CAT
Critically Appraised Topic

De bepaling van testosteron: evidence, problemen, oplossingen
Author: Apr. Annelies Fraeyman
Supervisor: Dr. J. Billen
Search/methodology verified by: Dr. P. Vermeersch
Date: 03/02/2009
CLINICAL BOTTOM LINE
De guidelines van de Endocrine Society melden dat de diagnose van androgeen deficiëntie (AD) enkel gesteld kan
worden bij mannen met consistente symptomen en tekens en een onbetwistbaar laag serum testosteron (T). De
initiële diagnostische test gebeurt op een ochtendstaal (tussen 8u-10u). Het wordt aanbevolen de diagnose te
confirmeren door de assay te herhalen en door vrij, ongebondenT (free T, FT) of bio-available T (Bio-T = het
testosteron dat beschikbaar is voor de weefsels) te bepalen bij sommige patiënten.
Voor de bepaling van totaal testosteron (TT, = som van vrij T, albumine gebonden T en SHBG gebonden T) zijn
meerdere methoden beschikbaar: equilibriumdialyse, ultrafiltratie, directe en indirecte immunoassays en
massaspectrometrie (MS). De referentiemethode voor de bepaling van steroïden is ID-GC-MS (isotoop dilutie gaschromatografie - MS).
De vereiste functionele sensitiviteit voor de bepaling van totaal testoteron voor vrouwen en kinderen is 1-2
ng/dL. Bij een indirecte immunoassay wordt gebruik gemaakt van extractie & chromatografie ter verwijdering van
interfererende stoffen, bindingsproteïnen uit het serum/plasma en het matrix effect. De specificiteit en
sensitiviteit is hoger dan bij de directe immunoassays die gebruik maken van volledig serum of plasma. De directe
immunoassays zijn te weinig sensitief en precies in het lage concentratie gebied. Voor mannen hebben ze een
goede sensitiviteit en zijn ze klinisch bruikbaar, maar bestaat er ook te veel imprecisie rond de ondergrens van
de normaalwaarden. De diagnose van AD mag daarom niet gebaseerd zijn op 1 enkele T meting. Lage T waarden
moeten gecontroleerd worden dmv herhaling van de meting, liefst op een ochtendstaal.
De directe immunoassays worden afgeraden voor vrouwen, hypogonadale mannen en kinderen. Vermits MS een
betere sensitiviteit heeft en accurater is dan de immunologische methoden, geniet LC-MS/MS de voorkeur voor
deze groep. Deze methode is echter vrij duur. Een indirecte immunoassay (bv. Orion) is wel haalbaar.
Voor de bepaling van vrij testosteron is de berekende FT de meest bruikbare schatting, uitgezonderd tijdens
zwangerschap. De meting is technisch zeer moeilijk. De berekende waarde is de voorkeursmethode voor
diagnose van AD in vrouwen en is de voorkeursmethode voor diagnose en follow-up van hyperandrogenemie bij
vrouwen volgens de Endocrine Society Guidelines. FT heeft een beperkt nut in kinderen.
De vrije androgeen index (free androgen index, FAI = 100 x TT/SHBG) is een schatting van het fysiologisch
actieve T. FAI correleert goed met FT bij vrouwen, maar niet bij mannen. Daarom wordt de berekende Bio-T
(www.issam.ch) verkozen. Het gebruik van Bio-T wordt ook aangeraden bij vrouwen, oudere mannen en ziekte.
CONCLUSIES
1. De bepaling van TT in serum gebeurt op een ochtendstaal (tussen 8h-10h). Multiple stalen, liefst 3, zijn
vereist.
2. Voor mannen zijn directe immunoassays bruikbaar.
3. 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.
4. Voor de bepaling van vrij testosteron, is de berekende FT de meest bruikbare schatting, uitgezonderd
tijdens de zwangerschap.
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CLINICAL/DIAGNOSTIC SCENARIO
1. INLEIDING
Testosteron (T) is het belangrijkste androgeen bij mannen en wordt gesynthetiseerd vanuit cholesterol (Fig 1.).
De productie ervan gebeurt hoofdzakelijk in de testes en wordt gestimuleerd door het luteïniserend hormoon
(LH), dat aangemaakt wordt door de hypofyse. De LH secretie is pulsatiel en wordt geregeld door het
gonadotrophine releasing hormoon (GHRH), dat aangemaakt wordt door de hypothalamus. Verhoogde
concentraties van T en T metabolieten inhiberen de LH secretie via een negatieve feedback loop (Fig 2.). Bij
vrouwen is testosteron afkomstig van synthese door de bijniercortex en ovaria naast perifere conversie van de
prehormonen androstenedion en dehydroepiandrosteron (DHEA). De concentratie androgenen in het bloed bij
vrouwen is ongeveer 5-10% van die van mannen (Tietz 2006; Valcour A.; Kane J 2007).
T circuleert in het bloed en is voor 98% gebonden aan transporteiwitten zoals SHBG (steroïd hormoon bindend
globuline; hoge affiniteit, trage dissociatie) en albumine (lage affiniteit, snelle dissociatie). De T spiegels vertonen
een circadiaan ritme. Dit ritme gaat verloren bij ouder worden. (Bhasin S 2006; Matsumoto AM 2004; Diver MJ
2006).
T zorgt voor de ontwikkeling van secundaire geslachtskenmerken, heeft effecten op bot-, spier- en hersenweefsel
en een indirect effect op weefsels met hoge concentratie van het enzyme 5α-reductase. In deze weefsels wordt
T omgezet in dihydrotestosteron (DHT), een meer potent androgeen. T heeft ook een invloed op het libido en
seksuele prestaties. (Tietz 2006; Valcour A.)

2. UITDAGINGEN & PROBLEMEN VAN DE TESTOSTERON BEPALING IN PLASMA/SERUM
De accurate bepaling van T staat centraal in de diagnose van androgeen deficiëntie (AD)/stoornissen.
De klinische diagnose van AD is moeilijk: de symptomen zijn aspecifiek, afhankelijk van leeftijd, co-morbiditeit,
ernst en duur van de AD, de variatie in androgeen gevoeligheid en het bestaan van eventuele voorafgaande T
therapie. Daarom speelt het laboratorium een belangrijke rol bij de diagnose (Rosner W, 2007).
De T drempel waaronder symptomen optreden, “adverse health outcome” bestaat en waaronder T
substitutietherapie voordeel oplevert, is niet gekend (Bhasin S, 2006).
De belangrijkste problemen van de testosteron bepaling zijn (Rosner W 2007; Matsumoto AM 2004):
 De totale testosteron (TT) concentratie in plasma varieert over 3 grootteordes afhankelijk van leeftijd,
geslacht en ziekte
 De testosteron concentratie varieert gedurende de dag (Diver MJ 2006)
 Andere steroïden met gelijkaardige structuur en abundantie kunnen interfereren (vnl. bij immunoassays)
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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.
Normaalwaarden gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en eventueel ras, opgesteld mbv een
gestandaardiseerd assay ontbreken meestal (Bhasin S 2008)
▪ Risico op misclassificatie (laag/normaal/hoog)
▪ Populatie – gebaseerde referentiewaarden op komst?
Er is geen universeel aanvaardbare T-calibratie standaard beschikbaar
Het is niet duidelijk hoeveel T metingen nodig zijn om betrouwbaar de diagnose van hypogonadisme te
stellen (de intra-subject variatie is vnl. problematisch bij oudere mannen: licht verlaagde tot laagnormale
concentratie)  minstens 2 bepalingen nodig (Matsumoto AM 2004)
De fysiologische betekenis van laagnormaal tot matig lage serum T concentraties (bv. oudere man) en de
relatie tussen lage T concentratie en klinisch-therapeutische outcome zijn niet gekend (Matsumoto AM
2004)
Er is een gebrekkige vergelijkbaarheid tussen T assays, zowel in studies als tussen de assays onderling
(Taieb J 2003)
De meeste immunologische assays (directe immunoassays) hebben een slechte performantie, vnl. in het
lage concentratie gebied (vrouwen, kinderen, oudere/hypogonadale mannen)
Er is een gebrekkige kennis over de problemen en beperkingen van de testosteron assays
Voor vrouwen zijn de meeste assays geschikt voor het opsporen, maar niet voor het kwantificeren van
een gestegen TT. De detectie van vrouwelijke patiënten met matige hyperandrogenie, bv. PCOS, faalt
frequent (Rosner W 2007)

