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 belangrijkste androgeen

 productie: hfdz in de testes (Leydig  cellen), 
gestimuleerd door GnRH-LH 
 5-10 mg/dag, pulsatiel

 Neg feedback door verhoogde concentraties van      
T en T-metabolieten 

 Vrouwen
 Bijniercortex, ovaria, perifere conversie van prehormonen 

androstenedion en dehydroepiandrosteron (DHEA) 

 concentratie androgenen 5-10% van die van mannen              
(0.3 mg/dag)



 De T spiegels vertonen een circadiaan ritme

 Piek tss 4-8h   ochtendstaal

 Dit ritme gaat verloren bij ouder worden



 98% gebonden aan serumproteïnen

 SHBG : hoge affiniteit

 Albumine: lage affiniteit T beschikbaar voor 
weefsels

 1-2% vrij (FT)



 = gecombineerde effecten van T + actieve androgene   
en estrogene metabolieten

1. Invloed op inwendige & uitwendige geslachtsorganen
▪ embryonale geslachtsontwikkeling: 1° geslachtskenmerken ♂

▪ Puberteit: 2° geslachtskenmerken

2. Mentale & fysieke energie

3. Botmetabolisme

4. Sluiten v/d groeikraakbeen-
schijven

5. Toename spiermassa

6. Productie erytropoiëtine

7. Vetmetabolisme
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 Androgeen deficiëntie (AD): complexe diagnose
 Tekens/symptomen: aspecifiek, afh van leeftijd, ernst&duur AD, co-morbiditeit, 

variaties in androgeen gevoeligheid en voorafgaande T therapie 

Accurate T bepaling is essentieel voor diagnose  AD

 Analytische en fysiologische factoren  die serum T conc 
beïnvloeden
 circadiaan en circannulair ritme, episodische  secretie,  bepalingsmethode, ziekte, 

medicatie,   SHBG conc

 multiple stalen (liefst 3) tss 8h-10h



 Intra-individuele variatie  meer dan  1 bepaling nodig

 Een lage T conc bij mannen met een intitieel T in de mild 
hypogonadale range  moet geconfirmeerd worden
 30% normale T conc bij herhaling 

 15% vd gezonde jonge mannen heeft een lage T conc over een 24h-periode



1. De totale testosteron (TT) concentratie in plasma varieert over 3 
grootteordes afhankelijk van leeftijd, geslacht en ziekte

2. De testosteron concentratie varieert gedurende de dag

3. Andere steroïden met gelijkaardige structuur  kunnen 
interfereren (vnl. bij immunoassays)

4. Slechts 1-3% van T is ongebonden: is het TT of FT meest klinisch 
nuttig? Er is geen consensus over het gebruik van de 
verschillende vormen van testosteron, zoals FT, Bio-T en TT

5. Normaalwaarden gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en 
eventueel ras, opgesteld mbv een gestandaardiseerd assay 
ontbreken meestal 
 Risico op misclassificatie (laag/normaal/hoog)



6. Er is geen universeel aanvaardbare T-calibrator beschikbaar

7. Het is niet duidelijk hoeveel T metingen nodig zijn om betrouwbaar 
de diagnose van hypogonadisme te stellen                                                    
(de intra-individuele variatie is vnl. problematisch bij oudere 
mannen: licht verlaagde tot laagnormale concentratie?)                                               
minstens 2 bepalingen nodig

8. De klinische betekenis van licht verlaagde tot laagnormale T 
concentraties (bv. oudere man) is niet gekend

 Onder welke drempel symptomen  & “adverse health outcome” ?           
 leeftijd afh 

 Onder welke drempel voordeel T substitutietherapie?   orgaan afh, 
individueel verschillend



9. Er is een gebrekkige correlatie tussen T assays

10. De meeste immunologische assays (directe immunoassays) 
hebben een slechte performantie, vnl. in het lage concentratie 
gebied (vrouwen, kinderen, oudere/hypogonadale mannen)

11. De problemen en beperkingen van de testosteron assays zijn 
onvoldoende gekend
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1. Wat is het klinisch nut van de testosteron 
bepaling?

