige steroid-derivaten.

Daar vrije steroiden pas dieht onder hun ontledingstemperatuur vol

doende vluchtig zijn voor de gasehromatografie, i$ men weI haast

genoodzaakt ze om te zetten in vluchtiger derivaten. Zoals in een

seriptie Van Kneepkens (2) tot uitdrukking komt, is het vaak vol

doende de hydroxy-groepen in het molecuul te veretheren. Dit gebeurt

meestal door bewerking met een mengsel van 10 % trimethylchloro

silane (TMCS) in N,O bis(trimethylsilyl)acetamide (BSA). Waarsehijn

lijk katalyseert het TMCS de reactie door eerst met BSA een imonium

ion te vormen:
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Eierna verloopt de reactie als voIgt:

-
(CH

3
)3Sie + steroid-OH - steroid-O-Si( CH3)3 + H$.

Deze vr\" snelle reactie wordt mees~~l ui tgevoerd in een langwerpig

glazen buisje van geringe inwendige diameter, afgesloten met een

Beckman serumkapje, en waarin zich de steroiden bevinden. De aldus

gevormde trimethylsilyl- (TMS-)ethers zijn bij uitstek geschikt voor

de gaschromatische analyse. Zij zijn thermisch stabiel, en wegens het

ontbreken van waterstofbruggen veel vluchtiger dan de overeenkom

stige vr~e hydroxysteroiden. Echter veroorzaken sporen water momen

tane hydrolyse bij zowel reagentia als trimethylsilylethers.

3.7. Het meten van retentietijden.

Voor het bepalen van de retentietijden wordt gebruik gemaakt van

electronische apparatuur:

- een Infotronics CRS-43R 3-kanaals tape-recorder,

- een Infotronics CRS-40TSR play back system,

- een Infotronics CRS-llHB/4l digital readout system,

- een Addo-X digitale printer.

De op de recorder opgenomen chromatogrammen worden afgespeeld op

het play-back system. Het hieraan gekoppelde readout system bepaalt

per piek de retentietijd en het oppervlw~, waarna de printer deze

waarden, gegeven in arbitraire (infotronics-)eenheden, afdrukt.
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4. DE IDENTIFICATIE OP GROND VAN RETENTIE-INDICES.

4.1. Inleiding.

Wanneer men dtoffen wil identificeren op grond van de algemeen

aanvaarde retentie-indices (waarop in 4.2. verder wordt ingegaan),

dan zal men eerst van zoveel mogelijk steroiden deze indices moeten

meten. Dit is gedaan door Edelbroek (3) op o.a. SE-30. Uit bijlage I

blijkt al snel dat hierbij sommige pieken samenvallen, bv ll-keto

androsterone en ll-ketoetiocholanolone. Een eenduidige identifica

tie is hier dus niet mogelijk. Daarom zijn van vele klinisch chemisch

interessante steroid-hormonen 66k de retentie-indices bepaald op

QF-l. Met deze beide verschillende kolommen lijkt een goede identi

ficatie mogelijk. Mede ter vergelijking is uit de door Edelbroek

verzamelde literatuur een tabularium samengesteld van relative

retenties op QF-l.

4.2. Ret berekenen van retentie-indices.

4.2.1. De methode Kovats. Bij het berekenen van de retentie-index

volgens de methode van Kovats stuiten we op de onmogelijk

heid de methaantijd (tM) exact te ~eten, daar bij de gebruikte

hoge temperaturen (ca 2500
) ook het oplosmiddel vrijwel on

vertraagd door de kolom gaat en niet van het methaan wordt

gescheiden. De benadering van t M met t R Van het begin van

de oplosmiddelpiek, zoals gedaan door bv F.A. Vandenheuvel

en S.A. Court (4), lijkt evenmin ideaal, daar deze tijd af

hankelijk is van de geinjecteerde hoeveelheid oplosmiddel.

Voorts wordt volgens het concept van Kovats logaritmisch

geinterpoleerd tussen de nettotijden t Rvan twee opeenvol

gende n-alkanen, wat bij de steroid-analyse vaak niet moge

lijk is door de complexheid van het te analyseren mengsel,

waardoor pieken geheel of gedeeltelijk kunnen samenvallen

met de pieken Van de standaarden.

4.2.2. De methode Groenendijk-van Kemenade. Deze methode maakt ge

bruik van het gegeven, dat het verband tussen log(retentie

tijd) en het koolstofgetal, de "logplot", recht is. v/aar

Kovats (5) nu gebruik maakt van de methaantijd voor t M en

van verder twee opeenvolgende n-alkanen, wordt in deze con-
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ceptie uitgegaan van drie equidistante n-alkanen, meestal

C24 , C28 en C32 • Daarvoor geldt:

t 32/t28 = t 28/t24 , of:

Ct32 - t M)/(t28 - t M) = (t28 - t M)/(t24 - t M)·

Hieruit kan men een t M oplossen volgens:

t 24 • t 32 - t 28 • t 28
t M = t 24 + t 32 -2 • t 28
De index van een steroid wordt dan bepaald door z~n netto

retentiet~d t Rlogaritmisch te interpoleren tussen de net

tot~den van de hoogste twee n-alkanen, in formule:

log t R- log t 28
I = 100 (28 + 4 • log t

32
- log t

28
)·

Deze beide formules vormen de kern van de procedures EXTRA

POL en RETINDEX , waaruit het ALGOL60 procedure-programma

IiETENTION DATA (zie b~lage III) is ontwikkeld.

4.3. Indices op QF-l.

Om een aantal belangrijke steroid-hormonen te indiceren, z~n b~ 2240

'.

op QF-l negen series "identieke fl chromatogrammen opgenomen, welke

later zijn doorgerekend met het programma RETENTION DATA. Dit levert

de nauwkeurige indices van zo'n 30 steroiden, welke men terugvindt

in bijlage II. Het "actual program" voor een dergelijke bewerking

luidt:

nmax :- read;
!2!. n :- 1 stel2. 1 mtil nmax ~
begin cmax :- read; NEW PAGE; COMMENT; NLCR; st :- read; r := read;

!2!: c :- 1 stef 1 until cmax ~
begin EXTRAPOL; DATAPRINT; RETINDEX; PRINDEX end;
Nl:;-W PAGE; COMMENT; VARALYSIS(I);

Een voorbeeld van een chromatogram met uitgeprinte infotronics

retntie-eenheden en een voorbeeld van computer-input en -output

treft men aan in b~lage IV.

4.4. Het A!LGOL-60 programma "IDENTIFICATlbN".

Teneinde een computer de identificatie op grond vanretentie-in

dices te laten verrichten, is uit het procedure-programma RETEN-
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TION DATA een nieuw programma, "IDENTIFICATION", ontwikkeld. Om

ee~ zo groot mogelijke zekerheid te verkrijgen bij de toekenning van

een naam aan een component, is het mogelijk de indices van verschil

lende stationaire fases, of bij verschillende temperaturen, in het

geheugen op te slaan. Dit gebeurt door het real array PHASE

(1 : pm~7., 1 : kmax) te vullen, waar pmax het aantal fases is en

kmax het aantal komponenten.

Wanneer nu uit een te analyseren mengsel een retentie-index bere

kend is, dan gaat d.e procedure SEEK

procedure SEEK(I, p, tol)iValue I~ p, tol; integer Pi real I, tol;
begin for k :- 1 steP 1 untrl kmax do -

b'eiin if I >PHASE1p, k] - tOr) 1\ I < (PHASE[p, k] + tol)
then begin lIJARK[p, kJ :- true; IDENTIFIE(k) ~

endi
~ SEEK;

na, of deze index binnen een zekere tolerantie "tol" gelijk is aan

een index in het geheugen. SEEK kent een geidentificeerde component

een rangnummer toe en maakt het corresponderende element uit het

boolean array I1ARK true. Door het aanroepen van de procedure

IDENTIFIE, die het in SEEK toegekende rangnummer als formele pa

rameter bevat, wordt de naam van de stof uitgeprint in maximaal

30 symbolen.

E,rocedure IDENTIFIE(k);
begin SPACE(5); . .

!2!: 1 :- 1 step 1
~ IDENTIFIEj

value k; integer k;

until 20 ~ PRSYM(NAME[k, i]);

Doze namen zijn opgeslagen in het twee-dimensionale array NAME

(1 kmax, 1 : 30) als de symboolwaarden van hun letters en cijfers,

in dezelfde volgorde als de indices zijn opgeslagen in het array

PHASE.

Wanneer dit alles gedaan is voor de fase 1, wordt hetzelfde uit

gevoerd voor eventuele andere fases, waarbij ook weer, zo mogelijk,

een of meerdere array-elementen van MARK true worden gemaakt.

Aan het eind van het programma wordt nagegaan welke componenten

op aIle (beide) fases of temperaturen mogelijk aanwezig zijn, m.a.w.

welke elementen van HARK met gelijk rangnummer in alle (beide)

gevallen true zijn, in welk geval weer IDENTIFIE wordt aangeroepen
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en de naam van deze component wordt uitgeprint.

~ k :- 1 step 1 until kma:x ~
begin !2!:. P :- 2 ster 1 until pmax ~

begin if '1MARK 1, k] then l30toIEXIT;
IT MARK[p - 1, kl/\ MARK p, kl then MARK[p, kl

else MARK[p, kl
:- true
:- OOie;

!!. 1MARK[p, k]~ gato EXIT;
end·
!!. Mmc[pJDaX, k]~ begin NLCR; lDENTIFIE(k)

EXIT: ~

Het volledige programma treft men aan in bijlage V.

4.5. De automatische identificatie van een testmonster.

Om de bruikbaarhe~d van de in het voorgaande beschreven identificatie

methode na te gaan, zijn van een testmonster, bestaande uit de TMS

ethers van een achttal steroiden, drie chromatogrammen opgenomen b~

2240
, waarvan pag 1 van b~lage VI een voorbeeld geeft.

De input voor het programma "IDENTIFICATION" heeft de gedaante als

weergegeven in bijlage VI, pag 2: nadat aan pmax, kmax en tol een waar

de is toegekend, wordt het geheugen gevuld met de namen en desbetref

fende indices van de steroiden als getabelleerd in bijlage II. Daarna

volgen de chromatogrammen, indezelfde vorm als benodigd bij het pro

gramma "RETENTION DATA". Fag 3 van b~lage VI toont de vorm van de ver

kregen output.

Doordat we een tolerantie van 2 indexpunten toelaten bij het toekennen

van een naam aan een component, kan het· voorkomen dat een stof twee

namen kr~gt toebedeeld: een index 3236,18 kan behoren bij epiandroste

rone (3238 ±. tol) zowel als b~ 5b-dihydrotestosterone <3236 ±. tol).

Op andere kolommen zijn echter de indices van deze beide stoffen der

mate verschillend (zie Ed~lbroek(3)), dat een' dergelijke'dubieuze si-
. \. I

tuatie bij de toewijzing van een naam aan een stof uitgesloten moet wor-

den geachtbij het gebruik van twee verschillende kolommen.

Overigens leveren de beide laatste chromatogrammen weinig problemen:

de identificatie is hier eenduidig.
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5. TEMFERATUURSINVLOEDEN OF RETENTIE-GROOTHEDEN.

5.1. In1eiding.

Nu de identificatie met behu1p van de retentie-indices op twee ver

schi11ende kolommen goed uitvoerbaar is gebleken, r~st de vraag of

een identificatie ook niet mogel~t zou z~n door retentiet~den te

meten b~ twee verschi11ende temperaturen, in plaats van op twee

kolommen. Met andere woorden: kunnen we een stof niet identificeren

aan de hand van de temperatuursafhankel~heid van de retentie-waar

den op een bepaalde kolom, en in hoeverre z~n deze afhankel~eden

karakteristiek voor een bepaa1d steroid?