3. DE BEPALING VAN TESTOSTERON
 Indirecte immunoassay
Bij een indirecte immunoassay wordt gebruik gemaakt van extractie & chromatografie ter verwijdering van
interfererende stoffen, bindingsproteïnen en het matrix effect. De specificiteit verhoogt hierdoor.
Relatief grote hoeveelheden serum kunnen gebruikt worden zodat de sensitiviteit verhoogt.
 Directe immunoassays
Bij een directe immunoassay worden geen voorafgaande zuiveringsstappen gebruikt.
Het volledige serum/plasma wordt gebruikt. Deze methode is sneller en handiger dan de indirecte methode. Er
zijn twee types, nl. radioimmunoassays (RIA) en geautomatiseerde niet-isotopische immunoassays.
 Vrij Testosteron via Equilibrium dialyse of Centrifugale Ultrafiltratie
Equilibrium dialyse is de gouden standaardmethode voor de bepaling van FT.
 Massaspectrometrie
Massaspectrometrie heeft een betere sensitiviteit en is accurater dan de immunologische methoden. Er is geen
kruisreactiviteit of matrix effect, maar de methode is duurder. De referentiemethode voor de bepaling van
steroïden is ID-GC-MS. De gouden standaard bepalingsmethode voor T is GC-MS. Vaak wordt gebruik gemaakt
van tandem MS omdat dit de specificiteit vergroot.
Zie onderstaande tabel.
TABEL 1: Vergelijking van methoden voor de bepaling van TT in serum/plasma (Rosner W 2007)
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4. DE HUIDIGE PRAKTIJK IN GASTHUISBERG
In de huidige praktijk te Gasthuisberg wordt gebruik gemaakt van de BioSource Testo-RIA-CT kit, een coated
tube radioimmunoassay. Dit is een directe immunoassay die, zoals de andere directe assays, onderhevig is aan
problemen met accuraatheid, betrouwbaarheid, sensitiviteit en specificiteit vnl. in het lage concentratie gebied
(cfr. vrouwen, kinderen en androgeen deficiënte mannen). De referentiemethode is massaspectrometrie. Deze
methode is echter vrij omslachtig en duur. Op vraag van clinici zal gezocht worden naar een alternatieve
gelijkwaardige methode (tov de referentiemethode).

QUESTION(S)
1) Wat is het klinisch nut van de testosteron bepaling?
2) Welke parameter (totaal testosteron, vrij testosteron, bio-available testosteron, free androgen index, …) geniet de
voorkeur in welke context?
3) Welke assays voor totaal testosteron zijn beschikbaar en wat zijn hun kenmerken?
4) Welke assay is het meest geschikt voor analyse van testosteron bij volwassen mannen?
5) Welke assay is het meest haalbaar voor vrouwen, hypogonadale mannen en adolescenten?

SEARCH TERMS
1) MeSH Database (PubMed): MeSH term: “Testosterone”, “Hypogonadism”, “Androgens”
2) PubMed Clinical Queries (from 1966; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi): Systematic Reviews; Clinical
Queries using Research Methodology Filters (diagnosis + specific, diagnosis + sensitive)
3) Pubmed (Medline; from 1966), SUMSearch (http://sumsearch.uthscsa.edu/), National Guideline Clearinghouse
(http://www.ngc.org/), Cochrane (http://www.update-software.com/cochran), International Federation for Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine (www.ifcc.org)
4) UpToDate version16.2: Clinical features and diagnosis of male hypogonadism. Peter J Snyder, MD;
Measurement of adrenal androgens. Lynnette K Nieman, MD; Male reproductive physiology. James E Griffin,
MD, Jean D Wilson, MD
5) National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS; http://www.nccls.org/), International Federation of
Clinical Chemistry (IFCC; http://www.ifcc.org/ifcc.asp), Westgard QC (http://www.westgard.com), Clinical Laboratory
Improvement Amendments (CLIA; http://www.cms.hhs.gov/clia/)
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APPRAISAL

1. WAT IS HET KLINISCH NUT VAN DE TESTOSTERON BEPALING?
A. Mannen
Testosteron (T) wordt bij mannen bepaald in het kader van hypogonadisme ter confirmatie van de klinische
diagnose, bij vermoeden van testiculair falen, infertiliteit, hypopituitarisme, hyperprolactinemie en ter evaluatie
van T substitutietherapie. De guidelines van de Endocrine Society vermelden dat de diagnose van androgeen
deficiëntie (AD) enkel gesteld kan worden bij mannen met consistente symptomen en tekens en een
onbetwistbaar laag serum T. Zo wordt de bepaling van T aangeraden bij patiënten met vermoeden van AD obv
een reeks klinische manifestaties (zie tabellen 1, 2 en 3). De initiële diagnositsiche test gebeurt op een
ochtendstaal (tussen 8u-10u) met een betrouwbare assay. Het wordt aanbevolen de diagnose te confirmeren
door de assay te herhalen en door vrij T (FT) of bio-available (Bio-T) te bepalen bij sommige patiënten. Zie
Attachment 2 en 4. (Rosner W et al, 2007; Bhasin S et al, 2008; Bhasin S et al, 2006; Matsumoto AM et al, 2004;
Taieb J, et al, 2003).
Tabel1: Symptomen en tekens suggestief voor AD bij mannen. (Bhasin S 2006)

Tabel 2: Andere symptomen en tekens die geassocieerd zijn met AD, maar minder specifiek zijn dan de
symptomen en tekens uit tabel 1. (Bhasin S 2006)

Tabel 3: Condities met een hoge prevalentie aan verlaagde T concentraties waarbij een bepaling van T in serum
nuttig is. (Bhasin S 2006)