2. Welke parameter (TT, FT, Bio-T, FAI, …) geniet 
de voorkeur in welke context?

3. Welke assays voor TT zijn beschikbaar en wat 
zijn hun kenmerken?

4. Welke assay voor volwassen mannen?  

5. Welke assay voor vrouwen, kinderen en 
mannen met androgeen deficiëntie?
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1. Volwassen mannen – Endocrine Society Guidelines 2006

 Confirmatie  klinische diagnose hypogonadisme (aspecifieke sympt)

▪ Meeste assays: onderscheid tss T conc bij normale mannen en mannen 
met hypogonadisme

▪ Oudere man: subtiele daling T = normaal of hypogonadisme?? (meeste 
assays niet  geschikt)

 infertiliteit, hypofysaire insufficiëntie, testiculaire tumoren, 
prostaatkanker, evaluatie T substitutietherapie, …



 Hypogonadisme – guidelines ES

 Klinisch syndroom tgv falen testes om fysiologische T 
concenctraties (androgeen deficiëntie) en een normaal 
aantal spermatozoa te produceren tgv stoornissen in de 
HHG-as
▪ Primair: testiculair falen

▪ Secundair: inadequate stimulatie door  hypofyse of hypothalamus



 Diagnosis and Evaluation of Patients with Suspected 
Androgen Deficiency (AD)
 We recommend making a diagnosis of AD only in men with consistent 

symptoms and signs and unequivocally low serum testosterone levels. 

 We suggest that clinicians measure serum testosterone level in patients 
with clinical manifestations shown in Table 1A. We suggest that 
clinicians also consider measuring serum testosterone level when the 
less specific symptoms and signs listed in Table 1B occur in conjunction 
with those listed in Table 1A.



Uit: Testosterone therapy in adult 
men with androgen deficiency 
syndromes- an endocrine society 
clinical practice guideline
Bhasin S, 2006

Endocrine Society clinical practice guideline

Endocrine Society - clinical practice 
guideline



 Diagnosis and Evaluation of Patients with Suspected 
AD – continued…
 We suggest the measurement of morning total testosterone level by a 

reliable assay as the initial diagnostic test. 

 We recommend confirmation of the diagnosis by repeating 
measurement of total testosterone and in some patients by 
measurement of free or bioavailable testosterone level, using an 
appropriate assay.

 We suggest that a diagnosis of AD should not be made during an acute 
or subacute illness. 

 We recommend against screening for androgen deficiency in the general 
population



2. Volwassen vrouwen – Endocrine Society Guidelines 2006

 Androgeen excess bv. androgeen-producerende tumoren, 
hyperandrogene status (idiopathisch hirsutisme, 
congenitale bijnierhyperplasie, PCOS, virilisatie…)

▪ Bij voorkeur serum TT tijdens vroege folliculaire fase

 Androgeen deficiëntie (bot, sexuele dysfunctie, welzijn)

 Opmerkingen

▪ Meeste assays OK voor identificatie, niet voor kwantificatie gestegen TT

▪ Frequent  falen van detectie matige hyperandrogenie, bv. PCOS



3. Kinderen – Endocrine Society Guidelines 2006

 Jongens

▪ bij geboorte (undervirilized males), evaluatie vroeg- of 
laattijdige puberteit, gonadaal falen, opvolgen therapie

 Meisjes

▪ opsporen en behandelen stoornissen sexuele 
ontwikkeling, androgeen exces, virilisatie

 Opmerkingen
▪ TT bepalen enkel met assays die voldoende sensitief zijn

▪ Referentiewaarden nodig die rekening houden met geslacht, leeftijd, stadium 
puberteit, … specifiek voor de assay
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 =  vrij T (FT) + albumine gebonden T + SHBG gebonden T
 Nut

Endocrine Society Guidelines
 Serum TT, bepaald op meer dan 1 ochtendstaal is de aanbevolen 

screeningstest voor hypogonadisme

 Serum TT bepaald tijdens de vroeg folliculaire fase is de initiële test voor 
androgeen-producerende tumoren bij vrouwen 