Om dit na te gaan z~ op SE-30 en op QF-l b~ temperaturen tussen

1800 en 2400 met behulp van de aangewezen procedures van het ALGOL

programma RETENTION DATA de v01gende retentie-grootheden berekend:

- de relatieve retentie tot 5a-cholestane,

- de retentie-index,

- het steroid number.

5.2. De relatieve retentie.

De in de literatuur meest voorkomende retentie-grootheid is weI de

relatieve retentie tot 5a-cholestane, r. Deze wordt gegeven als het

quotient van de nettoretentiet~den van de component en die van 5a

cholestane:

r = t'/tC= (t - tM)/(tc - t M).

Voor het verband tussen re1atieve retentie en de temperatuur vindt

men bij Ettre en Billeb (7) gegeven:

log r = a + biT.

Om dit verband door een computer te 1aten plotten is het ALGOL-60

programma "RECIPLOG" ontwikkeld, dat men aantreft in b~lage IX.

Voor een aantal steroiden z~ de relatieve retenties nagegaan over

een temperatuurstraject van 600 • Van de zgn steroid-alkanen (kernen)

androstane, pregnane en cholestane treft men de meetresultaten aan

in bijlage VII, voor zowel SE-30 als QF-l. Een mooie illustratie

van het verloop van de" relatieve retentie is ook het ~rafiekje in

Bijlage VII, pag 4.
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Om deze relatieve retenties te berekenenmet het programma RETEN

TION DATl is gebruik gemaakt van het volgende "actual program":

r.r.~.x : "" read;
!2.: n :... 1 step 1 until nmax ~
begin cmax := read; NEW PAGE; COMMENT; NLCR; st :- read; r := read; .
-=-~ for c :- 1 step 1 until cmax do

b'e'Sn EXTRAPOL.r DATAPIUNT; 3rUMBER; PRINDEX; end;
fu.""'W PAGE; CO~l\.T; VARALYSIS(tr); -

ene'.;--
5.3. De retentie-index.

Uit de formule voor de berekening van de retentie-index, gegeven

in 4.2.2. zien we dat deze index is samengesteld uit een constante

waarb~ het quotient van twee logaritmes wordt opgeteld. Bij nadere

beschouwing blijken deze log~ritmes be trekking te hebben op relatieve

retenties, en hiervoor geldt:

log r = a + biT.

Dit geeft dan voor de index:

I ~ (a + b/T)/(c + d/T).

A priori is dus niet te zeggen, hoe het verband is tussen de index

en de temperatuur, daar dit afhankel~{ is van de constantes a, b,

c en d.

Uit onze metingen is vast komen te staan dat de index over een ruim

temperatuurstraject recht evenredig is met de temperatuur. Men raad

plege bijlage VII en q~lage VIII, pag 2.

5.4. Het steroid number.

Ret steroid number volgens vandenHeuvel en Horning (9) is analoog

ann de retentie-index; aIleen wordt b~ deze methode de nettoreten

tietjjd van een component logari tmisch geinterpoleerd tussen de

nettot~den van 5a-androstane, -pregnane en -cholestane, welke stof

fen men de steroid numbers 19, 21 en 27 toekent. De lijn die deze

d±ie punten verbindt is een rechte. In formule wordt dit:

SN = 27 - 8 (log r/log r A),

waarin r A voorstelt de relatieve retentie van androstane tot choles

tane.

Op dezelfde w~ze als bij 5.3. aangeduid, geldt oak voar het steroid

number:

SN ~ (a + b/T)/(c + d/T).
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Ir- bijlage VIII, pag 3 vindt men grafisch uitgezet de rechte, die

ook de temperatuursafhankelijkheid van het steroid number weergesft.

Ook de steroid numbers kunnen worden berekend met het programma

RF.TENTION DATA- en welo'door gebruik te maken van het volgende

"c_ctu~:d program":

nr-:,x : ... read;
fo::- n :&0 1 step 1 until nmax ~
begin cme.x := read; NEW PAGE; COMMENT; NLCR; at :.. read; r := read;
- - for c :- 1 ste£ 1 until cmax do
~ EXTRAPOLi DATAPRINT; Sl'UMBER; PRINDEX ~ndJ
NEW PAGE; COMMENT,; VARALYSIS(I);

5.5. Conclusie.

Nu gemeten is hoezeer retentiegrootheden gevoelig zijn voor temper

atuursinvloeden, is het vr~~el overbodig op te merken hoezeer een

perfecte temperatuursbeheersing van belang is. Ter illustratie:

1 0 temperatuursstijging veroorzaakt op QF-l een toename van de

index met ca 2,5 indexpunt.

Verder is naar voren gekomen dat het steroid number niet dermate

temperatuursonafharucelijk is als wel wordt gesuggereerd (9); geldt

een onafha~~elj~eid nog weI voor de steroidalkanen, voor gesub

stitueerde steroiden lijkt dat beduidend minder het geval te zijn.

Ret moet verder door de gebleken vrij grote temperatuursafhankelijk

heden van retentie-waarden niet onmogel~c geacht worden dat een

identificatie op grondvantemperatuurscoefficienten uitvoerbaar is.
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6. HET VERBAND TUSSEN STRUKTUUR EN RETENTIE.

6.1. Inleiding.

De retentie-indices die men meet op een non-se1ectieve fase, zoa1s

SE-30, z~n een functie van zowel molecuulgewicht als van molecuu1

bouw, terwij1 de po1ariteit van functione1e groepen weinig effect

heeft. Daarom worden op SE-30 bv de drie estrogenen ook geelueerd

in de volgorde: estrone, estradiol, estriol, daar ze resp een,

twee en drie TMS-groepen bevatten (zie bij1age I). Op QF-l is die

vo1gorde echter: estradiol, estriol, estrone (bijlage II). Estrone

als 1aatste door de sterke retentie die QF-1 op de keto-functie

uitoefent.

Een dergelijke uitgesproken interaktie tussen steroiden en een

nonselectieve (apolaire) fase bestaat er echter niet, en hierdoor

zijn incrementen in de indices als gevo1g van de aanhechting van
c'

functionele groepen aan de steroid-kernen additief en onafhankelijk;

log r = log r +L:A log r , n = nucleusn g
I = I +L:AI. g = groupsn g

Hierdoor is het mogelijk retentie-indices van vele steroiden zeer

nauwkeurig te voorspellen. Ret is duidelijk dat dit van groot nut

kan zijn bij het identificeren van onbekende pieken in een chromato

gram. Nu deze incrementen door onder andere F.A.Vandenheuvel (4)

uitvoerig zijn nagegaan op apolaire fases, lijkt het interessant ook

voor de bij dit onderzoek veelvuldig gebruikte selectieve (=polaire)

fase QF-l na te gaan, of en in hoeverre incrementen in de index

ten gevolge van functionele groepen onafhankel~~ en additief zijn.

6.2. Voorbeelden.

Onder 4.3. is al aangegeven, hoe van de TY£-ethers van vele ste

roiden de retentie-indices op QF-l zijn bepaald. De hieronder aan

wezige epimeren en stereoisomeren bieden een goede gelegenheid om

een eventueel verbanO. tussen struktuur en retentie op deze fase

na te gaan. Uit bijlage II lichten we enige voorbeelden:

de overgang 5a - A5 :

androsterone --- dehydroandrosterone: 3111 --. 3077 -34

epiandrosterone --- dehydroepiandrosterone 3238 --. 3172 -66
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De overga~g 5a --- 5b:

androstane --. etiocholane: 2289 - 2255 -34

androsterone --- etiocholanolone: 3111 - 3145 +34

5a- --. 5b-dihydrotestosterone: 3275 - 3236 -39
Ilb-hydroxy-androsterone _ ~etio: 3284 - 3329 +45

11-keto-androsterone --- -etiocholanolone: 3335 - 3353 +18

5a- --- 5b-pregnane-3a,20a-diol: 2965 - 2991 +26

5a- - 5b-pregnane-3b,20a-diol: 3095 - 2975 -120

allopregnane - pregnane: 2475 - 243'4 -41

De overga~g 3a --- 3b:

androsterone --- epiandrosterone: 3111 - 3238 +127

dehydroandrosteror-e - dehydroepiandro.: 3077 - 3172 +95

5a-pregnane- Oa - 3b) , 20a-diol: 2965 - 3095 +130

5b-pregnane-(3a --- 3b) , 20a-diol : 2991 - 2975 -16

5b-pregnane-(3a - 3b) ,20b-diol : 2957 - 3065 +108

- 'epiandrosterone
I = 3238

dus de hoogste index.

6.3. Opmerkingen.

Bij vergelijking van de indices op SE-30 en QF-l van de steroid

kernen, blijken ook deze enigermate polair te zijn. In de grafiek op

bijlage VII, pag 3 zien we\dat zelfs de 5a- en 5b-steroiden enig

verschil in polariteit vertonen; de vlakke 5a-structuur heeft wat

meer interactie met d~ stationaire fase, en wordt daarom iets later

geelueerd dan de overeenkomstige 5b-struktuur.

Gesubstitueerde 5a-steroiden blijken echter sneller te zijn dan de

5b-vorm: de grote TMS-groep vervormt het molecuul enigszins; de

interactie tussen steroid en stationaire fase wordt anders.

Dit ziet men goed bij bv androsterone, etiocholanolone en epiandro

sterone:

androsterone etiocholanolone
I = 3111 I = 3145
Epiandrosterone heeft de vlakste struktuur, en



-20-

Zoals ook uit de tabel in 6.2. blijkt, zijn deze effecten nauwelijks

meer dan kwalitatief aanwijsbaar; kwantitatieve, onafhankelv~e in

crementen te geven is in tegenstelling tot bij non-selectieve (=a

polaire) fases, hier vrijwel onmogelijk.

Er worden bij polaire fases, zoals QF-l, namelijk sterke interacties

geinduceerd tussen de functionele groepen in het steroid-molecuul

en de polaire stationaire fase, welke interacties in grootte vari

eren met elke verschillende configuratie.

Doordat zo de waarde van elk increment bij elke structuur anders is,

is een precieze voorspelling van retentie-indices uit de structuur,

met een polaire stationaire fase, een zeer complexe, zo niet onmo-

gelijke opdracht. ~

•
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Bjj1age I

Retentie-indices van de TMS-ethers van steroiden.

KOLOM: RVS, 20 m, ~ mm inw

STATIONAIRE FASE: SE-30

DRAAGGAS: stikstof

TEMPERATUUR: 2500C

GEINJ. HOEVEELHEID:circa 10 nanogram

systematische namen:

Estratriene-3,17b-dio1

Estratriene-3,16a,17b-triol

Estratrie~-3-o1-17-one

trivia1e namen:

(17b) estradiol

estriol

estrone

indices:

2693 + 1

2905 + 1

2629 + 1

5a-Androstan-3a-01-17-one androsterone 2520 + 1

5b-Androstan-3a-ol-17-one etiocho1anolone 2533 + 1

Androst-5-en-3a-01-17-one dehydroandrosterone 2501 + 1

5a-Androstan-3b-ol-17-one epiandrosterone 2609 + 1

Androst-5-en-3b-ol-17-one dehydroepiandrosterone 2597 .±. 3
5a-Androstane-3a,11b-diol-17-one Ilb-hydroxyandrosterone 2713 + 2

5b-Androst~~e-3a,11b-dio1-17-one Ilb-hydroxyetiochol: 2732 + 0

5a-Androstan-3a-01-11,17-dione 11-ketoandrosterone 2609 + 1

5b-Androstan~3a~ol-11,17-dione ll-ketoetiocholanolone 2609 + 1



Bijlage ~I, pag 1

Retentie-indices van de TMS-ethers van steroiden.