B. Vrouwen
De bepaling van T wordt gebruikt voor de diagnose van androgeen deficiëntie (sexuele dysfunctie en gedaald
libido) en exces bv. androgeen-producerende tumoren, hyperandrogene status (idiopathisch hirsutisme,
congenitale bijnierhyperplasie, PCOS, virilisatie…) (Matsumoto AM 2004; Kane J 2007; Taieb J 2003; Rosner W
2007).
Contact: Dienstsecretariaat tel: 016 34 70 19
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Vele vrouwen met deze aandoeningen echter hebben normale androgeenconcentraties, wat een verhoogde eind
orgaan gevoeligheid suggereert (Valcour A).
Bij voorkeur bepaalt men serum totaal T tijdens vroeg folliculaire fase. (Rosner W 2007)
C. Kinderen
Het totaal T wordt bij jongens bepaald bij de geboorte bij “undervirilized males”/gender bepaling, tijdens de
adolescentie ikv de evaluatie van vroeg- of laattijdige puberteit, bij gonadaal falen en opvolgen van therapie.
Bij meisjes heeft de T bepaling nut bij het opsporen en behandelen van stoornissen in de ontwikkeling, bij contrasexuele ontwikkeling in de puberteit, androgeen exces en virilisatie. (Taieb J 2003; Rosner W 2007; Matsumoto
AM 2004)
D. Problemen bij de diagnose van androgeen deficiëntie en androgeen stoornissen
De klinische diagnose van AD is moeilijk. De symptomen zijn aspecifiek, afhankelijk van leeftijd, co-morbiditeit,
ernst en duur van de AD, variatie in androgeen gevoeligheid en het bestaan van eventuele voorafgaande T
therapie. (Bhasin S 2006; Bhasin S 2008)
De gemeten/geschatte T concentratie is afhankelijk van (Diver MJ. 2006):
 Meetmethode & interferenties (zie boven)
 Leeftijd
 Tijdstip en seizoen – circadiaan en circannulair ritme
 Intra-individuele variatie – meer dan 1 bepaling nodig
 Voedingssatus en gewicht – inverse relatie T en BMI, lagere T bij ernstige ziekte
 Invloed van circulerende LH conc – LH controleert snelheidsbepalende stap synthese T
 Aanwezigheid en effect van bindingsproteïnen
 Ziekte, medicatie
 SHBG concentratie
Omwille van de diurnale variatie in plasma T zijn multiple stalen (liefst 3) tussen 8h en 10h aangeraden. Ook
omwille van de variabiliteit in FT (tgv een veranderlijke SHBG concentratie) is meer dan 1 meting nodig (Rosner
W 2007).
De T drempel waaronder symptomen en “adverse health outcome” (mogelijks leeftijd afhankelijk) optreden en
waaronder T substitutietherapie voordeel oplevert (mogelijks orgaan afhankelijk en individueel verschillend) is
niet gekend. Daarom zijn betrouwbare en robuuste hormoon assays zeer belangrijk voor clinicus (Bhasin S 2008;
Bhasin S 2006).
Een lage T concentratie in de mild hypogonadale range moet geconfirmeerd worden. Uit studies blijkt dat 30%
van de afwijkende stalen een normale T concentratie heeft bij herhaling van de assay en dat 15% van de gezonde
jonge mannen een laag T concentratie heeft gedurende een 24h-periode (Bhasin S. et al, 2006).
Zie ook Attachment 4.

De accurate T bepaling staat centraal in de diagnose van androgeen deficiëntie (AD)/stoornissen.
Omwille van de diurnale variatie in plasma T zijn multiple stalen (liefst 3) tussen 8h en 10h aangeraden.
Bij mannen moet een lage T concentratie in de mild hypogonadale range geconfirmeerd worden. (Bhasin S et al,
2006)
Bij vrouwen moeten alle hoge serum T concentraties gecontroleerd worden door een accurate methode (minimale bias
tov ID-GC-MS), die niet onderhevig is aan interferentie.

Contact: Dienstsecretariaat tel: 016 34 70 19

pagina 8/29

2. WELKE PARAMETER (TOTAAL TESTOSTERON, VRIJ TESTOSTERON, BIO-AVAILABLE
TESTOSTERON, FREE ANDROGEN INDEX, …) GENIET DE VOORKEUR IN WELKE CONTEXT?
A. Totaal T
1. Betekenis
Het totaal T (TT) is de som van vrij T (FT), albumine gebonden T en SHBG gebonden T.
2.

Nut

Endocrine Society Guidelines
 Serum TT, bepaald op meer dan 1 ochtendstaal is de aanbevolen screeningstest voor hypogonadisme.
(Bhasin S. 2006)
 Serum TT bepaald tijdens de vroeg folliculaire fase is de initiële test voor androgeen-producerende
tumoren bij vrouwen.
 Zie ook Attachment 4
3. Bepaling
De bepaling is technisch eenvoudiger dan die van FT en kan gebeuren met een immunoassay. T moet echter
eerst vrijgemaakt worden uit zijn binding met albumine en SHBG (Valcour A).



4. Problemen
Het TT geeft niet altijd de androgene status weer, gebruik daarom de non-SHBG-bound fraction (=Bio-T).
(Vermeulen 2004; Stanczyk; Matsumoto 2004; Diver MJ 2006)
Het TT is afhankelijk van de concentratie SHBG (hypogonadisme: vaak gestegen SHBG), gebruik daarom FT
of Bio-T. (Bhasin S 2008; Diver MJ 2006)

B. Vrij testosteron of Free T (FT)
1. Betekenis
Het FT is het ongebonden T. Het maakt 1-2% uit van het totaal T.
2.

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 in vrouwen en voor diagnose van AD in vrouwen.
(voorwaarde: sensitieve en accurate meting van T, dus niet via directe immunoassay, wel na extractie en
chromatografie) (Matsumoto 2004; Miller 2004).



Deze berekende FT is ook de beste schatting van de vrije T concentratie in serum (Bhasin S. et al, 2008).

De FT correleert vaak beter met de androgene status dan TT. (Rosner W et al, 2007)
FT heeft een beperkt nut in kinderen, nl. evaluatie van androgeen exces, virilizatie, intersex stoornissen of
contra-sexuele ontwikkeling bij meisjes en controle van gonadaal falen, onderzoeken van stoornissen van sexuele
ontwikkeling of puberteit, controle van behandeling bij jongens. (Rosner W et al, 2007)
(Zie ook Attachment 4)
3. Bepaling: meten of berekenen
 De meting van FT is technisch moeilijk owv de lage concentratie. Er wordt dus bij voorkeur geen directe,
maar wel een indirecte meetmethode gebruikt, bv. equilibrium dialyse. Voor de directe meting zijn tracer analoog
methoden uit den boze. Indien van directe RIA testen gebruik gemaakt wordt, is een voorafgaande extractie
aangeraden ter verwijdering van SHBG.
Equilibrium dialyse (ED) op 37°C is de gouden standaardmethode. ED op 37°C is fysiologisch meest
representatief en de meest exacte “schatting” van FT. Het is echter een arbeidsintensieve en tijdrovende
methode die beïnvloed wordt door de dialysecondities. Bovendien wordt het staal verdund door dialyse buffer.
(Bhasin S 2008; Valcour A.; Vermeulen 1999; Diver MJ 2006; Stanczyk FZ).
Centrifugale ultrafiltratie is eenvoudiger, maar absorptie van testosteron aan de filter kan voorkomen
(Stanczyk FZ). Het resultaat van deze methoden is bijna identiek aan de berekende FT.
Er kan ook gebruik gemaakt worden van immunoassays (geen tracer analoog methoden), die geen
bepaling van TT nodig hebben, technisch eenvoudiger zijn en minder staal nodig hebben, maar soms de FT
waarde overschatten (Valcour A; Bhasin 2008). Cave: de FT bepaling met RIA is afhankelijk van de concentratie
van SHBG. Gebruik van voorafgaande extractie lost dit probleem op. (Vermeulen 1999).
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 FT wordt berekend mbv de gemeten concentraties van TT, SHBG (beide via immunoassay) en albumine,
gebruik makend van de dissociatieconstanten (wet der massawerking).
Deze waarde is ook goed vergelijkbaar met FT gemeten via ED (Miller et al, 2004: “de berekende FT mbv een
traditionele TT RIA na extractie en chromatografie is beter dan de directe RIA voor TT owv groter staalvolume
en grotere sensitiviteit”). Het is een snelle en eenvoudige methode. (Bhasin S. et al, 2008; Stanczyk FZ)
De berekende FT is de meest bruikbare schatting van FT in plasma, uitz. tijdens zwangerschap (de gewijzigde
albumineconcentratie beïnvloedt FT) (Vermeulen et al, 1999).






4. Problemen
Equilibrium dialyse is omslachtig & afhankelijk van de dialyse condities. (Bhasin et al, 2008)
Het evenwicht tussen gebonden en ongebonden testosteron wordt verstoort. (Bhasin et al, 2008)
Overschatting van de FT concentratie is mogelijk door immunoassays.
Het FT is niet altijd een betrouwbare parameter voor het biologisch beschikbare T (bv. afname albumine 
toename FT en afname Bio-T) (Vermeulen, 2004).

