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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

 

Testosteronmetingen: de kracht van een methode ‘met spierballen’ 

 

In het afgelopen decennium is er veelvuldig aandacht geweest voor de twijfelachtige 

kwaliteit van immunoassays voor de bepaling van totaal testosteron in serum. Mede 

door het ontbreken van een uitvoerbaar alternatief zijn deze immunoassays ondanks 

matige prestaties toch de gebruikelijke methode om testosteronconcentraties te meten. 

De resultaten verkregen met deze assays zouden echter tot verkeerde conclusies 

kunnen leiden. Dit probleem wordt nu aangepakt door klinische laboratoria die deze 

meetmethodes toepassen en de producenten van deze assays. 

 

Serum totaal testosteron analyse 

Er zijn drie verschillende typen technieken om testosteron in serum te meten, 

namelijk gaschromatografie-massaspectrometrie (ID-GC-MS), vloeistof-

chromatografie-tandem-massaspectrometrie (ID-LC-MS/MS) en immunoassays. In de 

praktijk worden immunoassays veruit het meest toegepast omdat deze methodes 

doorgaans geautomatiseerd zijn, waardoor de verwerkingscapaciteit groter is. ID-GC-

MS geldt als de referentiemethode, maar wordt zelden toegepast in de klinische 

laboratoria omdat de uitvoering van deze methodes te bewerkelijk en te specialistisch 

is. Wij hebben een gevoelige en specifieke meetmethode voor serum totaal testosteron 

ontwikkeld met behulp van ID-LC-MS/MS die vergelijkbaar presteert met de 

geregistreerde referentiemethode (ID-GC-MS) (hoofdstuk 2 en 4). Vervolgens hebben 

wij de ID-LC-MS/MS ingezet om de in Nederland anno 2012 meest gebruikte 

commerciële immunoassays te evalueren, inclusief twee nieuwe-generatie 

immunoassays die net op de markt zijn gebracht (hoofdstuk 3). Wij vonden dat de 

kwaliteit van de immunoassays voldoende was voor het meten van 

testosteronconcentraties in gezonde mannen. Echter, bij lage concentraties, die 

bijvoorbeeld bij vrouwen voorkomen, waren er grote verschillen in kwaliteit tussen 

immunoassays waarneembaar. In deze zelfde studie hebben wij gedemonstreerd dat 

de accuraatheid van de immunoassays over het algemeen verbetert door de monsters 

voor te bewerken middels een vloeistofextractie. 

 

Serum totaal testosteron in de klinische praktijk 

Omdat tot voor kort vooral immunoassays werden ingezet voor het meten van 

testosteron, is er weinig betrouwbare data van testosteronwaarden in populaties met 

lage testosteronconcentraties (vrouwen, hypogonadale mannen en kinderen). In dit 

proefschrift wordt daarom tevens beschreven hoe wij onze ID-LC-MS/MS methode 

ingezet hebben om klinische vraagstukken op dit gebied te beantwoorden. 
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In hoofdstuk 4 evalueren we de dagelijkse dynamiek van testosteron in vrouwen 

gedurende de menstruele cyclus. Onze data tonen aan dat de testosteronconcentratie 

statistisch significant verhoogd is rond het moment van ovulatie. Echter, de 

biologische variatie in individuele vrouwen, die onafhankelijk is van de menstruele 

cyclus, is dermate groot dat er geen rekening gehouden hoeft te worden met de dag 

van bloedafname. De referentiewaarden die in deze studie zijn vastgesteld, kunnen 

daarom toegepast worden gedurende de hele menstruele cyclus. 

 

In navolging van hoofdstuk 4 hebben we onderzocht of testosteronparameters zoals 

vrij testosteron of de vrij-androgeenindex van grotere diagnostische waarde zijn dan 

totaal testosteron voor het bevestigen van de diagnose polycysteus ovarieel syndroom 

(PCOS) (hoofdstuk 5). We vonden dat vrij testosteron en de vrij-androgeenindex, dus 

de parameters die berekend worden aan de hand van de gemeten concentratie 

testosteronbindend eiwit, groter onderscheidend vermogen hebben tussen gezonde 

vrouwen en vrouwen met PCOS. Verder hebben wij op basis van deze data de 

biologische variatie van testosteron in vrouwen en analytische criteria voor 

meetmethodes voor testosteron kunnen vaststellen. De studies beschreven in zowel 

hoofdstuk 4 als hoofdstuk 5 zijn tevens uitgevoerd met een tweede-generatie 

testosteron immunoassay. Vergeleken met de ID-LC-MS/MS-methode mat deze 

immunoassay consequent een hogere testosteronconcentratie. Desalniettemin waren 

er grote analytische en klinische overeenkomsten tussen de twee methodes.  