KOLOM:

STATIONAlRE FASE:

DRAAGGAS:

TEHPERATUUR:

GEINJ. HOEVEELHEID:

RVS, 20 m, i mm inw

QF-l

stikstof

224°C

ca 10 nanogram

systematische namen:

Estratriene-3,17b-diol

Estratriene-3,16a,17b-triol

Estratrien-3-o1-17-one

5a-Androstane

5b-Androstane

5a-Androstane-3b,17b-9-~ol

5a-Androstan-3a-ol-17-one

5b-Androstan-3a-ol-17-one

Androst-5-en-3a-ol-17-one

5a-Androstan-3b-ol-17-one

Androst-5-en-3b-ol-17-one

5a-Androstan-17b-ol-3-one

5b-Androstan-17b-ol-3-one

5a-Androstane-3a,11b-diol-17-one

5b-Androstane-3a,11b-diol-17-one

5a-Androstan-3a-ol-ll,17-dione

5b-Androstan-3a-ol-ll,17-dione

5a-Pregnane

5b-Pregnane

5a-Pregnane-3a,20a-diol

5b-Pregnane-3a,20a-diol

5b-Pregnane-3a,20b-diol

5a-Pregnane-3b,20a-diol

5b-l~egnane-3b,20a-diol

5a-Pregnane-3b,20b-diol

triviale namen: indices:

(17b-)estradiol 2983 + 1

estriol 3175 + 0

estrone 3321 + 1

androstane 2289 .:!:.3
etiocholane 2255 + 12

androstanedio1 2844 + 2

androsterone 3111 + 0

etiocho1ano1one 3145 + 1

dehydroandrosterone 3077 + 1

epiandrosterone 3238 + 1

dehydroepiandrosterone 3172 + 2

5a-dihydrotestosterone 3275 + 4

5b-dihydrotestosterone 3236 + 4

11b-hydroxyandrosterone 3284 + 1

11b-hydr.etiocholanolone3329 + 1

11-ketoandrosterone 3335 + 8

11-ketoetiocho1ano1one 3353 + 8-

a110pregnane 2475 + 1

pregnane 2434 + 1

allopregnanediol 2965 .:!:.3

pregnanediol 2991 + 1

2957 + 1

3095 +'1

2975 + 1

3065 + 1



B~lage II, pag 2

systematische namen: . triviale namen: indices:

5b-Pregnan-3a-ol-20-one pregnanolone 3229 + 2

Pregn-4-en-3b-ol-20-one pregnenolone 3300 :t. 3

5a-Cholcstane cholestane 3052 + 2-



B~lage III, pag 1

L~st van variabelen in de ALGOL-60 progra~~als.

st

r

nmax (n)

cmax (c)

kmax (k)

pmax (p)

tol

TO

Ts

Rs

tb

tn

tr

I

SN

koolstofgetal van de tweede toegevoegde standaard-alkaan

verschil in koolstofgetal tussen de standaard-alkanen

aantal blokken "identieke" chromatogrammen

aantal "identieke" chromatogrammen in een blok

aantal komponenten in een monster

aantal phases waarvan retentie-indices in het geheugen

z~n opgeslagen (b~ IDENTIFICATION)

tolerantie in indexpunten b~ IDENTIFICATION

methaant~d van een kolom

nettoretentiet~d van stabdaard-alkaan Cst

relatieve retentie van twee opeenvolgende standaard-alkanen

bruto-retentiet~den

netto-retentiet~den

relatieve retentiet~den

retentie-index

steroid number



Lalgol 04162198 m snyders

begin comment 0416 2198 RETENTION DATA
tape contents procedures EXTRAPOL, DATAPRINT, COMMENT, RETINDEX,
PRINDEX, VARALYSI5, MEAOORED, REGRANAL, srUMBER;

integerst, r, n, nmax, k, kmax, c, cmax;
real TO, Ts, Rs;
array ts, tq[l : 25], tb, tn, tr, 1[1 : 25, 1 : 25];

procedure EXTRAPOL;
begin comment procedure calculates zero-time of a chromatogram

- . .... by extrapolation from three equidistant n-alkanes;
integer i; array tb,tn[ 1 : 3];
for i :... 1 jtep 1 until 3 do tb[ i] :-. read; .
TO :- (tb[ 1 x tb[3] - tb[2]" x tb[2] )/(tb( 1] + tb[3] - 2 x tb[2]);
for i :- 1 jter: 1 tmtil 3 do tn[i] :- tb[i] - TO; '.
itS:- tnt 3] tn 2]; Ts :- tm2];

~ EXTRAPOL;

procedure MEASURED;
be~in comment procedure calculates chromatographic

data with a measured zero-time;
TO :- read; Ts :... read; Rs :- read/Ts;

~MEASURED;

Erocedure REGRANAL;
begin comment procedure calculates zero-time by regression-analysis

. , in a number of measurements;
integer R, It, n, p, sl, s2, i, a;
real to,tOmin, tOmax, tOopt, m, vl, t1, t2, xO, yO, k, I, 5, Smin, d;rear array tb, tn, Itn[ 1 : 25]; It :- read.; R :- r; st :- st - R;
!2!:. n :... st step R tmtil It ~ tb[n] :lllI read; p :- It - 2 X R; i :- «It - st)/R) + 1;
for n :". st tefi R tmtil p" do
begin to:- tb n + R] X tbIn + R] - tb[n] X tb[n + 2 X R] )/(2 X t"b[n + R] - tb[n] - then + 2 X R]);

if. n • at~ begin tOmin :- to; tQmax :- to; ~
if to < tOmin then tOmin :- to;
IT to > tOmax t'heii tOmax :- to;--



comment REGRANAL continued.;
-to:z tOma.x; m:- (tOmax-tOmin) X.,-2; Q.:- 1; d :-In(10);
for to := to while to > tOmin do
b'egin s 1 :... 0; 52 :- Or vl :- 0; t 1 :- 0; t2 :l:II 0;

for n :- st ste'p R until 1t do
begin tn[n] :- tb[nl - to; 1tn[n] :.. (In{ tn[n] »/dj 51 :- a1} nj t 1 :"" t 1 + l~"~l[nh

vl :- vl + n x ltn[n]; 32 :a s2 + n X n; t2 :- t2 +ltn[n] x 1tn[n];
end;
xO :- sl/i; yO :11I tl/1; k :;.t (vl - i x xC x yO)/(s2 - i X xO X xC); 1 :- yO - k X xO; S :- 0;
for n :- at step R until IJ~ do S :... S + (k X n + 1 - 1tn[n]) 4 2;
litO .. tOmax then SIrln-:- Sr-
If S < Smin thent'Oopt :- to; to :- to - mJ a :I/ll a + 1;

end;-- -
ro:. tOopt; Ts :" tb[st + R] - TO; Rs :- (tb[st + 2 x R] - TO)/Ts;

end REGRANAI.;-
procedure 'DATAPRINT;
begin COlmlent procedure prints zero-time and other standard data

obtained from a single cr.roma.togram;
PRINTTEXT( EO · :}); FIXT( 4, 4, TO); NLCR;
PRINTTEXT( 1st l!< ); .ABSFIXT(2, 4, Ha); NLCR;
PRINTTEXT( lope ..J); ABSFIXT(2, 4, (1neRs )/(r X me 10»»; NLCR;
PRINTTEXT( terne~ standards: C:}); FIXT(2, 0, (- st + r»;
FIXT(2, 0, (- st»; FIXT(2, ~, (- at - r»; NLCR;

~ DATAPRINT;

Erocedure RETINDEX;
been comment procedure calculates retention times and indices of

the components in a cl~)u~togram;

reaJ. b; k :- 0;
fO"r"b :- reD.d while b , 0 do
begin k :- k + 1; tb[k, c]-:. b; tn[k, c] :~ tb[k, c] - TO; tr[k, c] :- turk, c]/Te;

I[k, c] :- 100 x (st + r X In(tr[k, c])/m(Rs»;
end; kmax :- k;

~ RE.TINDEX;



E!2.~lu.~ sruMBERj
be!ain S2..mment procedure calculF.tcs steroid numbers and

relative retentj.on data to 5a-eholestane;
real b, A, C; k :IW 0; A :Iil read - TOj C :... read - TO;
~b :- read while b l<~ 0 do
begin k :- k + 1; tb[k, c]~ bj tn[k, c] :- tb[k, c] - TOj trek, c] :- tn[k, c]/Cj

--I[k, c] :- 100 x (27 - 8 X (In(tr[k, c)/ln(A/C»)j
end; knlax :- kj

~ srU'MBER;

procedure PRINDEX;
begin comment procedure prints retention times and indices of the components

in a. chromatogram as calculated by RETINDEX or Sl'UMBERj
PRINTTEXT({brutotime nettotime log(tn) reltiMe .log(tr)
for k :1& 1 step 1 until k1mx do
begin ABSFIXT{5, 2, tblk, C])TSPACE15);

ABSFIXT15, 2, tn[k, c]); SPACE 5);
ABSFIXT 3, 4, (In(tn[k, c])/ln 10»)j SPACE(5);
ABSFIXT 3, 4, tr[k, c]); SPACE 5);
FlXT(3, 4, (In(tr[k, C])/ln(10»); SPACE(5)j
ABSFIXT( 5, 2, I[k, c]); SPACE(8);
ABSFIXT(4, 0, I[k, c])j NLCR;

end; NLCR; NLCRj
~ PRI"NDEx;

index index i); raCR;

'd

E,rocedure VARALYSIS(u); array uj &
bee comment procedure calculates and prints the average retention index +:""

and va.rimce and standard deviation;
real a; CARRIAGE( 3);
~NT'I'EXT({ average variance stand.dev average name of the component:}); nCR;
!2!. k : ... 1 step 1 tmtil kmax ~ talk] :... tq[k] :- 0;
!2!. k :- 1 step 1 until kmax ~
begin for c :11I 1 step 1 until cms.x do

--begin tS[k] :- ts[k] + u[k, err tq[k] := tq[k] + u[k, c) X u[k, c) end;
if cmax" 1 then a :- 0 else a :- (tq[k] - tslk] X tS[k]/cmax)/(cmax--= 1); SPACE(5)j
ABSFIXT( 4, 2:tS1kJ/cmax); SPACE( 5);
ABSFIXT(3, 3, a); SPACE(5);
ABSFIXT(3, 3, sqrt(a»i SPACE(15);



comment VARALYSIS cont:tnued;
. ABSFIXT(4, 0, ts[k]j,~max); PRINTl'EXT(1:+/-~);

ABSFIXT(2, 0, sqrt(a»; SPACE(5); COMMENT;
end;

~ VARALYSIS;

procedure 'COMMENT;
begin integer i; .., . . .

for· i :~ RESXM while i " 88 do
, .. begin!!. i 1 119~ PRSYM(rr; 2; NLCR;
~ COW1ENT;

comment beyond this the actual program;

< ACTUAL PROORAM >

end'
progend .

VI
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Bij1age IV, pag 1

KOLOM:
STAT. FASE:
TEMPERATUUR:
DRAAGGAS:
DETECTOR:

6

RVS, 20 m, *rr~ inw
QF-1
224°C
N
r.2~ D
.r~ Cl 1. • •

1
8

o 5 10 15 20 minuten

1: oplosmiddel
2: 5a-androstane
3: n-C-24
4: 5a-pregnane
5: n-C-28
6: androstanediol
7: 5a-cholestane
8: n-C-32

6 1 755 2 4
1285289 4
150 106 6 1
1 6 9 6. 7 0 8 7
3018086
32813 5 2 4
502 345 1 6
68511 213

L
~ .
piekoppervlak . .

t t' t"d hnfotrom.cs
re en ~e ~ eenheden



Bjjlage IV, pag 2

Input voor programma RETENTION DATA.