C. Bio-available Testosterone
1. Betekenis
Bio-available T (Bio-T) is de som van FT en albumine gebonden T (non-SHBG bound testoserone). Dit is het T
dat beschikbaar is voor de weefsels en biologisch actief is. (Bhasin S. 2008; Vermeulen A. 1999).






2. Nut
Bio-T en FT correleren goed met klinische parameters zoals (Diver MJ. 2006):
a. botdensiteit
b. sexuele functie
c. spiermassa
d. cognitieve functie
Bio-T correleert redelijk tot zeer goed met FT (via ED). (Vermeulen et al, 1999; Diver MJ. 2006)
Bio-T (en FT) is een betere index voor gonadale status dan TT (vnl. bij borderline hypogonadale TT
concentratie) en vermijdt misclassificatie (Diver MJ. 2006; Valcour A.).
Bij overigens gezonde mannen met een normaal gewicht volstaan klinische symptomen en een verlaagd TT
voor de diagnose van hypogonadisme. In situaties met gewijzigde SHBG concentraties zoals obesitas,
dysthyreosis, verouderen, therapie met anticonvulsiva of hormonale anticonceptiva is de bepaling van Bio-T
aangewezen (Vermeulen et al, 1999).

3. Bepaling: meten of berekenen
 Berekenen mbv de gemeten concentraties van TT, SHBG en albumine en de dissociatieconstanten. Deze
berekening van FT en Bio-T is de beste werkwijze om een schatting te maken van FT.
Er bestaan verschillende algoritmen voor de berekening van Bio-T, bv. www.issam.ch. Deze moeten gevalideerd
worden tov de LC-MS/MS referentiemethode en kunnen dan pas gebruikt worden om veranderingen binnen een
patiënt te volgen (1 geïsoleerde waarde zegt niets). (Diver MJ. 2006)
Cave: In aanwezigheid van steroïden, die ook binden aan SHBG, is de berekende Bio-T vals laag. (Vermeulen, 2004)
 Bio-T wordt gemeten na neerlsaan van SHBG-gebonden T met 50% ammoniumsulfaat. Dit is de meest
gebruikte methode, maar enkel bruikbaar voor research laboratoria (alternatieve methode: centrifugale
ultrafiltratie van hitte-behandeld serum) (Bhasin S. 2008; Stanczyk FZ).
4. Problemen
Oudere mannen hebben een lagere albumineconcentratie (cfr. ook malnutritie) en dit beïnvloedt de waarde van
Bio-T. (Vermeulen, 2004)
D. Free androgen index
1. Betekenis
De concentratie van T in de verschillende vrije en gebonden vormen is een functie van de totale T concentratie
en de relatieve concentraties van SHBG en albumine.
De vrije androgeen index (FAI) is een schatting van het fysiologisch actieve T (Matsumoto AM et al., 2004).
2. Nut
 De FAI is vaak een surrogaat voor FT, de waarde correleert bij vrouwen goed met FT, niet bij mannen.
(Diver MJ. 2006; Vermeulen A. 1999; Stanczyk FZ; Bhasin S. 2006).
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 Detectie van hyperandrogene vrouwen met een normaal Totaal T: een gestegen FAI tijdens vroeg folliculaire fase is
een sensitieve en specifieke indicator voor PCOS (polycystisch ovarieel syndroom).
(Diver MJ. 2006; Kane J, et al., 2007)
 Geschikt voor de diagnose van AD in vrouwen volgens sommige auteurs, andere auteurs (Miller et al, 2004)
raden de FAI echter af (reden: de FAI is eenheidsloos, er bestaat geen fysiologische relatie met FT en de FAI
kan variëren door veranderingen in T of SHBG)
3. Bepaling
Het is de ratio (TT / SHBG) x 100. Soms wordt deze ratio berekend ahv ingewikkeldere algoritmen (Valcour A.).
4. Problemen
 De precisie van deze parameter is afhankelijk van de gecombineerde fouten van de bepaling van T en SHBG.
(Stanczyk FZ)
 FAI varieert ook met de SHBG concentratie (zie ook onder punt E). (Stanczyk FZ)
 FAI is géén goede index voor FT of Bio-T en is niet geschikt voor mannen. Verkies de berekende Bio-T uit
TT en SHBG (www.issam.ch).
 De FAI houdt geen rekening met de albumine concentratie die toch ook een invloed heeft op de biologisch
beschikbare T concentratie.
(Diver MJ, 2006; Valcour A; Stanzcyk FZ; Kane 2007; Vermeulen A. 2004; Vankrieken L, 1997)
E. SHBG
1. Nut
Hulp bij de interpretatie van T concentraties. (Tietz; Valcour A)
2. Opmerkingen
 Afgenomen T concentraties en toegenomen oestrogeen concentraties stimuleren SHBG productie, net als
hyperthyroïdie en leveraandoeningen. Hierdoor wordt meer T gebonden door SHBG en is er een klinische
deficiëntie van beschikbaar T, terwijl het TT normaal is. Een overzicht van de factoren die de SHBG
concentratie beïnvloeden, wordt gegeven in tabel 4. De bepaling van TT alleen kan misleidend zijn:
TT wordt best aangevraagd in combinatie met SHBG. Het gebruik van Bio-T (= indirecte parameter) wordt
bijgevolg aangeraden bij vrouwen, oudere mannen en ziekte. (Matsumoto AM et al., 2004)
Tabel 4: factoren die de SHBG concentratie beïnvloeden. (Uit: Male Hypogonadism, Winters SJ, 2004)

 De TT concentratie is afhankelijk van de SHBG concentratie (hypogonadisme: vaak gestegen SHBG). Verkies
daarom de FT of Bio-T (Matsumoto AM et al., 2004)
 De feedback controle van de T secretie bij vrouwen is anders dan bij mannen: de FT concentratie wordt vnl.
gedreven door SHBG abundantie. Een T excess verlaagt SHBG, wat gevolgd wordt door een stijging van FT.
Dit verklaart de sterke correlatie tussen 1/SHBG en FT. (Bhasin S et al, 2006)

Zie ook Attachment 3 voor een vergelijking van de methoden voor FT, Bio-T, FAI, …
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3. WELKE ASSAYS VOOR TOTAAL TESTOSTERON ZIJN BESCHIKBAAR EN WAT ZIJN HUN
KENMERKEN?
A. Immunoassays
(Rinaldi S et al, 2001; Rosner W et al, 2007, Stanczyk FZ; Taieb J, et al, 2003)
Zie ook Tabel 1 pg.3 en attachments 6 en 7.

 Indirecte immunoassay
Bij een indirecte immunoassay wordt gebruik gemaakt van extractie & chromatografie ter verwijdering van
interfererende stoffen en het matrix effect (nu zijn er meer specifieke antistoffen (Ab)).
De sensitiviteit en specificiteit verhogen hierdoor.
Nadelen
 omslachtig/arbeidsintensief
 tijdrovend (2 dagen nodig om een steroïd hormoon in 40 stalen te meten)
 redelijk duur
Voordelen
 geen matrix problemen omdat de gezuiverde stalen en standaarden opgelost zijn in de buffer
 steroïd bindingsproteïnen worden verwijderd en de steroïden worden vrijgezet
 metabolieten, interfererende/kruisreagerende proteïnen worden verwijderd of gescheiden van T / nietspecifieke interfererende stoffen worden verwijderd (matrix effect) (Stanczyk FZ, 2004)
 relatief grote hoeveelheden serum kunnen gebruikt worden zodat het resultaat op een meer accurate
plaats van de standaardcurve afgelezen kan worden en de sensitiviteit verhoogt (Stanczyk FZ, 2004)
 multiple steroïden kunnen gemeten worden in hetzelfde aliquot na scheiding van de steroïden met
chromatografie
 de assay is zeer betrouwbaar indien goed gevalideerd (Stanczyk FZ)