 Bepaling
 immunoassay

 massaspectrometrie

 Problemen

 afhankelijk v/d [SHBG] (hypogonadisme: vaak gestegen SHBG)  FT of Bio-T



 Vrij T = ongebonden T  (1-2% van het totaal T)

 Nut

Endocrine Society Guidelines
 De berekende FT, gebaseerd op een kwaliteitsvolle T en SHBG assay,  is 

de voorkeursmethode voor diagnose en follow-up van 
hyperandrogenemie en AD in vrouwen 

 De berekende FT is de beste schatting v/d reële vrije T concentratie in 
serum,  uitz. tijdens zwangerschap (de gewijzigde albumineconcentratie 
beïnvloedt FT) 

 FT heeft een beperkt nut in kinderen



 Bepaling: meten of berekenen

 De meting van FT: technisch moeilijk  (lage concentratie)  bij voorkeur een 
indirecte meetmethode
▪ Equilibrium dialyse (ED) op 37°C: gouden standaardmethode. 

▪ Accuraat en gevoelig, maar duur en omslachtig, sterk afh v/d accuraatheid van TT assay

▪ Centrifugale ultrafiltratie
▪ eenvoudiger, maar absorptie van testosteron aan de filter mogelijk

▪ immunoassays (geen tracer analoog methoden)
▪ Eenvroudig, snel, relatief goedkoop, maar slechte accuraatheid, sensitiviteit en inter-labo vglbheid

 Berekening mbv de gemeten concentraties van TT, SHBG (beide via 
immunoassay) en albumine, gebruik makend van de dissociatieconstanten

 Problemen
 Voor klinische doeleinden is Bio-T meer geschikt  (houdt rekening met alb)

 Berekening afh van de accuraatheid van de TT, SHBG en albumine assay



 = FT + albumine gebonden T = non-SHBG bound T
=T beschikbaar voor de weefsels

 Nut
 In situaties met gewijzigde SHBG concentraties zoals obesitas, 

dysthyreosis, verouderen, therapie met anticonvulsiva of hormonale 
anticonceptiva is de bepaling van Bio-T aangewezen

 Veranderingen binnen één patiënt opvolgen (1 geïsoleerde waarde 
zegt niets)



 Bepaling: meten of berekenen
 Berekenen mbv de gemeten concentraties van TT, SHBG en albumine 

en de dissociatieconstanten.  
▪ verschillende algoritmen voor de berekening van Bio-T, bv. www.issam.ch.  

▪ Voorw: gevalideerd tov de LC-MS/MS referentiemethode

 Bio-T wordt gemeten na neerslaan van SHBG-gebonden T met 50% 
ammoniumsulfaat
▪ enkel bruikbaar voor research laboratoria

 Problemen

 Oudere mannen  lagere albumineconcentratie (cfr. ook malnutritie) 
en dit beïnvloedt de waarde van Bio-T 





 Bio-T en FT correleren goed met klinische parameters zoals
 botdensiteit

 sexuele functie

 spiermassa

 cognitieve functie

 Bio-T en FT correleren beter met de androgene status  dan 
TT (vnl. bij borderline hypogonadale TT concentratie) en 
vermijden misclassificatie



 = een schatting van het fysiologisch actieve T 
 Nut
 De FAI is vaak een surrogaat voor FT, de waarde correleert bij vrouwen 

goed met FT, niet bij mannen.

 Detectie van hyperandrogene vrouwen met een normaal TT
▪ een gestegen FAI tijdens vroeg folliculaire fase is een sensitieve en specifieke indicator 

voor PCOS

 Bepaling: ratio (TT / SHBG) x 100. Soms ingewikkeldere algoritmen.