1

6 qf-l,224 c, series iii.
28 4
156 311 706 133 175 513 338 0
88 241 633 66 107 445 270 0
150 301 685 128 169 502 328 0
151 303 685 128 170 501 331 0
85 236 624- 62 103 438 262 0
85 236 621 63 104 436 263 0
retention indices on qf-1, 224 c.
5a-androstane.
5a-pregnane.
5a-eholestane.
androstanediol.



• $ • • • • 4

.. "0::,

UllI" - 61- 'SoUl" ~ INY!)I'" 11

;'-1.224 ci nAIU III
8!JLA~i n. pas ;,

TO • .55; 8n8
R!L." • :2; 1414
SL.O'I • .111U
INTERNAL. STANDARDS' c-e~ ·-21 -u
IAUTOT IIll! NITTOTIME L.OG(TN) RIL,TIMJ 1.0"TAI INDEX I~IDe:x

1n,OO ",10 1,1811 ,3022 - ,5196 2288,37 22ea

175,00 1111,10 2,07511 ,46611 -,33D8 24714,31 2474

'13,00 ~57 ,10 2,6600 1., "18 .,2533 304~,J9 3049

338, 00 281,10 2,~!l04 l,10,e .,0437 284:1,02 2843

TO • -9,94!16
1t!:I.ST • ~; 5621
BI.OPI • ,lOU
INTERNAL. .'ANDARDS' e-2~ -28 "32
aAUTOTIM! NrTTO'IME 1.0G(TN) AEL.TIME 1.0G("") INDEX IND!X

66,00 ?!I ,95 1,880' ,3026 -,51 91 2291,84 2292

107,00 116,9' 2, DUO ,466D -,3316 2475,38 247,

~4',OO 4'4,95 .2.6!180. 1,11129 .,258~ 3052,94 3053

270,00 2" ,9' 2.4471 1,11!16 .,U 47!1 2846,5Q 2846

TO • .!!12; 1416
AEI.ST • 2,5430
SI.OPE • ~1013

INTERNAl. S'ANDARDSI e-24 -28 -32
IAUTOTIM! NETTO"I M! 1.0G(TN) REI.Tlf'tIlt I.OG(U) INDEX INDEX

ue,oo 715,86 1.8800 ,3048 _.5159 2290,87 ::'291

169,00 116,86 2.0671 ,4696 -.3283 2476,04 2476

'02,00 449,86 2.6!l31 1,11077 .,2571 3053,73 3u54

328,00 2",86 2.4407 1,1085 .,0447 2844,14 2844

TO • ·!l0;,4?8
AEloST • 2; 5132
SI.O,! • ,1001
INTIRNAL. STANDARDS I ~·24 -28 -32
IIAUTOTtM! NETTOT IM! L.OG(TN) A!I.TIM! L.Oa(TR) INDEX INDEX

128,00 77,45 1.8890 ,3068 -.5131 2287,14 2287

170,00 119,45 2.0772 ,4732 -,3250 2475,19 247,

'01,00 4'0,4' 2.6!136 1.7843 -,2515 3051,33 3051

331,00 280,4' 2.H79 :1, 11 09 •• 0457 2845,6:; 2&46

TO • -11,2068
AEL.IT • 2,!l695
SL.O"! • .1025
INTIANAL. STANDAADSI C"24 -28 "32
IIAUTOTIM! NETTOT IM! 1.0G(TN) Rltl. TI r~!: 1.0G(TR) INDEX IND!X

62,00 73,21 1.8646 ,2961 _,5285 228<1,21) 22@<I

103,tltl 11',21 2.0!l17 ,4620 -.3354 2472,70 2473

~U,OIl 449,21 2.6!124 1,81 71 •• 2594 3053,15 3053

262, 00 273 ,21 2.~36' 1,10'2 +,0434 2842,39 28112

TO • -12 ,4402
R!:L." • 2i '497
SI.O,! • .2.016
INTEANA~ STANDARDS I C-24 -;. -32
BIlUTO'IM! "ITTOT'1I41 1.01l(TN) RI~TIM!· 1.0G(TAI IND[)( INDEX

63, all ?B,44 1. &176 ,:!0:!7 -.5176 2290,64 2291

104,Oll 116,44 2,0661 ,4687 -,3291 2476,13 2476

436,00 441,44 2,6'17 1,80'0 .,256' 3052,39 3092

263,00 275,44 2,4400 1,1081 .,0448 28U,09 28<14

1&0169 - 68 - UUl91 M SNVOERI

R!:TENTION INDICn ON ClI"-l. 224 C

AVUAU VARIANCE nAND,DEV AVERA(i! NAME 01" THE COMPONENT

nU,I4 11,202 2,864 2289 ./- :9 !lA_ANDROSTA~!

24'4; t6 1,6" 1,290 247' ./- 1 5... PRECONANE

3O!I2,16 2.491 l,!I?8 30'l! ./- 2 "_CroIOL.!STAN!

2844;30 2,40' 1."1 2U4 ./- 2 ANDR08TAN!DIOI.



Lalr~ol 04162198 m snyders
_.:...~

!:!gin conunent 0416 2198 IDENTIFICATION;
integer c, cmax, k, 1~~, p, pmax, 1, j, st, r;
real I, tol, TO, Rs, Ts, b, tn, tr;
pmax := read; kma.x ::u read; tol := read;
b;gin integer array NAME[l : kmax, 1 : 30];

real array PHASE[ 1 : pmax, 1 : kmax] i
bOOlean array MARK[ 1 : pm8.Xj 1 : km3.X] i
procedure SEEK(I, p, tOl); !~~ I, p, tol; 1ntege!: Pi ~ I, tol;
begin for k := 1 st(p 1 tmtil kmax do

b'egin 1f I > PHASElp, k] - tor) 1\ I < (PHASE[p, k] + tol)
- then beg1n MAHK[p, k] := true; IDENTIFIE(k) end;

end;
end SEEK;
~cedure IDENTIFIE(k); value k; 1nteger k;
begin SPACE{5);

for 1 := 1 step 1 tmtil 30 do PRSYM(NAME[k, 1]);- -- -end IDENTIFIE;
~cedure COMMENT;
begin for 1 := RESYl4 while 1 1 88 do

begin if 1 , 119 then PRSYM( lj; ~; NLCR;
end COMMENT;- -
!2!. k :- 1 ste)2 1 until kma.x ~
begin f2::. 1 := 1 step 1 tmtil 30 22. NAME[k, i] := 93; i := 0;

for j := RESYM while J1 88 do
bei'in !!. j ri 119~ begin 1:g: i + 1; NAME[l{, 1] := j ~~

end;
'fO'r p := 1 steR 1 until pma.x do
fO'"r k :81 1 step 1 until kma.x dO PHASE[ p, k] := read;
f'O'r p :a. 1 step 1 until pmax dO
f'O"r k ::a 1 step 1 unt1l kmax dO MARK[p, k] := false; p := 0;
f'O"r p := p + 1 while p < pmax"'do -
bei':tn cmax := read; NEW-PAGE; C<»IMEt.'T; NLCR; st := read; r := read;

for c :... 1 steV 1 tmt11 cmax do
b"egin real array tbl1 : 3]; -

~1 := 1 jtep 1 tmtil 3 do tb{1] := read;
W:= (tb[l X tb[3T"-=-tbUITx tb[2])/(tb[ll + tb[3] - 2 X tb[2]);

<l..



EXIr.,"
J. "

end"-'end

~rogend

comment ID;;;~TIFICATION continued;
Rs:= hb(3}-TO)/(tb[2}-TO); Ts:= tb[2] -TO;
PRINT£EXT{ rtO a *); FIXT( 4, 4, TO); NLCR;
PRINT"I'E:X"T( rutotime nettotime . l:>g( tn) reItime:/-);
PRINTT~<T( Iog(tr) index index narne*);
for b := read whi:'.e b , 0 do
~ tn := b - TO; tr := tii/Ts; I := 100 X (st + r X In(tr)/ln(ns»; RLCR;

ABSFIXT(5, 2, b); SPACE(5);
ABSFIXT(5, 2, tn); SPACE(5); ABSFIXT(3, 4, (In(tn)!ln(10))); SPACE(5);
ABSFIXT(3, 4, tr); SPACE(5); FIXT(3, 4, (In(tr)/ln(10))); SPACE(5);
ABSnXT(5, 2, I); SPACE(8); ABfmXT(4, 0, I); SEEK(I, p, toll;

~ CAHRIAGE( 4);
end;

end; NEiTPAGE; PRIWfTEXT({identified components::}); CA3.RIAGE( 4 );
for k := 1 st(!P 1 until kma.x ~
begin for p :c 2 ~~tt- 1 until pmax do
~ b'eB!n if lMARK 1, kJ then ~EXIT;

= - IT MARK[p - 1, kJ 1\ p, k] then MARK[p, k] := true- erse MAFJ<[p, k] ::: :IDSe;
lllM.<\RK[p, k] ~ gote EXIT; ~

end;
iTMARK[pmax, k] then begin NLCR; IDEIfflFIE(k)end;
-- ---=-.-.- ~

end;



Bijlage VI, pag 1

Testchromatogram voor IDENTIFICATION.

83

3~5

231

367

452

KOLOH: QF-l
TEHP: 224°c

551

48~

686

1
C2.1t en

0 5 10 15 20 25
minuten -

Bij de pieken staan genoteerd de retentietijden in infotronics-units.



Bjjlage VI, pag 2
Input voor IDENTIFICATION

1 28 2

3145
3335
2975

3111
3329
3095

2844
3284
2957

2255
3236
2991

2289
3275
2965
3052

3321
3172
2434
3300

est.radiol.
est.riol.
estrone.
53:-elldrost.e.ne.
5b-endrostane.
androstanediol.
androst.erone.
et.iocholanolone.
dehydroandrost.erone.
epiandrost.erone.
dehydroep1androst.erone.
5a-d1hydrotest.ost.erone.
5b-di~~drotestost.erone.

llb-hydroxye.ndrost.erone.
11b-hydroxyet.1ocholanolone.
l1-ketoandrosterone.
11-ketoet.iocholanolone.
allopregnane.
pregnene.
allopregnanediol.
pregnanediol.
5b-P-3a,20b-d101.
5&-P-3b,20a-d1ol.
5b-P-3b,20a-d1ol.
5a-P-3b,20b-diol.
pregnenolone.
pregnenolone.
cholestane.
2982 3175
3077 323e
3353 2475
3065 3229

3 q:f'-1, 224 c, series ~dent1f1cat.1on test.
28 4
77 231 628 345 367 452 487 551
686 772 861 0
2)+ 174 561 285 307 389 422 485
621 703 790 0

8c 83 235 629 347 370 452 485 549
690 771 857 0

Het met & gemerkte chromatogram vindt men op bjjlage VI, pag 1.



Bij1age VII, pag 1

Tcmperatuursafhanke1ijkheid van retentie-waarden op SE-30.

INDICES:

1800 1900 2000 2100
2300

5a.-androstane 2039 2052 2066 2079 2119

5b-androstane 2021 2029 2641 2050 2093

5a-pregnane 2193 2203 2224 2241 2280

5b-pregnane 2171 2182 2195 2213 2249

5a-ch01estane 2720 2743 2758 2782 2817

5b-ch01estane 2692 2713 2728 2750 2783

STEROID NUMBERS:

1800 1900 2000 2100 2360

5a-androstane 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

5b-androstane 18.74 18.72 18.70 18.71 18.71

5a-pregnane 20.74 20.85 20.85 20.83 20.83

5b-pregnane 20.48 20.48 20.54 20.54 20.48

5a-ch01estane 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00

5b-ch01estane 27.67 26.69 26.66 26.65 26.61

RELATIEVE RETENTIES:

1800 1900 2000 2100 2300

5a-androstane 0.09 0.09 0.10 0.11 0.15

5b-androstane 0.08 0.09 0.09 0.11 ·0.14-

5a-pregnane 0.15 0.16 0.17 0.19 0.23

5b,.;,pregnane 0.13 0.14 0.15 0.17 0.22

5a-cho1estane 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5b-cho1estane 0.90 0.91 0.91 0.91 0.91



--------------------------- ------------

Bij1age VII, pag 2

,
Temperatuursafhanka1ijkheid van retentie-waarden op QF-1.