 Directe immunoassays
Bij een directe immunoassay worden geen voorafgaande zuiveringsstappen gebruikt.
Het volledige serum/plasma wordt gebruikt waaraan een gelabeld T analoog met lage affiniteit voor SHBG en
albumine wordt toegevoegd dat in competitie treedt met T voor binding aan een geïmmobiliseerd T-specifiek Ab.
Nadelen
 problemen met accuraatheid, betrouwbaarheid, sensitiviteit en specificiteit vnl. in het lage concentratie
gebied bij vrouwen, kinderen en androgeen deficiënte mannen en overschatting van TT als de
concentratie <300 ng/dL (o.a. bij vrouwen en kinderen  best: extractie immunoassay of LC-MS/MS)
(Bhasin S. 2008; Taieb J, 2003)
 radioactief afval
 concentraties van steroïden vaak overschat te wijten aan gebrekkige specificiteit van het Ab
(interfererende binding door globulines en structureel verwante moleculen) (sommige assays vertonen
onderschatting) (Taieb J,2003; Bhasin S 2008)
o Antisera vertonen kruisreactiviteit met andere steroïden, vnl. DHT
o De DHT concentratie bedraagt ongeveer 10% van de T concentratie en de kruisreactiviteit
bedraagt minder dan 5%. De interferentie is dus minimaal en praktisch ondetecteerbaar.
 matrix verschillen tussen serumstaal en standaard oplossingen (Stanczyk FZ)
 T kan mogelijks niet efficiënt vrijgemaakt uit de binding met SHBG en albumine. Hiervoor is solvent
extractie en/of chromatografie nodig (niet mogelijk op automatische analyzers) (Stanczyk FZ)
 het matrix effect is waarschijnlijk de bron van random en systematische fouten
Voordelen
 handig, eenvoudig, automatiseerbaar
 snel (enkele uren om een steroïd hormoon in 40 stalen te kwantificeren) (Stanczyk FZ)
 relatief goedkoop
 accuraat voor concentraties > 300 ng/dL (afhankelijk van de assay!!)
The Endocrine Society Expert Panel: “ De directe immunoassays zijn noch analytisch, noch klinisch geschikt voor
T<150ng/dL.. Bij hogere T concentraties zijn de immunoassays wel klinisch bruikmaar, maar er zijn te veel discrepanties
tussen de verschillende assays.” (Bhasin S. et al, 2008)
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 Specificiteit van immunoassays
Bijna alle T-antisera vertonen kruisreactiviteit met DHT (3-5%), maar verwaarloosbare kruis-reactiviteit met
andere androgenen. De bepaling van T zonder voorafgaande scheiding van DHT is toegelaten (zie boven).
Door het gebruik van zeer specifieke mAb bestaat er slechts een zeer lage kruisreactiviteit tenzij bij aanwezigheid
van hoge concentraties kruisreagerende steroïden (extractie en chromatografie bieden een oplossing).
Therapie met androgeen precursoren (androstenedion of DHEA) of synthetische androgenen kan mogelijks
problemen geven. Zelfs zeer lage niveaus van kruisreactiviteit (bv. 0.1%) kunnen de immunoreactiviteit van T
beïnvloeden. (Bhasin S. 2008; Valcour A.; Diver MJ. 2006; Kane 2007)

 Functionele sensitiviteit van immunoassays
De dosis-responscurve van RIA en immuno-chemiluminiscentie assays is niet-lineair: lage concentraties worden
afgeleid uit een gebied met de grootste variantie! Terwijl de LC-MS/MS curve lineair is. (Moal V, 2007)
De vereiste functionele sensitiviteit voor vrouwen en kinderen is 1-2 ng/dL.. De meeste commerciële immunoassays
zijn te weinig sensitief en precies in deze lage concentratie range. (Bhasin S. 2008; Taieb J, 2003)
Voor mannen hebben ze een goede sensitiviteit en zijn ze klinisch bruikbaar, maar relatief inaccuraat.
Zo bestaat er ook bij mannen een risico op misclassificatie van gezonde/zieke personen en een risico op missen
van zieke patiënten (te veel imprecisie rond de lage normaalwaarden). De diagnose van AD mag daarom niet
gebaseerd zijn op 1 enkele T meting en lage T waarden moeten gecontroleerd worden dmv herhaling van de
meting, liefst op een ochtendstaal. (Bhasin S. 2008)

 Validatie en Vergelijkbaarheid van Immunoassays / Welke Immunoassay (indien bestaand) is meest
accuraat?
De gouden standaardmethode om TT assays onderling te vergelijken maakt gebruik van een steroïden-vrije
serum dat gespiked is met een reeks gravimetrische hoeveelheden T of maakt gebruik van een onafhankelijke
methode zoals LC-MS of GC-MS die gevalideerd werden op deze wijze. In de werkelijkheid echter werden
immunoassays goedgekeurd door aan te tonen dat de resultaten overeenkwamen met resultaten van reeds op de
markt zijnde immunoassays die (meestal) niet gevalideerd werden tov een gravimetrisch bepaalde gouden
standaardmethode.
Tijdens de voorbije 3 decaden kwamen RIA kits op de markt na kwaliteitscontrole door het College of American
Pathologists. Deze kwaliteitscontrole hield geen rigoureuze validatie in. Volgens het College of American
Pathologists is het voldoende dat een bepaald laboratorium dezelfde waarden (binnen statistische limieten)
genereert als andere laboratoria die dezelfde methode of kit gebruiken, zelfs wanneer verschillende kits een
verschillend resultaat geven voor eenzelfde staal. Er is geen vereiste voor accuraatheid. De manier waarop deze
assays werden gevalideerd is vaak niet te achterhalen (eigendomsrecht) en werd niet gepubliceerd in peerreviewed journals. Zo gebeurt het ook dat nieuwe normaalwaarden geïntroduceerd worden die het vergelijken
van resultaten met vroegere resultaten onmogelijk maken (Matsumoto AM. 2004; Sikaris K. 2005).
Het FDA approval process voor een nieuwe diagnostische assay bestaat ook uit het aantonen van voldoende
equivalentie met een bestaand, goedgekeurd assay. Voor T is dit oa. De Chiron ACS-180 testosterone assay.
Herald et al. en andere auteurs vergeleken deze assay met ID-MS. De assay gaf geen betrouwbare resultaten
voor stalen afkomstig van vrouwen. (Herald et al, 2003)
De slechte vergelijkbaarheid tussen immunoassays en ID-GC-MS is waarschijnlijk te wijten aan het matrix effect,
wat vaker voorkomt bij directe assays dan indirecte assays, kruisreactiviteit en gebrekkige detectielimiet en
functionele sensitiviteit van immunoassays. (Diver MJ. 2006; Taieb J, 2003)
Onderstaande figuur geeft een Box en Whisker plot weer van de bias tov de All-laboratory Trimmed Mean
(ALTM) over een periode van 6 maanden voor de meest gebruikte methoden in het United Kingdom External
Quality Assesment Scheme (UK NEQAS) voor serum testosteron (lange concentratierange zoals bij
vrouwen)(juni 2006). Tandem MS had een gemiddelde bias van -30% tov de ALTM en meet waarschijnlijk de
meest accurate T concentratie. Om te compenseren voor de gebrekkige specificiteit van immunoassays werd bij
sommige immunoassays de calibratie aangepast (Kane J, 2007).
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 Korte Studie Gasthuisberg
57 stalen van mannen (n=30, T>150 ng/dL) en mannen en vrouwen met lage testosteron waarden (n=27, T150
ng/dL) werden parallel getest met verschillende immunoassays, nl. BioSource Testo-RIA-CT kit, Spectria
Testosterone van Orion Diagnostica, Vidas Testosterone en ArchitectTestosterone.
Zie Attachment 5.