 Problemen
 FAI = geen goede index voor FT of Bio-T & niet geschikt voor mannen

 precisie afhankelijk v/d gecombineerde fouten v/d T en SHBG  assay

 FAI varieert met de SHBG concentratie

 FAI houdt geen rekening met de albumine concentratie



 Bepaling SHBG nuttig voor interpretatie T concentratie

 De bepaling van TT alleen kan misleidend zijn in vele situaties

 Hypogonadisme   vaak  SHBG concentratie                                  
 FT of Bio-T geven beter de androgene status weer
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 Indirecte immunoassay 

 Directe immunoassays 

 Massaspectrometrie



 extractie & chromatografie ter verwijdering van interfererende 
stoffen en het matrix effect  sensitiviteit & specificiteit  

 Nadelen
 omslachtig/arbeidsintensief, tijdrovend, redelijk duur, radioactief afval (RIA)

 Voordelen
 geen matrix problemen

 steroïd bindingsproteïnen worden verwijderd & steroïden vrijgezet

 interfererende/kruisreagerende proteïnen worden verwijderd of gescheiden 
van T 

 Relatief grote hoeveelheden serum → resultaat aflezen op een meer 
accurate plaats van de standaardcurve & sensitiviteit ↑

 multiple steroïden kunnen gemeten worden in hetzelfde aliquot

 de assay is zeer betrouwbaar indien goed gevalideerd



 geen voorafgaande zuiveringsstappen, het volledige 
serum/plasma wordt gebruikt 

 Nadelen
 problemen met accuraatheid, betrouwbaarheid, sensitiviteit en 

specificiteit vnl. in het lage concentratie gebied 

 Overschatting TT als de concentratie <300 ng/dL  (o.a. bij vrouwen en 
kinderen → best: extractie immunoassay of LC-MS/MS) (sommige assays 
onderschatten TT)

 radioactief afval bij RIA

 kruisreactiviteit met andere steroïden, vnl. DHT 

 matrix verschillen tussen serumstaal en standaard oplossingen

 beperkte (gepubliceerde) validatie vd accuraatheid

 Voordelen
 handig, eenvoudig, automatiseerbaar, snel (enkele uren), relatief goedkoop



 Kruisreactiviteit met andere steroïden

 Bijna alle T-antisera vertonen kruisreactiviteit met DHT (3-5%)
▪ Zeer specifieke  mAb  zeer lage kruisreactiviteit tenzij bij hoge conc kruisreagerende 

steroïden

▪ Oplossing: extractie en chromatografie (niet mogelijk op automatische analyzers) 

▪ Bepaling T zonder voorafgaande scheiding van DHT is toegelaten 

▪ DHT slechts 10-20% vd conc van  T, kruisreactiviteit <5%  minimale interferentie, praktisch 
ondetecteerbaar 

▪ DHT + T zijn de meest belangrijke androgenen

 Therapie met androgeen precursoren (androstenedion of 
DHEA) of synthetische androgenen 

 zelfs 0.1% kruisreactiviteit beïnvloedt de immunoreactiviteit van T





 Referentiemethode steroïden: ID-GC-MS
 Gouden standaard = GC-MS
 Nadeel:  derivatisatie

 LC-MS = keuzemethode voor lage T conc
 Tandem MS
 Specificiteit vergroot

 Voordelen
 betere sensitiviteit en accurater dan de immunologische methoden, 

geen kruisreactiviteit of matrix effecten, steroïd profiling mogelijk

 Nadelen
 duurder, onderschatting mogelijk door onvolledige derivatisatie, 

getraind personeel nodig



 Massaspectrometrie heeft een betere 
sensitiviteit en is accurater dan de 
immunologische methoden

LC-MS/MS is de voorkeursmethode voor lage 
T concentraties die voorkomen bij vrouwen, 
hypogonadale mannen en kinderen



 BioSource Testo-RIA-CT kit,                                 
een coated tube radioimmunoassay

 = directe immunoassay 

 problemen met accuraatheid, betrouwbaarheid, 
sensitiviteit en specificiteit vnl. in het lage concentratie 

gebied (cfr. vrouwen, kinderen en androgeen deficiënte mannen)

 GHB = tertiair centrum

 Beantwoordt deze assay nog aan de huidige 
accuraatheidseisen?