INDICES:

1800 1900 2000 2100 2300 2400

5a-androstane 2204 2195 2260 2278 2336 2357

5b-androstane 2173 2151 2226 2241 2297 2317

5a-pregnane 2384 2386 2439 2466 2527 2548

5b-pregnane 2351 2366 2408 2424 2469 2Lf-97

5a-cholestane 2953 2984 3005 3036 3078 3103

5b-cholestane 2915 2944 2962 2994 3032 3051

STEROID NUMBERS:

1800 1900 2000 2100 2300 2400

5a-androstane 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

5b-androstane 18.67 18.55 18.6:) 18.61 18.61 18.57

5a-pregnane 20.92 20.90 20.92 20.98 20.99 21.07

5b-pregnane 20.59 20.59 20.56 20.54 20.51 20.40

5a-cho1estane 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00

5b-cholestalle 26.54 26.60 26.54 26.55 26.53 26.49

RELATIEVE RBTENTIES:
1800 . 1900 2000 2100 2300 2400

5a-androstane 0.11 0.14 0.14 0.15 0.15 0.19

5b-androstane 0.11 0.12 0.12 0.14 0.14 0.17

5a-pregnane 0.19 0.21 0.22 0.24 0.25 0.29

5b-pregnane 0.18 0.20 0.20 0.21 0.22 0.25

5a-cholestane 1.00 1.00 1.00 1.00. 1.00 1.00

5b-cho1estane 0.88 0.89 0.89 0.90 0.90 0.90
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Vergelijking van de retentie-indices blj 2300 van steroid-alkanen.

A =Androstane
P I: Pregnane
C = Cholestane

2900
SE-30

280

270

260

2500

2400

230

/~
o5a

°Sb
2200

2100 O"A
/

QF-1
200

26
'.

2200 23 24 25 27 . 28 29' 30 31 3200
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Temperatuursafhanke1ijkheid van retentiewaarden op SE-30.

INDICES:

1800 2000 2200 2400

5a-Androstane 2000 2030 2076 2097

5'a;"Cho1estane 2728 2763 2800 2838

Androsterone 2429 2460 2488 2522

11-ketoetiocho1ano10ne 2523 2553 2579 2606

llb-Hydroxyandrosterone 2634 2659 2683 2708

Estriol 2852 2866 2883 2902

STEROID NUMBERS:

1800 2000 2200 2400

Androsterone 23.72 23.69 r;., 23.55 23.59

11-Ketoetiocho1ano10ne 24.75 24.70 24.56 24.50

11b-Hydroxyandrosterone 25.97 25.86 25.71 25.59

Estriol 28.36 28.12 27.91 27.69

RELATIEVE RETENTIES:

1800 2000 2200 2400

Androsterone 0.33 0.36 0~40 0.42

11-Ketoetiocho1ano10ne 0.46 0.49 0.52 0.53

11b-Hydroxyandrosterone 0.70 0.70 0.71 0.70

Estriol 1.59 1.42 1.28 1.19
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Tomperatuursafhankelijkheid van retentie-indices.

'. 5a-androstane
g' 5a-cholestane
o androsterone

A ll-ketoetiocholanolone
c Ilb-hydroxyandrosterone

estriol+

50

40
,SE-30~

30

20

10

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

•
/

90

N.B. Op de vertikale as zijn tiitgezet de laatste twee cijfers van

de retentie-indices.
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Tempe~cttuursafhankelQtheid van steroid numbers.

SE-30

+

40~--,r-----------------------------'

80

30

4.O-r-l-----,-------.-------......,....------.....-------J

4 androsterone
4 ll-ketoetiocholanolone
o llb-hydroxyandrosterone
+ estriol

N.B. op de vertikale as is uitgezet het decimaledeel van het SN.
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Temperatuursafharucelijkheid van de relatieve retentie.

0.2 ......:J__~ .-_.......;.......; ,.- ,------I

o androsterone
A ll-ketoetiocholanolone
D llb-hydroxyandrosterone
... estriol
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KOLOM: SE-60
TEf1P: 240 C

---- . --_.:--

__I ,-- -1- .:c.. ,It - -==-=
: -- - ~~_.::..:.. - - i =-! II . -I I =-_::

==~ ~ ~=~'-1-=~~ - ~;;';;~::9 - -;~ I~- =- I.-I~: _:~------

&tL~,~ ~~j~~--~~~?i{~f_~~-
~ I T I I I
.i.8 14 10 6 2 0
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Lalgol 04162198 m snyders, 0, 1

begin comment RECIPLOG: plot of log(tr) versus '/T;
inte~er i, J, jmax, nj
a!:~ x, Yl- 1 : 81], alpha, betal1 :1], a, b[O : 1], deltal- 1 : l]j
librazy PLOI'TEN, ORrHOPOL, POLCOEFj

PLOTFRAME{l.60, -1.5,2.40,1.5,4000,2500);
PLOT{l.60, - 1.5, 2); PLOT(l.60, 1.5, 1); PLOT(2.40, 1.5, 3); PLOT(2.40, - 1.5, 3); PLOT(1.60, - 1.5,
xl- 1] := 1000/523; y[- 1] := In(.08)!ln(10); xl81] := 1000/4!~3; y[8n := In(8)/1n(10);
PLOT(xl- 1], yl81], 2)j PLOr(x[81], y[81], 1}; PLOT(x[81], y[- 1], 3}; .

for i := 0 step 1 until 80 do y[i] := y[- 1] - .03;
'fO'r' i := 0 stell 5 until 80 dO y[i] := y[- 1] - .05j
fOr 1 :... 0 s:teP'10 until 80 dO y[i] := y[- 1] - .06;
fOr 1 := 0 step 1 until 80 dO begin x[1] := 10001(443 + 1}; PLOT(x[1], y[- 1], 3);
- - PLOr(x[1], y[1], 3); PLOT(x[1], y[- 1], 3) end;

for 1 := 0 stell 1 until 80 do xl1] := x[- 1] - .005;
'fO'r' 1 := 0 S't'eP 2 until 80 dO xli] :a: x[- 1] - .01; i := OJ yeO] := Yl- 1];
'fO'r' 1 := i +1while yli - IT < - 1 do y[i] := In( .08 + .005 x 1)/ln( 10); 1 := i - 1; J := i;
for 1 := i + 1 while y[i - 1] < 0 doni] := 1n(.1 + .05 x (i - j)}/ln(10); 1 :a: i - 1; J := 1;
fOr 1 := 1 + 1 while y[1 - 1] < y[Enl do y[i] := In(l + .5 x (1 - J}}/ln(10); 1 := 1 - 1; J := ij
fOr 1 : II: 0 stel?, 1 until j do beg1n PLOT-rx[- 1], y[1], 3) j . .

- - PLOl'(x[1], y[i], 3); PL01'(x[-ll, y[1], 3} end;

fo::- i :- J (tjP - 2 until 0 do .
ABSFI ABSFIXPLOT( x - 1] - .o31t), YTil, 0, 28, 0,' true, -10, " 2, (10 ti y[1]»;

for 1 := ° reE 10 until 80 do - .
ABSl"IXPLCl'( 1000/(523 - 1) --:-009), (y[- 1] - .1), 0, 28, 0, true, - 10, 3, 0, (250 - 1»;

PLOTTEXT(x(- '11~ (y[- 1] - .16), 0, 28, 0, true, -10, ~EMPERATURE tC*};
PLOI'TEXT«x[- 1J - .04), y[- 11, 90, 28, 0, true, - 10, {RELATIVE RETENTION TIME*);
PLOI'TEXT«x[81l + .04), - .5, 270, 28, 0, true, 10, 1M. SNYDERS, FIG 1::t};-

3);



end;-

comnent RECIPLOG continued;
Jm;x=-:;; read;
for j :- 1 step 1 until jIDax do
beg.!!!. for i := 1 step T unti17 do

begin xli] :c 1000/(213 + read); y[i] := In(read)/ln(10);
PLarrEXT(x[il, y[i], 0, 28, 0, true, .- J, ti) end;

ORTHOPOL(x, y, 1, n, 1, alpha, beta, a;cielta, n ... l1TPOLCOEF( 1, alpha, beta, a, b);
y[ll := bra) + b[l] X x[ll; PLor(x[ll, y[ll, 2);
!2!,i:- 1 step 1 until 1 ~~~[~;~Y[i] := b[O) +b[ll X xCi]; PLOT(=e[i], y[i], 1)~

PLorTEXT( 1.93,
PLCJrTEXT( 1.93,
PLarTEXT( 1.93,
PLorTEXT( 1.93,
PLOPrEXT( 1.93,
PLorTEXT( 1.93,
PLorTEXT( x[81]

ENDPLODOCi
end
Fgend

.8, 0, 28, 0, true, - 1, 5b-I\NDROsrANE::j.);

.1, 0, 28, 0, true, - 2, 5a-ANDROsrAI~*);

.6, 0, 28, 0, true, - 3, 5b-PREGNANE*)i

.5, 0, 28, 0, true, - 4, 5a-PREGNANEih

.4, 0, 28, 0, tI"\\e, - 5, . 5b-CHOLESTANEi);

.3, 0, 28, 0, true - 6, 5a-eHOLESI'ANE:});
+ .04, .8, 0, ~, tru<.:" 10, 1= SE-30*);

<INPUT>
6
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Bijlage X

TABULARIUM

van relatieve retenties op QF-l, verzameld uit de literatuur.



Bel.at.1ve ret.ent.1all data ot DlEE ESl'KlGKIiES on Q1"-1

a: 1 perc QlLl, cbDlestane • 1.00
b: 2 perc QlLl, cbOlestaDe - 1.00
c: 3 perc QlLl, cbDleatane· 1.00

d: 1 perc QF-l, BDdrosterone. 1.00
e: 5 perc QF-l, estxone· 1.00
t: 5 perc QF-l, estl"OJ1eoo&Cet.ste • 1.00

t.rivial names
temperat.ures:
lal 195 233 240 255

1.6e

4.9c

2.Oc
2.1c
2.1c
2.30

3.5c
3.6c

6.6e
2.5c

o.64c

1.6e
3.5c

1.54&
1.632& O.61e

4.42&
4.30& 1.43e
4.42&

2.53e

2.63& 1.00e
2.3&
3.31a

3.66&
2.94&

o.36t
O.31t o.42t
O.14t O.12t
O.14t
O.53t O.51t

3.11a O.41t O.51t
3.16a

O.15t

o.4ot
O.eot
O.54t

O.69d

O.56d
1.53d

2.o6d

1.33d

O.62d

~xyestradiol, tr1metllYl ether
~xyestradiol, tr1metllYl ether

3-methoxyestrone
a--thoxyestrone

17-deo:xyestl'One
11_stradiol
( l1b-)estradiol
~xyestradiol

17-ep1estriol
estriol
16-ep1estriol
~xyestriol

estl'Olactone
estrone
equiline
equilen1ne
~xyestrone

1~:xyestrone
16-ketoestradiol

estratrien-301-17-<me
estra-l,3,5(10),1-tetraen-3-01-11-one
estra-l,3,5(10),6,6(9}-pentaen-3-01-11-one
estratrien-3,4-d101-11-<me
estratrien-3,16e-<l.101-17-one
estratrien-3,I1b-d101-16-one
3-methox;}'-l!stratrien-l1ao-ol
3-methox;}'-l!stratrien-l1b-ol 3-methoxyestradiol
3-methoJly-estratrienl>-l6a,I1b-d1ol3-methoxyestriol
3-methoxy-estratrienl>-16b,11a-d1ol
3-methoxy-estratrienl>-16b,l1b-d1ol
3-metholcy-estratrien-l1-one
a--thoxy-estratrien-3-01-11-one
3-methoJly-estratrien-16ao-ol-l1-one
2,3-d1metboxy-estratrien-11b-ol
2,3-d1metho:xy-estratrien-17-one
2,3, l1b-tr1methox;}'-l!stratriene
3,4, l1b-tr1metho:xy-estratriene
3-ethox;}'-l!stratrien-l1b-ol
3-etboxy-estratrienl>-I6a,I1b-d1ol
3-etbo:xy-estratrien-l1-one

estratrien-3-01
estratriene-3,11a-d1ol
estratrienl>-3,I1b-d10l
estratriene-2,3,I1b-triOl
estratrienl>-3, 16a, 11......triol
estratrienl>-3, 16a, l1b-'triol
estratriene-3, 16b, l1b-triol
estratriene-2,3, 16a, l1b-tetl'Ol