 Geclaimde Klinische Perfomanties van verschillende immunoassays
Zie Attachment 6.

B. Free T via Equilibrium dialyse of centrifugale ultrafiltratie
Equilibrium dialyse is de gouden standaardmethode voor de bepaling van FT. (Rosner W. 2007; Stanczyk)
Methode: 3H-T treedt in competitie met T in serum voor binding aan proteïnen  het FT van de gebonden
fractie scheiden dmv filtratie door een membraan  de radioactiviteit van het proteïne-vrij filtraat meten (=%FT)
 concentratie Totaal T x % FT = concentratie FT

C. Massaspectrometrie
De referentiemethode voor de bepaling van steroïden is ID-GC-MS. (Zie Fig 3.)
(Vesper HW. 2008; Moal V. 2007)
De gouden standaard bepalingsmethode voor T is GC-MS. Deze methode heeft als nadeel dat er meer serum
nodig is en dat T gederevatiseerd moet worden. (Stanczyk FZ; Moal V. 2007; )
LC-MS is de keuzemethode voor lage T concentraties. Vaak wordt gebruik gemaakt van tandem MS omdat dit de
specificiteit vergroot (Kane J,2007; Stanczyk FZ; Moal V. 2007).
Massaspectrometrie heeft een betere sensitiviteit en specificiteit en is accurater dan de immunologische
methoden. Er is geen kruisreactiviteit of matrix effect, maar de methode is duurder. (Rosner W. 2007; Taieb J.
2003; Moal V. 2007)
Onderschatting van de T concentratie is mogelijk door onvolledige derivatisatie en getraind personeel is nodig.
(Stanczyk FZ; Moal V. 2007)
Verschillende steroïden kunnen simultaan geanalyseerd worden in 1 run (steroïd profiling). (Moal V, 2007)

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.
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Figuur 3: Reference methods, materials, and measurement services for testosterone (Vesper HW et al., 2008)

4. WELKE ASSAY IS HET MEEST GESCHIKT VOOR ANALYSE VAN TESTOSTERON BIJ
VOLWASSEN MANNEN?
De meeste commerciële immunoassays een goede sensitiviteit en zijn klinisch bruikbaar voor mannen, maar
relatief inaccuraat. De meeste assays kunnen een onderscheid maken tussen T concentraties bij mannen met
hypogonadisme en mannen met eugonadisme (Taieb J. 2003; Wang 2004; Matsumoto AM 2004; Sikaris K 2005).

5. WELKE ASSAY IS HET MEEST HAALBAAR VOOR VROUWEN, HYPOGONADALE MANNEN EN
KINDEREN?
Alle geautomatiseerde immunoassays voor de bepaling van T in vrouwen en kinderen lijden onder calibratie en
specificiteitsproblemen, wat leidt tot vals verhoogde T concentraties in vergelijking met de referentiemethode (ID-GCMS). Dit effect is variabel en niet voorspelbaar. Specificiteitsproblemen komen hoofdzakelijk voor bij de directe
assays bij vrouwen. Stalen van mannelijke patiënten met lage T concentraties kunnen soms ook problemen geven.
De interferentie kan te wijten zijn aan kruisreagerende stoffen, die aanwezig zijn bij mannen en vrouwen, maar
gemaskeerd worden bij mannen door een hogere T concentratie. De exacte aard van de interferentie is niet
gekend. Sommige interferenties kunnen verwijderd worden door een voorafgaande extractiestap. De komst van
snelle, eenvoudige en gevoelige LC-MS/MS methoden kunnen een alternatief bieden (Kane J, 2007).
Alle hoge serum T concentraties bij vrouwen moeten gecontroleerd worden door een accurate methode
(minimale bias tov ID-GC-MS), die niet onderhevig is aan interferentie en bij voorkeur extractie of
chromatografie gebruikt voor de eigenlijke immunoassay (Kane J, 2007).

 Studies Immunoassays
1) Taieb. et al., 2003
Conventionele immunoassays voor TT hebben een redelijke performantie voor mannen, maar een gebrekkige
accuraatheid en betrouwbaarheid voor vrouwen en kinderen. Onder 230 ng/dL bestaat er een tot 5-voudige
onverenigbaarheid/discrepantie tussen verschillende immunoassays (meestal overschatting van de resultaten,
grote positieve bias tov referentiemethode). Geen enkele immunoassay is betrouwbaar genoeg voor de bepaling
van (zeer) lage testosteronconcentraties (5-50 ng/dL) die voorkomen bij vrouwen en kinderen.
2) Wang. et al, 2004
 T < 100-150 ng/dL: de waarden zijn niet klinisch of analytisch bruikbaar, de assay is niet accuraat en
precies in het lage concentratiegebied (56-90% van de waarden uit immunoassays geven een resultaat
dat de LC-MS/MS waarde voor meer dan 20% overschat)
 T 100-300 ng/dL (mild-matig hypogonadisme): onderschatting TT door geautomatiseerde assays (tov
LC-MS/MS)
 T 300-1000ng/dL (normale range voor volwassen mannen): redelijke performantie (>60% van de stalen
± 20% afwijking vd LC-MS/MS), maar onaanvaardbare discrepanties tussen methoden
Contact: Dienstsecretariaat tel: 016 34 70 19

pagina 15/29




Immunoassays zijn te weinig accuraat en precies onder 100 ng/dL om het TT in vrouwen en
prepubertale kinderen te meten, uitgezonderd in situaties met verhoogde T
Er bestaat een zeer grote variatie in resultaten zowel tussen labo’s die dezelfde als labo’s die
verschillende immunoassays gebruiken