TT: 6.2 nmol/L = 179.2 ng/dL

EQC- Rapport WIV 
5 nov 2008

6.2 nmol/L      

UZ Leuven 3.3 nmol/L 



TT: 14.9 nmol/L= 430 ng/dL

14.9 nmol/L     

EQC- Rapport WIV 
5 nov 2008

UZ Leuven 9.6 nmol/L 
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 70% van de assays onderschat T bij mannen
 70% van de assays overschat T bij vrouwen

Grootste verschillen mannen tov ID/GC-MS

Grootste verschillen vrouwen tov ID/GC-MS

=

=



Onderschatting ♂/overschatting ♀ Onderschatting ♂/overschatting ♀

Onderschatting ♂ en ♀overschatting ♀



 Bij T< 230 ng/dL: tot 5-voudige disagreement tss methodes 
(meestal overschatting)

 Sommige immunoassays overschatten, andere 
onderschatten
 bij vrouwen, 7 op 10 assays: mean immunoassay results 46% above ID/GC-MS

 bij mannen, 7 op 10 assays: mean immunoassay results 12% below ID/GC-MS 

 Zelfs de “beste” immunoassay: 2-voudig hogere T bepaling 
bij vrouwen                                                                                                          
 “none of the assays was suitable for the measurement of 
female serum testosterone, with most showing large positive 
bias to the reference method”



 Commerciële immunoassays geschikt?
 goede sensitiviteit en klinisch bruikbaar, maar relatief 

inaccuraat 
▪ meeste assays : onderscheid  hypogonadisme - eugonadisme

▪ MAAR risico op misclassificatie van gezonde/zieke personen &                           
risico op missen van zieke pt (te veel imprecisie rond de lage 
normaalwaarden)

 Geen goed gevalideerde referentiewaarden beschikbaar

Diagnose AD niet baseren op 1 T bepaling

Lage T waarden controleren door herhaling van de 
meting, liefst op een ochtendstaal
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 Vereiste functionele sensitiviteit

 Vrouwen en kinderen: 1-2 ng/dL

▪ Meeste commerc assays: te weinig sensitief en precies 
in het lage concentratie gebied



 Alle geautomatiseerde immunoassays voor T bij vrouwen: 
problemen met calibratie + specificiteit
 serum T vals verhoogd (tov referentie ID-GC/MS) 

 Vnl directe assays bij vrouwen + lage conc mannen
 Oorz: kruisreagerende stoffen (waarsch gemaskeerd bij mannen door 

hogere T conc)

▪ Aard interfererende stof = onbekend, exogeen of endogeen?

 Oploss: extractie voorafgaand aan immunoassay óf LC-MS/MS

 Alle hoge T waarden bij vrouwen controleren met een accurate 
methode (minimale bias tov ID-GC-MS) die niet onderhevig is aan 
interferentie



 Taieb et al. Clin Chem 2003; 49:1381–95

 for every commercially available testosterone assay studied, the 
values are in error—by a factor of 2 on average and in some cases by a 
factor of almost 5

 Herold and Fitzgerald Clin Chem 2003;49:1250-1

 Are assays that miss target values by 200–500% meaningful? Guessing 
would be more accurate and additionally could provide cheaper and 
faster testosterone results for females — without even having to draw 
the patient’s blood. Laboratory professionals should not be associated 
with a test where an educated guess would provide an equivalent or 
better result. 



Beste correlatie

Alle medianen v/d immunoassays > LC-MS/MS

Grootste verschil met LC-MS/MS

Beste correlatie Grootste verschil 

met LC-MS/MS Kleinste intercept



 Welke methode (indien bestaand?) geeft het “echte” resultaat en 
waarom zijn methodes amper vergelijkbaar? 

 MS-MS: mean bias of -30 % 

tov ALTM



 US: FDA approval indien voldoende equivalent aan een 
bestaand goedgekeurde assay

 Voor Testosteron: oa. Chiron ACS-180 testosterone assay
 Geen betrouwbare resultaten voor vrouwen (tov ID-GC-MS)!

Validatie tov een onafhankelijke methode, bij voorkeur 
referentiemethode



 “ De directe immunoassays zijn noch analytisch, noch klinisch 
geschikt voor T<150ng/dL. Bij hogere T concentraties zijn er te 
veel discrepanties tussen de verschillende assays.”

 “in the absence of other information, direct immunoassays 
(those performed on whole serum or plasma) perform poorly at 
low testosterone concentrations (i.e., women, children, and 
hypogonadal men) and should be avoided.  Assays after 
extraction and chromatography, are likely to furnish more 
reliable results and are currently preferred.”