Relative retention data of EsrROOENE-TRlMErHYLSILXlrETHERS on QF-l

a: 1 perc Q,F-l, cholestane = 1.00
b: 2 perc QF-l, cholestane = 1.00
c: 3 perc QF-1, cholestane = 1.00

TRIMErHYLSILYL-ETHERS of: temperatures:
slstematic names trivial names 195 198 198 203 255

estratrien-~l 11-deoxyestrone 0.61c
estratriene-3,11a-diol 17a-estradiol O.71b 0.77a 0.76b
estratriene-3,17b-diol ( 17b )-estradiol 0.8& 0.8lb 0.81a 0.85b 0.63c

. estratriene-e,3, 17b-triol 2-hydroxyestradiol 1.0& 0.95c
estratriene-3,6a,17b-triol 6a-hydroxyestradiol 1.1C)b 1.26b
estratriene-3,6b,17b-triol 6b-hydroxyestradiol .1.04b
estratriene-3,7a,17b-triol 7a-hydroxyestradiol O.89b
estratriene-3, llb, 17b-triol llb-hydroxyestradiol O.91b
estratriene-3,15a,17b-triol 15a-hydroxyestradiol 1.24b
estratriene-3, 16a, 17a-triol 17-ep1estriol 1.39b 1.54a 1.36b
estratriene-3, 16a, 17b-triol estriol 1.57a 1.43b 1.5& 1.40b 1.50c
estratriene-3,16b,17a-triol 16, 17-epiestriol 1.2Ob 1.20b
estratriene-3, 16b, 17b-triol 16-epiestriol 1.83a 1.63b 1.84a 1.5&
estratriene-2,3-16a,17b-tetrol 2-hydroxyestriol 1.82b
estratriene-3,6a, 16a, 17b-tetrol 6a-hydroxyestr101 1.85b
estratr1ene-3~15a,16a,17b-tetrol 15a-hydroxyestriol 2.56b

estrolactone 1.80c
estratrien-3-01-17-one estrone 1.83a 1.51b 1.83a 1.5& 1.60c
estra-1,3,5(10),1-tetraen-3-01-17-one equiline 1.80b
estra-l,3,5(10),6,8(9)-pentaen-3-01-11-one equilenine 2.55b
estratrien-3-<>l-6,17-dione 6-ketoestrone· 5.16b 5.3Ob
estratr1en-3-01-16,17-dione 16-ketoestrone 2.32b 2.32b
estratriene-2,3-diol-17-one 2-hydroxyestrone 2.03b
estratr1ene-3,4-diol-17-one 4-hydroxyestrone O.4ge
estratriene-3,6b-diol-17-one 6b-hydroxyestrone 1.91b
estratriene-3,1a-d101-17-one 7a-hydroxyestrone 1.81b
estratriene-3,11b-diol-l1-one l1b-hydroxyestrone 2.81b
estratriene-3,16a-diol-17-one 16a-hydroxyestrone 2.02a 1.75b 2•.02a 1.76b
estratriene-3,17b-diol-6-0ne 6-ketoestradiol 2.94b 3.02b
estratriene-3,1'7t>-diol-l1-one 11-ketoestradiol 1.67b
estratriene-3,17b-diol-16-0ne 16-ketoestradiol 2.94a 2.21b 2.94a 2.76b
3-methoxy-estratrien-17b-ol O.8ge
2-methoxy-estratriene-3,17b-diol 2-methoxyestradiol 1.21b 1.30b
2-methoxy-estratriene-3,16a,17b-triol 2-methoxyestr101 2.04b 2.12b
2-methoxy-estratrien-3-01-17-one 2-methoxyestrone 2.87a 2.29b 2.88a





Relative retentIon data of FllEE AIDJROGENES on QF-l

a: 1 per<: QIO-l. choleatane = 1.00
b: 3 per<: 0'-1, choleatane. 1.00
c: 6 per<: QIO-l, choleatane • 1.00

AJil8lGEllES:
aystelllatic _a
5-..drOstane
5-..dro~3a-ol

5b-endrostan-3a-ol
5a-cIdrostan-3b-Ol
5b-androstar>-3b-Ol
BIldrost.-5-eD-3b-Ol
5..-..ndrostar>-l1a-ol
5~drostan-l1b-ol

IU1dro,t.-5-en-l1b-ol
5b-endrostane-3a,l1a-d1ol
5~drostane-3a,l1b-<11ol
5b-endI'Ostane-3a,I1b-<11ol
IU1drost.-5-ene-Th,I6a-d1ol
5a-endrostane-Th,16b-d1ol
BIldrost.-5-ene-3b. 16b-d1ol
5&-flDdrostane-Th.17a-d1ol
androst.-5-ene-Th,17a-d1ol
5a-endrostane-Th,I7b-d10l
androst.-5-ene-Th,I1b-<11ol
5a-endrostan-~e

androst.-4-en-3-one
5&-flDdroatan-l1-one

Idem
5a-endros~17-one

5~droatane-3,It>-dione
IU1drost.-4-ene-3,It>-dione
5a-endrostane-3.17-<11one
5b-endrostane-3,17-<11one
androst.-4-ene-3. 17-<11one
endrosta-l ,4-diene-3, 17-<11one
5&-endrostane-3, II , l1-trione

" 5b-endrostane-3, 11. 17-trione
sndrost.-4-ene-3. II. l1-trione

)( 5&-flDdrostan-3&-ol-17-one
5b-endrostan-Ja-ol-17-one
5~drostan-3b-Ol-16-one
IU1drost.-5-en-3b-Ol-16-one

X 5&-GntL.-cstan-3b-ol.....17-one
5b-endrostan-3b-Ol-17-one
androst.-5-en-3b-Ol-l1-one
IU1drost.-4-en-17&-Ol-~e

~drostan-l1b-ol-~e

5b-endrostan-l1b-ol-~e

androst-ll-en-l1b-ol-~e

androsta-l.4-dien-l1b-ol-3-<>ne
5b-endrostan-3&-ol-II,17-<11one
androst-Jl-e_lla-ol-3,17-<11one
androst.-4-en-l1l>-ol-3,11-<11one
5&-endrostane-3a,llb-<1101-11-one
19-nol'-<llldrost-ll-en-I7b-01-3-<>ne
4, ~poJ<;Y-endrostan-l1b-ol-3-<>ne
l_thyl-endrost.-4-en-l1b-ol-~e

l&-methyl-androsta-l ,4-dien-17b-ol-~e
17_tllYl-endrost-ll-en-I7b-ol-3-one
4-1sopropyl-androst.-4-en-17b-ol-~e

d: 3 perc QF-l. testosterone = 1.00
e: 5 perc QF-l. estrone. 1.00

triVial Il8IlIeS

androstane

androstanediol
androstenediol

androstanedione

androstenedione

androsterone
etiocholanoione

epiendrosterone
epletiocholanolone
dehydroepiandrosterone [DIlEAl
epltestosterone
5&-d1hydrotestosterone
5b-<11hydrotestosteone
testosterone
AI-testosterone
Tl-ketoetlocholanolone
l1a-hydroxyandrostenedione
llb-hydroxyandrostenedione
llb-hydroxyandrosterone
19-nortestosterone
4,~poxytestosterone
l_thyltestosterone
le.-thyl"""I-testosterone
17_thyltestosterone
4-180propyltestosterone



a: 3 perc QF-l. ellOlestane. 1.00
b: 1.4 perc QF-l, cbOle~ • 1.00
e: 6 perc QF-l. cbOleReDe. 1.00

d: 3 perc QF-I, testostel'Oll&-'ftlS· 1.00
e: 3 pee QF-l, pregpanol~· 1.00

~raturea:

trtV1al_a 210 212 215 222 225 250 255

lUldroatened101 0.57a
endrosterone 0.685e 1.13& 1.25b 1.11e
et1ochOl.8nolone 0.754e 1.24& 1.25b 1.22c
ep11Uldrosterone 0.952e 1.56&
debydroepiendrosterone[DIIEA] 0.65Oe 1.40& 1.301>
ep1testosterone 0.79d
testosterone 1.792e 1.00d
AI-testosterone 1.03d
11o«etoendrosterone 1.435e 1.76a
11o«etoet1ocltolanolone 1.451e 2.01a
11J>...bYdro~sterone 1.343e 2.1411
11~t1ochOlanolone 1.452e 2.36& 2.1411
19-00rtestosterone 0.8M 2.1a
l_tbyltestosterone 1.24d
'_tbyl~1-testosterone 1.27d
17_tbyltestosterone 1.16d
4-1sopropyltestosterone 0.72d
4,5-epoxytestosterone 0.69d

andro~5-eDe-3b,17b-d101
~~3a-G1-17_e

5b-endro~3a-01-17-e

~dro~3b-01-17-e

andro~5_en_3b-01-17_one

IUldros~17.-o1_3_oDe

mdros~17b-01_3-oDe

mdrost.-l,4-d1en-17b-01-3-oDe
5~steD-3a-G1-11, 17-d1one
5I>-endrosteD-3b-ol-", 17-d1one
~drostan_3a,llb-d101-11_one
5b-endrosten_3&,11b-d101-17_one
19-tlOl'-flDdros~17b-01-3_oDe

1_tbyl-endrost-4-<m-17b-01-3_oDe
'_tbyl-endro~',4-d1en-17b-01-3-oDe
l1_tbyl-endrost-Ji-en-17b-01-3-oDe
4-1soproPY1-endros~17b-01-3-oDe
4,5-epollY-endros~17b-01-3_oDe

~llERSot:
IIllltemat1c _-==.s ....:;===-====- -="""'"_.....:=-='--_~ ....._ _==__ _==__ __=:=__=



Relative retent1C111 data of AII1llOGEII&-A~TESon QF-l

d: 3 perc QF-l, testosterone-cetate. 1.00
e: 1.4 perc QF-l, cbOlestane • 1.00

a: 1 perc QF-l, cbolestene. 1.00
b: 3 perc QF-l, cbolestene. 1.00
c: 6 perc QF-l, cbolestene. 1.00

.~\of:

!!ystematic names

5a-tmdro~3a-ol

5b-<uldrostaD-3b-ol
5a-tmdrostsD-3a-ol
5b-endrostaD-3b-ol
5a-endrosten 3a,11b-d101
5b-endrosten 3a, 171rd101
5b-endrosten 3a,11b-d101
5a-tmdrost.ane-3b, 171rd101
5a-endrosten....3b,I1b-d101
5a-endrostaD-3a-01-17-one
5b-endro~3a-01-17-one