3) Herold and Fitzgerald, 2003 - Immunoassays voor vrouwen: “Beter dan de loterij?”
“Zijn assays die resultaten genereren die 200-500% afwijken van de echte waarde betekenisvol?” Raden naar het
resultaat bij vrouwen is meer accuraat, sneller en goedkoper volgens deze auteurs.
“Guessing appears to be nearly as good as most commercially available immunoassays and clearly superior to some!
Laboratory professionals should not be associated with a test where an educated guess would provide an equivalent or
better result.”
The Endocrine Society Expert Panel: “ 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.”
The Endocrine Society and the CDC …, recommending that “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.” (Rosner W. et al., 2007; Kane J, et al., 2007; Thienpont LM, 2008)
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. (Dorgan JF, et al., 2002; Rosner W et
al., 2007; Stanczyk FZ) Zie figuur
Zie ook attachment 7: Comparison between testosterone results obtained by immunoassay techniques vs. LCMS/MS (T< 100ng/dL)
Figuur 4: Vergelijking tussen extractie-partitie chromatografie/RIA en ID-GC-MS voor stalen van vrouwelijke
patiënten(n=55) (Deming regression analysis). De resultaten zijn niet identiek, maar wel vergelijkbaar. (Taieb J.
2003)
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6. REFERENTIEWAARDEN
Referentiewaarden voor testosteron van commerciële assays zijn gebaseerd op een klein aantal “probleemloze”
stalen. Deze referentiewaarden zijn niet betrouwbaar en valabel en verschillen sterk tussen verschillende en zelfs
identieke assays en laboratoria (Bhasin S. 2008; Bhasin S. 2006; Sikaris K 2005; Taieb J. 2003).
Een andere factor die ook bijdraagt aan de extreme variabiliteit van normaalwaarden voor T is het gebrek aan
aandacht voor adequate en gestandaardiseerde referentiepopulaties tijdens assay validatie en implementatie
(Matsumoto AM 2004).
A. Volwassen mannen
Normaalwaarden gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en eventueel ras, opgesteld mbv een gestandaardiseerd
assay ontbreken meestal. Het risico op misclassificatie (laag/normaal/hoog) van patiënten blijft hierdoor ook
bestaan. (Bhasin S. 2008)
Het referentie interval voor totaal testosteron in serum bij volwassen mannen is 260-1000 ng/dL (historisch,
extractie en chromatografie gevolgd door immunoassay) (Tietz 2006; Bhasin S. 2008)
De klinische presentatie van hypogonadisme is zeer variabel, daarom speelt het laboratorium een belangrijke rol
bij de diagnose.
 TT > 320 ng/dL: normaal
 TT < 200 ng/dL: diagnostisch voor hypogonadisme
 TT 200-320 ng/dL: ambivalent
De meting van TT is voldoende sensitief, maar de ondergrens van de normaalwaarden is moeilijk tot niet
bepaalbaar.
In de grijze zone (TT 200-320 ng/dL) is de overeenstemming tussen de verschillende platform assays slecht.
Daarom is er nood aan standaardisatie of MS-gebaseerde methoden.
(Rosner W, 2007)
Ter differentiatie van eugonadisme en hypogonadisme, wordt de bepaling van FT (Lower Reference Limit, LRL
6.5 ng/dL) of Bio-T (LRL 150 ng/dL) aangeraden. Hierbij moet opgemerkt worden dat FT en Bio-T de bepaling
van TT gebruiken als onderdeel van hun bepaling. De standaardisatie van de TT assay is dus onontbeerlijk.
(Rosner W, 2007)
B. Volwassen vrouwen
Testosteron varieert met menstruele cyclus, leeftijd, ras, BMI. (Endocrine Today)
Het referentie interval voor totaal testosteron in serum bij volwassen vrouwen is 15-70 ng/dL (hoger tijdens het
midden van de cyclus) (Tietz 2006). Populatie-gebaseerde referentiewaarden voor immunoassays om gezonde
vrouwen te onderscheiden van zieke vrouwen ontbreken (Bhasin S. 2008).
Ook bij vrouwen is er nood aan definitie van laagnormaal waarden. (Bhasin S. 2006)
Voor het opstellen van normaalwaarden moeten vrouwen met PCOS of andere vormen van androgeen exces
vermeden worden. (Bhasin S. 2006)
C. Kinderen
Het referentie interval voor TT in serum bij kinderen is afhankelijk van leeftijd, geslacht en het Tanner stadium
(Tietz 2006; Rosner W. 2007; Matsumoto AM, 2004). Tijdens het 1e levensjaar bij jongens en meisjes is er veel T
secretie door testes, gevolgd door een lage steroidogenesis tot aan de start van de puberteit. De T concentratie
is laag tijdens de kinderjaren. (Rosner W, 2007)

7. TESTOSTERON SUBSTITUTIETHERAPIE
Hypogonadisme komt voor bij 2 tot 4 miljoen mannen in de US. De prevalentie neemt toe met de leeftijd. Naar
schatting zou slechts 5% van de getroffen mannen behandeld worden.
De Endocrine Society heeft Clinical practice Guidelines uitgevaardigd voor de T therapie bij volwassen mannen
met AD (Bhasin S. 2006).
Zie Attachment 8 voor een korte samenvatting
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COMMENTS
TO DO/ACTIONS
1)

Meer rigoureuze validatie en standaardisatie van de accuraatheid van assays en normaalwaarden

2)
Verder uittesten van een alternatieve methode (bv. Orion Spectria of Elecsys van Roche) voor de
bepaling van T bij vrouwen, kinderen en androgeen deficiënte mannen. De stalen moeten parallel getest worden
met een massaspectrometrische methode (bv. Gent of Brugge). Indien niet haalbaar moet overwogen worden
om “moeilijke stalen” (stalen met lage concentraties en concentraties in de grijze zone) door te sturen naar een
centrum dat massaspectrometrie gebruikt, bv Gent of Brugge.

ATTACHMENTS
Attachment 1: Samenvatting uit “Diagnosis and Evaluation of Patients with Suspected Androgen
Deficiency (AD)” (Bhasin S et al, 2006)







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.
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

Attachment 2: An approach for the diagnostic evaluation of adult men suspected of having
androgen deficiency (Bhasin S et al., 2006)
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Attachment 3: Vergelijking van methoden voor FT, unbound T of Bio-T (Rosner W 2007)
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Attachment 4: Endocrine Society Guidelines for measuring Testosterone (Rosner W. et al., 2007)
Available at: http://www.endosociety.org/media/press/2007/EndocrinePositionStatementCallsStandardizedTestosteroneAssays.cfm
Until standardization occurs, the Society offers the following nine recommendations to physicians when ordering
and using androgen assays:
1.

Know the type and quality of the assay that is being used and the properly established and validated
reference intervals for that assay. Reference intervals should be established by each laboratory in
collaboration with endocrinologists, using well-defined and characterized populations.

2.

In the absence of other information, direct assays (those performed on whole serum) perform poorly at low
T concentrations (i.e. in women, children, and hypogonadal men) and should be avoided. Assays after
extraction and chromatography, followed by either MS (mass spectrometry) or immunoassay, are likely to
furnish more reliable results and are currently preferred.

3.

Assays for T may behave differently in controls and affected individuals, perhaps reflecting differences in the
endocrine milieu of patients.

4.

Most assays will distinguish between T concentrations in classic hypogonadism and those in normal men.
Serum TT, preferably obtained on more than one morning sampling, is the recommended screening test for
hypogonadism.

5.

Assuming a high-quality assay and well-defined reference intervals, a serum TT, preferably drawn during the
early follicular phase of the menstrual cycle, is recommended as the initial test in seeking out androgenproducing tumors in women.

6.

Calculated FT, using high-quality T and SHBG (sex hormone binding globulin) assays with well-defined
reference intervals, is the most useful, clinically sensitive marker of hyperandrogenemia (androgen excess) in
women and can be used in concert with clinical end points in the diagnosis and follow-up of such patients.

7.

In the absence of pituitary insufficiency, the use of T assays in the evaluation of sexual dysfunction or fatigue
in adult women is not supported by published evidence and is strongly discouraged.

8.

In children, reference intervals must be adjusted for gender, age, and stage of adolescent development and
must be specific for the assay method, until a universal standard is available.

9.

FT measurements in children are of limited value. Evaluations of androgen excess, virilization, intersex
disorders, or contrasexual maturation are the only indications for T measurement in girls. Several indications
exist for T measurements in boys, including assessment of gonadal failure, disorders of sexual development
or puberty, and monitoring response to treatment.

Attachment 5: Korte studie Gasthuisberg
57 stalen van mannen (n=30, T>150 ng/dL) en mannen en vrouwen met lage testosteron waarden (n=27, T150
ng/dL) werden parallel getest met verschillende immunoassays, nl.
 BioSource Testo-RIA-CT kit: coated tube RIA, competitie, manuele uitvoering, geen extractie of
chromatografie vereist
 Spectria Testosterone van Orion Diagnostica: coated tube RIA, polyclonaal Ab competitief, manuele
uitvoering. Uitgevoerd zonder voorafgaande extractie, na extractie met ether en na extractie met
cyclohexaan-ethylacetaat.
 Vidas Testosterone: enzyme linked fluorescent assay, polyclonaal Ab, competitief, geautomatiseerd,
zonder extractie of chromatografie
 ArchitectTestosterone: 1-staps chemiluminiscent microparticle immunoassay, monoclonaal Ab,
competitief, geautomatiseerd, zonder extractie of chromatografie


Met dank aan Elly Vermeulen voor het praktische werk en de statistiek
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1.

Vergelijking BioSource vs. Orion zonder extractie (mannen, T>150 ng/dL)
Orion geeft hogere waarden dan BioSource. Hoe hoger de T concentratie, hoe groter het verschil
tussen Orion en BioSource.

2.

Vergelijking Orion zonder extractie vs. Orion na extractie met ether (T>150 ng/dL)
De resultaten bekomen met de methode van Orion na extractie met ether liggen lager dan de
resultaten bekomen met de directe Orion methode, maar nog binnen de 95% limits of agreement
(Altman Bland).