A plot of results of testosterone concentration in samples from 55 
women measured by ID-GC/MS and extraction/ chromatography
RIA (Taieb et al., 2003)

Hoge correlatie 
coëfficiënt (r=0.89), 
maar veel scatter in de 
data 



 Voor vrouwen, hypogonadale mannen en kinderen 
geniet LC-MS/MS de voorkeur. Omdat deze 
methode echter vrij duur is, kan ook gekozen 
worden voor een goed gevalideerde indirecte 
immunoassay.



 TT in serum  ochtendstaal (tussen 8h-10h)

 Multiple stalen, liefst 3, zijn vereist

 Vrij testosteron  berekende FT, uitz tijdens  
zwangerschap

 Voor mannen zijn directe immunoassays bruikbaar
 Voor vrouwen, hypogonadale mannen en kinderen 

geniet LC-MS/MS de voorkeur.  

 Omdat deze methode echter vrij duur is, kan ook gekozen 
worden voor een indirecte immunoassay



 Implementatie nieuwe T assay voor lage T 
concentraties

 Uittesten indirecte immunoassay 
(extractie/chromatografie)

 Nagaan haalbaarheid LC-MS/MS methode



Zijn er vragen?





 Referentiewaarden

 Mannen = 4x hoger dan vrouwen EN bredere conc range

 uit literatuur

 uit bijsluiter kit (vaak zonder specificatie van origine of validiteit)

 zelf opgesteld (mannen met gecontroleerde nle reproductieve fctie )

Uit: Taieb et al, 2003



 Geen populatie-gebaseerde random probability 
community-dwelling referentiewaarden voor TT en FT 
beschikbaar voor vrouwen en mannen
 Optimaal: random selectie van gezonde individuen in de alg populatie

 Extreme variabiliteit normaalwaarden T
 te weinig aandacht voor verschillen in geschiktheid en standaardisatie 

van referentiepopulaties, zowel tijdens assay validatie en 
implementatie



 Volwassen mannen (GHB: 300-1000 ng/dL)
 Klinische presentatie hypogonadisme is zeer variabel 

 eerder laboratorium dan klinische diagnose
▪ TT > 320 ng/dL : normaal

▪ TT < 200 ng/dL: diagnostisch voor hypogonadisme

▪ TT 200-320 ng/dL: ambivalent 

 TT meting: voldoende sensitief, maar ondergrens normaalwaarden 
ongrijpbaar

 Grijze zone
▪ Overeenstemming tss verschillende platform assays is slecht 

 standaardisatie of MS-gebaseerde methoden 

▪ bepaling FT (LRL 6.5 ng/dL) of Bio-T (LRL 150 ng/dL) ter differentiatie eugonadisme 
– hypogonadisme

▪ !! FT en Bio-T gebruiken TT als onderdeel van de bepaling  standaardisatie TT assay nog 
steeds nodig

▪ MAAR variabiliteit FT tgv variabiliteit SHBG meer dan 1 meting nodig



 Volwassen vrouwen (GHB: 15- 45 ng/dL)
 Testosteron varieert met menstruele cyclus, leeftijd, ras, BMI

 Nood aan definitie laagnormaal waarden

▪ Immunoassays na extractie en chromatografie OF LC/MS-MS zijn bruikbaar

 Opstellen normaalwaarden: vermijd vrouwen met PCOS of andere 
vormen van androgeenexcess

 Feedback co bij vrouwen anders dan bij mannen: FT vnl gedreven door 
SHBG abundantie 
▪ T excess verlaagt SHBG  stijging FT  sterke correlatie 1/SHBG en FT



 Kinderen 
 Tijdens 1e levensjaar bij jongens en meisjes: veel T secretie door 

testes, daarna lage steroidogenesis tot start puberteit 

 lage T conc tijdens kinderjaren    

 immunoassay na extractie en chromatografie OF LC/MS-MS

 TT en FT ref. waarden moeten geslacht, leeftijd, Tanner stadium 
specifiëren
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