~dro~3b-01-17-one

5b-4ndrO~3b-01-17-one

IIndrost-5-en-3b-01-17-one
IIndrost-4-en-17...-o1-3-one
endrost-4-en-17b-01-3-one
IIndrosts.-l,4-<I:1en-17b-01-3-one
5b-endro~3a-ol-ll,17~one

19-DOl'-eDdrost-4-en-17b-01-3-one
4,5-epoxy~staD-17b-01-3-one

1_tbyl-endrost-4-en-17b-01-3-one
ler-metbyl-c>drosta-l,4-<I:1en-17b-01-3-one
17er-metbyl-endrost.-4-en-17b-01-3-one
4-1sopl'Opyl-endrost.-4-en-17b-01-3-one

triVial names

sndrostane-d101
androsterone
etiocholanolone
epillndrosterone
epiet1ocbOlanolone
debydroep1sndrosterone [DHEA]
ep1testosterone
testosterone
AI-testosterone
Tt-ketoet1ocholmolone
19-<1ortestosterone
4,5-epoxytestosterone
'_tbyltestosterone
'_tbyl~l-testostel'One

17_tbyltestosterone
4-1sopropyltestosterone

temperatures:
200 220 225 231 250 255

O.]2e
0.67e
0.7ge
0.7Oe

6.6&
2.32b
2.81b
3.05b
3.25b

3.270a 3.3a 3.04b 3.30c
3.083a 3.0a 2.84a 3.07c

3.33c 3.5b
3.2c

3.3a 3.31c
1.07d 0.96d
1.00d 1.0Od 4.7b

1.34d
0.64&

O.8Jd
0.11d
1.05d
1.25d
0.64d
0.71d



Relative retention data of Al'l'DROG~Fr-PROPIONATESon Q,F-l

column: 1.4 :perc Gj'-l, cholesta.11.e == 1.00

DERIVATIVES OF:
syste~a~!?cnames

5e.-androstan-3a-ol
5b-androstan-3a-ol
5~drostan-3b-ol

5b-endrostan-3b-ol
5a-androsta.n-3a-ol-17-one
5b-androstan-3a-ol-17-one
5b-androstan-3b-ol-17-one

trivial names

androsterone
etiocholanolone
epietiocholanolone

temperature:
250

0.80
0.78
0.98
0.86
3.58
3.42
4.37

Relative retention data of ANDROGENE-DIMETHYLHYDRAZONES on QF-l

column: 1 perc QF-l, cholestane = 1.00

DIMEl'HYLHYDRAZDNES of: temperature:
systematic_n...ame_s t;;;r=i=v~ial~~n.;;o;am~e.;.s ...;;2;.;.10~ _

5e.-androsta.n-17-one
5a-androstan-3b-ol-17-one

5a-endrostane-3,17-d1one

ep1a.ndrosterone[3b-ol-17-DMHl
[3, 17-diDMHl
[3-DMH-17-one]

0039
1.49
1.17
2000



Relative retention data of~ PRmNAIIES on QF-l

a: 1 perc QF-l. cholestane. 1.00 d: 5 perc QF-l. estrone· 1.00
b: 3 perc QF-l. ebDlestene. 1.00 e: 1.65 perc QF-l. eholestane • 1.00
e: 6 perc QF-l. eholestane. 1.00

PIlIDlWIES: temperatures:
sxstematic _s triY1al _s 115 195 200 205 210 225 240 250 255

5-presnane allopregnane 0.1&[ 190'] 0.206&
5b-presnane pregnane 0.181a
5el-pregnao-3a-ol 0.647. O.75c
5b-presna-3a-ol 0.653a O.TIc
5e-pregnsn-3b-ol 0.733a o.83c
5b-Pregnsn-3b-ol 0.574.
5a-pregnsn-20a-ol 0.642a 0.78c
5a-pregnsn-2Ob-ol 0.5660 0.71e
5b-pregnsn-2Ob-ol 0.63e
5a-pregnane-3a.2Oa-d101 allopregnanediol 0.83a 2.17e 2.04b 2.09c
5b-pregnane-3a.2Osr-<i101 pregnanediol 0.81a 1.92& 2.065a 2.2~ 2.07b 1.93b 2.12e 0.81d
5a-pregnsne-3a.20b-d101 . 1.88b 1·91e
5b-pregnane-3a.20lHtlol 0.75a 1.806a 1.9Qb I.Bob 1.86c

)( 5.....pregnane-3b,20&-d101 0.90& 2.160 2.26& 2.2& 2.3Ob 2.081> 2.2~
5b-pregnane-3b,2Qa-d101 2.160 1.90e 1.93b 1.93e
pregn-~e-3b,20&-d101 2.06b 2.09c
5.....pregnane-3b,20b-d101 0.80& 1.94& 2.010& 2.04e 2.04b 1.91b 2.03e
5b-pregnsne-3b,20lHtlol 1.67b 1.6Ob 1.73e
pregn-~e-3b,20b-d101 ' , .1--:- .'~'l 1.85b 1.91e
5.....pregnsn-3-0ne ".".. . "\. c-· : \~\ \ a 1.381a

)( 5.....pregnsn-ll~e- -'-, "''-'1 0.536a
5.....pregnan-2~e 0.861a
5b-pregn~e 0.779&
5.....pre~~e 0.876&
5.....pre~-ene-l1 ,2O-d1one 2.330&

5J&:){ 5.....pregnsne-3, 2Cl-d1one allopregnsnedione 5.93& 6.295& 6.11a 5.51. 5.29&
idem idem 6.4& 5.57&[215']

'X 5b-pregnsne-3, 2Cl-d1one pregnsnedione 5.754& 4.Bob 5.Jfe
pregn-ll-ene-3,2Cl-d1one prop,esterone 10.5& 9.936& 8.0Ob 8.51e 3.25f

l{ 5......pregnsne-3, 1',20-trione allopregnanetrlone 15.37& 11.'1I.e.
5b-pregnane-3, 11 ,20-trione pregnanetrione 13.3& 11.le
5......pregnan-3a-ol-20-0ne allopregnanolone 2.7~ 2.74b 2.81e
5b-pregnsn-3a-ol-2O-one pregnanolone 2.8218 2.88e 2.82& 2. Bob 2.55b 2.76e 1.06f
5.....pregnsn-3b-ol-2~e 2.9& 3.143a 3.17e 2.8Oa 3.06b
5b-Pregnsn-3b-ol-2~e 2.4868 2.49b 2.66e
pregn-5-en-3b-ol-2O-one pregnenolone 2.6& 2.8318 2.73e
5......pregnsn-2Oa-ol-~e 4.29b 4.37e
5b-pregnsn-2Oa-ol-3-0ne 4.06b 3.89c
5.....pregnan-2Ob-ol-~e 3.70a 3.837& 3.49& 4.04b
5b-pregnsn-20b-ol-~e 3.6Ob
5.....pre~-en-ll a-ol-2O-one 2.1660
5......pregn8n....3b-ol-ll,2Cl-d1one 8.3968 7.160
pregn-4-en-17a-ol-3,2<Hl.ione 10.94b
5......pregnane-3a,6&-d101-2O-one 7.08c
5b-pregnane-38,6&-d101-2~e 7.76e
16a-<nethyl-5......pregn-2-en-2~e 0.8328
16a-<nethyl-5a-pregn-2-ene-11 ,2O-<iione 2.1328



Relative retention data of~~Son QF-l

a: 1 perc QF-l. chol~stane • 1.00 d: 1.4 perc QF-l. cholestane • 1.00
b: 3 perc QF-l. cholestane • 1.00 e: 1.65 perc QF-l. cholestane = 1.00
c: 6 perc QF-l, cholestane. 1.00 f: 3 perc QF-l. pregnanolone-'l'MS = 1.00

'IlRIMETIIYLSIuu:rIlERS of: temperatures:
systematic names trivial names 195 198 205 210 215 222 250

5_pregnan.....3a.2Oa-d101 allopregnanediol 0.88e 0.534f 1.00d 0.79<:
5!>-pregnan.....3a.2Oa-d10l pregnanediol 0.96<0 O.92e 0.562f 0.82c
~pregnan.....3a.2Ob-d10l 0.78c
5!>-pregnan.....3s.2Ob-d10l 0.700
5_pregnan.....3b.20&-<1101 1.27a 1.18e 1.05c
5l>-pregnan&-3b.2Oa-d10l O.87e
pregn-5-en&-3b,2Oa-d10l 1.06b
~pregnan&-3b.2Ob-d101 l.13a 1.00e 1.00c
pregn-5-en.....3b.2Ob-d10l 0.991>
pree;n-5-en.....3b.16a,2Oa-triol 1.81a 1.52e
~pregnan&-3a.17a.20a-triol allopregnanetriol 2.12e
5!>-pregnan&-3s.17a.2Oa-triol pregnanetriol 2.02e 1.22Of 1.~
pregn-5-en&-3b.17a.20a-triol 2.21e
5_pregnsn-)a-ol-akme allopregnanolone 1.46e
5!>-pregMn-)a-ol-20-0ne pregnanolone 1.56e 1.000f 1.51d
5_pregnsn-3b-Ol~o-one 2.o4a 2.1Oe
pregn-5-n-3b-Ol-akme pregnenolone 1.81e
5_pregn~1-3-one 3.04a
5!>-pregnan&-3s, 17a.2Oa-triol-l1~ne l1-ketopregnanetriol 1.792f 2.400
5!>-pregnan&-3s.17a.21-triol-ll,2o-d1one tetrshydrocortisone[THE] 2.14d



Rel&Uve retalt.1OD data o~~S ClD QF-l

a: 1 perc QF-l. cbolelltlme • 1.00 c: 6 perc QF-l, cbolest.ane - 1.00
b: 3 perc QF-l. cbolelltlme. 1.00 d: 1.65 perc QF-l, chOlest.ane. 1.00

IIIlRIVATIVBS OF: t.emperat.urea:
~t.lc_a

t.rivial __
115 200 205 210 220 225 240 250

5-~)e..ol 1.0)4& 1.13<:
5b-p1'egrIm-)e..ol o.96Ja
5~3b-ol 1.11& 1.27c
5b-presaaD-3b-ol 0.99te.
~l 1.23<:
~l 1.15c
~l 0.95c
5a-P~Ja.2Oa-d1ol allopregpanediol 2.20& 5.38d 5.36b 4.5&
~pregpane-Ja,206-41Ol pregnanediol 2.15a 4.924 5.15b 4.Ja 4.1Ob 4.29c
~Ja.2Ob-d1Ol 5.05b 4.41c
5b-pregpane-Ja.2Ob-d1ol 2.00& 4.11b 3.78b 3.93c
5-pregpane-3b,2Oa-d1ol 2.53& 5.654 6.16b 4.95b 5.15c
~e-3b.2Oa-d1ol 5.18d 5.4Ob 4.41c
~e-3b.2Ob-d1Ol 2.2& 5.544 5.13b 4.6Ob 5.01c
5b-pregpane-3b,2Ob-d1Ol 5.01b 4.11c
5a-Pregpane-Ja,11a.2Ob-t.riol 3.624
5b-pregpane-Ja.'1a,2Ob-triol 3.294
preaD-5-ene-3b,11a.2Ob-t.riOl 4.26d
5a-Presn-3a-ol~e allopregpanolone 4.28d 4.36b 4.17c
5b-p1'egrIm-300-0l~e pregnanolone 4.01d 3.6& 4.0& 3.56b 3.68c
5a-Presn-3b-ol~e 5.16& 5.104 4.96b
5b-pregpan-3b-ol~e 4.42& 4.4Ob 3.94c
5a-P~1-3-one 7.2& 6.46c
~1-3-one 6.8Ob 6.14c
5a-Pregaan-2Ob-ol-3-one 6.8Ob
5b-pregaan-2Ob-ol-3-one 6.24b
5~regpane-3&,6a-d1ol~e ~JC;Y8llopregnanolone 10.96c
5b-pregpane-Ja.6a-d1ol040-0ne ~:xypregnanolone 10.41c