 

Hypogonadale mannen hebben een lage concentratie testosteron, met name mannen 

die behandeld worden met androgeenverlagende therapie (medicinale of chirurgische 

castratie) voor prostaatkanker. Deze therapie is erop gericht testosteron te verlagen tot 

castratieniveau (< 1.7 nmol/L). Het monitoren van deze therapie middels het meten 

van testosteron is noodzakelijk, maar wordt bemoeilijkt door de slechte prestaties van 

immunoassays bij deze lage concentraties. Met behulp van de in dit proefschrift 

beschreven ID-LC-MS/MS-methode hebben wij de testosteronconcentratie in 

patiënten die LHRH-agonist therapie ontvingen en patiënten die chirurgisch 

gecastreerd zijn geëvalueerd (hoofdstuk 6). Opvallend genoeg vonden wij dat de 

patiënten die medicinaal behandeld werden een lagere testosteronconcentratie hadden 

dan de patiënten die een prostaatverwijdering hadden ondergaan. Meer onderzoek is 

nodig om de klinische relevantie hiervan vast te stellen. Deze uitkomst wakkert de 

discussie aan of de juiste grens wordt gehanteerd in de definitie van castratieniveau of 

dat deze naar beneden moet worden bijgesteld. 

 

Naast de toepassing in vrouwen en hypogonadale mannen is een gevoelige en accurate 

testosteronmethode ook van belang bij kinderen. Deze groep patiënten is kwetsbaar en 
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onderzoek is om ethische redenen gelimiteerd. Een niet-invasieve 

monsterafnameprocedure als alternatief voor bloed, zoals een procedure die 

gebruikmaakt van speeksel, kan het onderzoek vereenvoudigen. We hebben daarom 

een ID-LC-MS/MS-methode ontwikkeld voor het meten van testosteron in speeksel. 

Naast het vaststellen van referentiewaarden in volwassen mannen, hebben we deze 

methode ingezet om het testosteronprofiel te onderzoeken in vrouw-naar-man 

transgender-jongeren die behandeld worden met testosteron-estermixinjecties 

(hoofdstuk 7). De extreme concentraties die we hebben gemeten, supra-fysiologisch 

direct na injectie gevolgd door relatief lage concentraties tegen het einde van de inter-

injectie periode, zouden invloed kunnen hebben op het welzijn van de patiënt. Wij 

verwachten dat de methode voor bepaling van testosteron in speeksel ook toepasbaar 

zou kunnen zijn in kinderen.  

 

Conclusie en discussie 

In dit onderzoek hebben wij meetmethodes voor testosteron ontwikkeld met behulp 

van ID-LC-MS/MS en deze ingezet voor verschillende klinische vraagstukken. Het is 

duidelijk dat deze methodes superieur zijn aan (geautomatiseerde) immunoassays, 

met name bij kinderen, vrouwen en hypogonadale mannen. De juistheid van de 

methode is niet alleen te danken aan de techniek, maar hangt ook samen met de 

monstervoorbewerking – met andere woorden, de juistheid van een methode is 

gebaseerd op de gehele procedure.  Uitgebreide monstervoorbewerking bevordert de 

juistheid en precisie; de keerzijde is echter dat de doorlooptijd zodanig verlengd wordt 

dat de methode niet geschikt is voor routinediagnostiek. Daarnaast zijn een grote 

financiële investering en technische expertise essentieel voor de implementatie van de 

LC-MS/MS-techniek in de routine, hetgeen vooral voor kleinere laboratoria 

problematisch kan zijn. De huidige generatie MS/MS-instrumenten is stabieler en 

gebruiksvriendelijker dan de vorige generaties, maar het is geen uitzondering dat een 

instrument een week lang buiten bedrijf is vanwege storing of onderhoud.  

 

We kunnen concluderen dat er vooralsnog geen snelle én makkelijke 

testosteronmethode beschikbaar is met een grote juistheid én precisie. Het is echter 

wel van belang om voor elke klinische vraag een methode te selecteren die voldoende 

onderscheidend vermogen heeft om een betrouwbaar antwoord te kunnen geven op 

deze vraag. In de discussie van dit proefschrift hebben wij een grove indeling gemaakt 

van de beschikbare testosteronmeetprocedures. Om een testosteronwaarde te kunnen 

interpreteren, is het cruciaal om je bewust te zijn van de beperkingen van de gebruikte 

meetprocedure in relatie tot de referentiewaarden van de verschillende populaties. Met 

deze informatie hebben wij getracht de klinische toepasbaarheid van de verschillende 

categorieën meetprocedures in kaart te brengen.  
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In de afgelopen jaren is er vooruitgang geboekt op het gebied van bewustwording van 

de kwaliteit van tetosteronmetingen en het verbeteren van deze kwaliteit, maar het 

uiteindelijke doel is nog niet bereikt. Om financiële redenen zijn laboratoria nog vaak 

gedwongen om in te leveren op de kwaliteit van testosteronmetingen. Desalniettemin 

wordt er veel inspanning geleverd – en dit moedigen wij ook aan – om tot een situatie 

te komen waarbij testosteronwaarden vergelijkbaar zijn tussen verschillende methoden 

en laboratoria. Een techniek alleen, bijvoorbeeld GC-MS of LC-MS/MS, maakt geen 

gouden standaard: de juistheid en precisie van een methode zijn gebaseerd op de 

gehele meetprocedure. De interpretatie van testosteronwaarden dient zorgvuldig te 

worden gedaan, rekening houdend met de biologische variatie en 

laboratoriumspecifieke referentiewaarden. 

 

 

  