Relative retention data of PREGNANE-PROPIONATES on QF-l

column: 6 perc QF-l, cholestane = 1.00 r

PROPIONATES of:
~1stematic names

5a-pregnan-3a-<>1
5b-pregnan-3a-<>1
5a-pregnan-3b-ol
5a-pregnan-20a-ol
5a-pregna.n-20b-ol
5b-pregnan-20b-ol
5a-pregnane-3a,20a-diol
5b-pregnane-3a]20a-diol
5a-pregnane-3a,20b-diol
5b-pregnane-3a,20b-diol
5a-pregnane-3b,20a-diol
5b-pregnane-3b,20a-diol
5a-pregnane-3b,20b-diol
5b-pregnane-3b ~120b-diol

5b-pr-egnan-3a-ol-20-0ne

trivi.al names

allopregnanediol
pregnanediol

pregnanolone

temperature:
250

1.25
1.16~'
1.51
1.38
1.25
1.04
6.17
5.82
5.37
5.15

. 7.21
6.03
6.49
5.43
4.13



Rela.tive retention data of PREGNANE-TRIFLUORO-ACETATES on QF-1

cOlumn: 1.65 perc QF-1, cholestane = 1.90

TRIFLUORO-ACETATES of:
systematic names

5a-pregnane-3a,20a-diol
5b-pregnane-3a,20a-diol
5a-pregnane-3b,20a-diol
5b-pregnane-3b,20a-diol
5a-pregnane-3b,20b-diol
5a-pregnan-3a-ol-20-0ne
5b-pregna.n-3a-ol-20-0ne
5a-pregnan--3b-ol-2~ne

trivial. names

allopregnanediol
pregnanediol

allopregnanolone
pregnenolone

tempera.ture:
205

1.86
1.97
2.28
1.83
2.08
2.45
2.50
3.27



Relative retention data of PREGNANE-DlMETHYLHYDRA:ZONES on QF.;..l

column: 1 perc QF-l, cholestane = 1.00

DlMETHYI..HYDRAZONES of:
systematic names

5a-pregnane-3,2O-dione
5a-pregnane-3,20-dione
5a-pregnan-20b-ol-3-0ne
5a-pregnan-3b-ol-2C-one
5a-pregnan-3b-ol-l1,20-dione

Re

trivial names

allopregnanedione[3-DMH-2C-one]
idem[3,2O-d1DMH]

[ 11~ne-20-DMH)

temperature:
210

2.84
1.97
1.90
1092
5.10

. I
. I



Relative retention data of CORTICC-STEROID-BUTYRATES on QF-l

column: 3 perc QF-l .. aldosterone-butyrate = 1.00

BUTYRATES of:
$ystematic names

pregn-J.J-ene-3 .. 20-dione
pregn-5-en-3b-ol-20-0ne
pregn-4-en-17a-ol-3 .. 2O-dione
pregn-J.J-en-17b-01-3.. 20-d1one
pregn-J.J-en-21-ol-3.. 20-dione
pregn-4-en-21-ol-3 .. " .. 20-trione
pregn-4-ene-11b ..21-diol-3,20-dione
pregn-4-ene-17a.. 21-diol-3..20-dione
pregn-4-ene-18,21-diol-3 .. 20-dione
pregn-4-ene-11b.. 21-diol-18-al-3..20-dione
pregn-4-ene-17a.. 21-diol-3.. 11,20-trione
pregn-4-ene-11b .. 17a.. 21-triol-3,20-dione

trivial names

progesterone
pregnenolone
17a-hydroxyprogesterone
17b-hydroxyprogesterone
deoxycorticosterone
dehydrocorticosterone
corticosterone
l1-deoxycortisol
18-hydroxydeoxycorticosterone
aldosterone
.cortisone
cortisol

r:

0.23
0.20
0.31
0.39
0.20
0.29
0.29
0.39
0.78
1.00
0.55
0.55



Relative retention data of CHOLANES on QF-l

cOlumn: 1 perc QF-l, cholestane = 1.00

CHOLANES:
. slstematic names

5ar-cholane
5b-cholane
5a-cholan-12a-ol
5b-cholan-12b-ol
5ar-cholan-12-one
5b-cholan-12-one

Relative retention data of n-ALKANES on QF-l

column: 1 perc QF-l, cholestane = 1.00

n-:ALKANES:
s;lstematic names

n-tetracosane(C-24)
n-octacosane(C-28)

temperature:
200

0.415
0.431
1.096
0.958
1.851
1.581

temperature:
190

0.20
0.69



----------- -----

Relative retent.ion data of FREE CIlO1ESl'AHES on QF-l

&: 1 perc QF-l, cbOlestane. 1.00 c: 6 perc QF-l, cbolest.ene • 1.00
b: 1.5 perc 0'-1, cbOlestane. 1.00 d: 5 perc QF-l, estrone • 1.00

CBClUSl'/IliES: temperat.ures:
!Ilst.e..t.ic _s t.rivial _s 167 193 195 200 202 205 2IiO - 250

[C21-4t.eroids]
5a-<:bOlestane cbOlestane 1.00a 1.00b 1.00a 1.000a 1.00a 1.00c
5b-choleat.eDe coprost.sne 0.90& 0.897&
cbole~ I\2-cbOlestane 1.006&
cbole~e i\5-cbolest.ane 0.9& 0.967&
5a-<:bolen-Jao-ol epicbOlestanol 3.1& 3.1& 3.237&
5b-cbole~Ja-ol epicoprostanol 3.30& 3.21Wa 2.aBc
cboleBt.-5-eD-Jao-ol epicholest.erol 3.2& -
5a-<:holest.an-3b-ol cholestanol 3.70& 3.63b 3.70& 3.662a 3.]6& 3.0]c

idem 3.4&
5b-cbolest.an-3b-ol coprostanol 2.8910 3.27b 2.82910 2.4oc
cboleBt.-5-eD-3b-ol cholest.erol 3.3910 3.J4b 3.3910 3.321& 3.0& 3.14& 1.o8d 1.o6d

psi~bolest.erol 2.6oa
epi-psi~holesterol 2.54a

5a-<:boleBt.-7_3b-ol lat.host.erol 3.93b 3.61&
5a-<:bolest.-8( 14}-en-3b-ol 1\8( 14 )-cholestanOl 3.27b
5a-eboleBt.-14-en-3b-ol ~14-eholestanol 3.27b
cbolest..-5,22-<l1en-3b-ol 2.9Gb
cbolest.a-5,24-d1en-3b-ol deSlllOst.erol 3.86b 3.3&
5a-<:holeat.a-7,22-<l1en-3b-ol 3.43b
5a-<:bolest.sn-3-one cbolestanone 7.30& 6.67& 6.953& 6.12&

idem 6.77&
5b-cbolest.an-3-one coprostanone 6.277& 5.66&
cbolest.-li-eD-3-one 11.25& 9.65&
cboleBt.-5-eD-3-one 11.1&
3b-met.ho:x;y-5.-cbolestane met.hOxycholest.anol 2.31&- 2.2& 2.14&[215' ]

idem 2.42& 2.02&[225' ]
20,25-d1&:ra-cbolest.erol 3.50&

[C28-st.eroids]
2~t.byl-5a-ehole~3b-ol csmpestanol 4.57b 4.62&
24b-met.byl-5a-ebolest.an-3b-ol ergostanol(t.et.rabydrobrassicast.erol) 4.62&
24e-met.byl~holeBt.-5-eD-3b-ol csmpest.erol 4.23b 4.1&
24b-met.byl-5a-eholest-B( 14}-en-3b-ol A8(14)ergost.enol 4.23b
2~t.byl~bolest.a-5,1-d1en-3b-ol ~,1~smpest.ad1en-3b-ol 5.03b
24b-met.byl~holest.a.-5,22-<l1en-3b-ol brassicasterol 3.57b 3.41&
24b-met.byl~bOlest.a.-5,24-d1en-3b-ol /l5,24-ergost.sd1enol 4.1Ob
24-aet.byl~bolest.a-5,24(28~en-3b-ol ~t.bylene-cholest.erOl 4.3Ob
24b-met.byl~hOlest.a-1,22-<I1en-3b-ol !'1,22-ergost.sd1enol 4.17b
24b-iuethyl-cbOlesta-5 1 7,2a-trlea-3b-ol ergosterol(24b) I. ~C:_ 2.730..,..~.Ia.

[C29-at.eroidsJ
24b-et.hyl-5a-cholest.an-3b-ol stigmastano1 5.67b
24.-ethyl~bOlest.-5-eD-3b-01 beta-eit.ost.erol(24s) 5.24b
24b-et.hyl~bo1est.-5-eD-3b-ol bet_it.ost.erol 5.15&
24b-et.hyl-5a-ehPlest.-1_3b-ol /l1-at.igmast.enol 6.26b
24b-etbyl~hOlest.a-5,1-d1en-3b-ol i\5 ,1-st.igmast.ad1eno1 6.14b
24.-etbyl~hOlest.a.-5,2a-d1en-3b-01 8tigmast.erol(24s) 4.46b
24b-et.byl~bo1est.a-5, 22-<I1en-3b-01 st.igmasterol 4.36&
24-et.hyl~holest.&-5,24(28~en-3b-01 fucostero1 5.3Ob
24a-et.byl-5a-eholest.a-1,2a-d1en-3b-01 slphll>-6pinast.erol(24s) 5.16b
24b-et.hyl-5a-eho1est.a-1,2a-d1en-3b-ol chondrillasterol 5.20b
24b-ethyl-5a-eholest.a-1,25-d1en-3b-01 /11, 25-atigmastad1enol 6.00b
24b-ethyl-5a-cbolest.a-1,22,25-trien-3b-ol @,22,25-ati!\lllSBt.&trienol 5.36b



Relative retention data of CHOLEsrANE-ACETATES on QF-l

a: 1 perc QF-l 1 cholestane = 1.00

ACETATES of:
systematic names

5a-eholestan-3a-ol
5b-eholestan-3a-ol
5a-cholestan-3b-ol
51:;-cholestan-3b-ol
cholest,...li-en-3b-ol
cholest-5-en-3b-ol
cholesta-5124-dien-3b-ol

b: 6 perc QF-l, cholestane = 1.00

trivial names

epicholestenol
epicoprostanol
cholestanol
coprostanol

cholesterol
desmosterol

temperatures:
187 195 200 205 250

5.18a
4.18a 3.64b

5.73a 5.76a 5.718a 4.36b
4.90a 3.80b

11·9a
5.54a 5.24a

5.79a

Relative retention data of CHOIEsrANE-PROPIONATES on QF-1

column: 6 perc QF-1 1 cholestane = 1.00

PROPIONATES of:
~stematic...names

5b-cholestan-3&-Ql
5a-cholestan-3b-ol
5b-cholest8n-3b-ol

trivial names

epicoprostanol
cholestanol
coprostanol

temperature:
250

4.19
5.16
4.40



---_._-------

Relative retention data of CHOLESI'ANE-TRIFLUORo-ACETATES on QF-l

column: 1 perc QF-l, cholestane = 1.00

DERIVATIVE OF:
slstematic names

5a-eholestan-3b-ol

trivial names

cholestanol

temperature:
195

Relative retention data of CHOLESI'ANE-DIMETHYLHYDRAZONES on QF-1

column: 1 perc QF-l, cholestane = 1.00

DIMETHYLHTDRAZONES of:
systematic names

5a-eholestan-3-0ne
5b-cholestan-3-0ne
cholest-4-en-3-0ne

trivial names

cholestanone
coprostanone

temperature:
210
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