3.

Vergelijking Orion zonder extractie vs. Orion na extractie met cyclohexaan-ethylacetaat (T>150 ng/dL)
Nagenoeg hetzelfde resultaat, alleen is de spreiding van de punten lager. Grafiek wordt niet getoond.
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4.

Vergelijking Orion zonder extractie vs. Vidas (T>150 ng/dL)
De waarden van Vidas liggen lager dan die van Orion. Alle waarden liggen binnen de 95% Limits of
Agreement.

5.

Vergelijking Orion zonder extractie vs. Architect (T>150 ng/dL)
De waarden van Architect zijn licht verlaagd tov de waarden bekomen met Orion en liggen binnen de
95% Limits of Agreement.
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6.

Vergelijking BioSource vs. Orion zonder extractie (T150 ng/dL)
De Orion waarden liggen lager dan de BioSource waarden. Hoe hoger de concentratie, hoe groter het
verschil tussen beide methoden.

7.

Vergelijking BioSource 3h incubatie op 37°C (normale procedure) vs. Analyse met BioSource na 24h
incubatie in koelkast (T150 ng/dL)
De twee methoden geven nagenoeg hetzelfde resultaat. Grafiek wordt niet getoond.
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8.

Vergelijking Orion zonder extractie vs. Vidas (T150 ng/dL)
Grote spreiding van de punten op de grafiek, voornamelijk bij hogere concentraties.

9.

Vergelijking Orion zonder extractie vs. Architect (T150 ng/dL)
De Architect meet hogere T concentraties in vergelijking met de Orion methode. Er is een grote
variatie tussen beide methodes, af te leiden uit de spreiding van de punten op de grafiek.
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Attachment 6

Vergelijking analytische performanties van commerciële immunoassay kits
(gegevens uit bijsluiter)
Abott Architect Roche Elecsys

meetmethode

Chemiluminiscent
electrochemiMicroparticle
luminiscensce
Assay (CMIA),
immunoassay,
één-staps
competitie, muis
immunoassay
monoclonaal Ab;
(muis, monoclonaal
automatisch
Ab); automatisch
ja
ja

kwantitatief
aantal testen per
100
kit
aantal testen per
900?
uur

kit bewaring on
board
30 dagen
(reagensstabiliteit)

staalsoort

serum of plasma
(heparine,
K2EDTA)

Orion Spectria

BioSource Ria

Vidas

RIA, competitie,
coated tube met
competitieve coatedpolyclonaal konijnen tube RIA; manueel
anti-T Ab; manueel

enzym immunoassay
(ELFA = enz linked
fluorescent assay),
competitie, polyclonaal
konijn anti-T Ab,
automatisch

ja

ja

ja

100 gecoate tubes

96

30 test strips
19?

reagens: 8 wkn op
2010, 4 wkn op
1010 (alternerend
op toestel en in
koelkast)
serum of plasma
(heparine, K3EDTA,
NaF/Koxalaat)
citraatplasma:
correctie +10%

150 µL voor 1
50 µL + 110 µl
bepaling, bij rerun
hoeveelheid staal
dood volume (=
+ 100 µL (als ≥ 3h
160 µL)
on board)
tijdsvenster na
testen binnen 24h
afname
extractie of
chromatografie nee
nee
vereist?

/

liefst serum, maar
plasma kan ook
(heparine, EDTA)

serum

serum of plasma (Li
heparine; GEEN EDTA)

25 µL

50 µL

200 µL

testen binnen 24h

testen op dag van
collectie

nee

nee

nee

12h op Tk, 3d op 28°C, langere
perioden -20°C
(niet herh invriezen
& ontdooien)

2-8°C; indien niet
gestest binnen 24h: 20°C (niet herh
invriezen &
ontdooien)

2-8°C of invriezen op 25°C indien geen
analyse mogelijk binnen
48h (ingevroren: 2 mnd
houdbaar) (niet herh
invriezen & ontdooien)

0 - 1640 ng/dL
(calibrator range)

10 - 1300 ng/dL

staalbewaring

1 wk op 2-8°C,
indien langer: 10°C

1 wk stabiel op 28°C, 6 mnd op 20°C (slechts 1 x
invriezen) //
serumgeltube: 24h
op 2-8°C

meetbereik

8 - 1500 ng/dL
(dilutie range)

2 - 1500 ng/dL

14,4 - 1440 ng/dL

1:5 met humaan
serum

lineariteit: dilutie tot
1:10 met 0calibrator

als > 1300 ng/dL dan
dilutie 1:2 met serum
van vrouwelijke pt

gecalibreerd tov een Concentratie van
gecalibreerd volgens
in-house master
calibratoren (n=5)
ID-GC/MS; 2-punts
calibrator set vd
wordt bepaald mbv
calibratie
firma
ID-GC/MS

test calibrator in
duplicaat; gecalibreerd
volgens ID-GC/MS

dilutie

calibratie

QC

manueel met
Manual Diluent
(1:4) als > 1500
ng/dL
test cal 1 en 2 in
duplicaat (range
0,0 -1500 ng/dL);
gecalibreerd met
ID-GC/MS

2 QC: elke 24h bij
1 staal van alle
gebruik vd test, bij
controle levels/24h nieuw reagens kit,
na elke calibratie
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25 µL per run;
aangeraden om
hoge en lage QC te
gebruiken (zelf QCranges opstellen)
(GHB gebruikt
Lyphocheck)

2 controles
(bijgeleverd) bij elke bij nieuwe kit en na
run - (GHB gebruikt elke calibratie
Lyphocheck)
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CV = 2,1%
(hoger rond 100
ng/dL: 4,25%)
zie bijsluiter

CV = 1,2%
(hoger rond 100
ng/dL: 4,6%)
zie bijsluiter

gem CV = 3,6 %
precisie totaal of (hoger rond 100
reproducibiliby ng/dL: 7,3%)
zie bijsluiter

CV = 2,0%
(hoger rond 100
ng/dL: 7,4%)
zie bijsluiter

intra-assay of
within-run
reproducibility

101%
(gemidd van 12
metingen)

recovery

functionele
sensitiviteit
14 ng/dL
(laagste conc die
(95% CI 0,11-0,17 12 ng/dL
gemeten kan
ng/mL)
worden met CV
20%)

CV = 7,5% (46,08
ng/dL), 4,5%
CV = 4,6% (69 ng/dl),
(138,24), 3,8%
3,3% (435 ng/dl) 4,4%
(328,3), 5,5%
(982 ng/dl)
(763,2)
CV= 7,0% (34,5
ng/dL), 5,1% (100,8), CV= 6,2% (55 ng/dl),
4,8 (262), 4,8%
4,8% (351 ng/dl)
(671)
98,8% ± 8,4%
105% (gemidd van 5
(n=6)
metingen: 0,22 - 9,8
recovery range
ng/ml)
84,2-121,7%

3,168 ng/dL

CV = 5,32% (0,39
ng/mL), 7,6% (1,86),
2,73% (4,55), 3,61%
(9,07)
CV= 11,52% (0,39
ng/mL), 11,93% (1,86),
7,80% (4,55), 3,61%
(9,07)
dilutietest: zie bijsluiter
(recovery range: 78,4%100%)

?

?

LOD = 5 ng/dL
(bepaald ahv 20
nulkalibrators: 2 SD
onder gemiddelde)

LOD = 0,1 ng/mL
(laagste conc die signific
verschilt van de 0-conc
met een 95%
probabiliteit)

analytische
sensitiviteit

beter dan 8
LOD = 2 ng/dL
2,88 ng/dL
ng/dL
(conc op 2 SD
(2 x SD van de 0(conc op 2 SD van
boven laagste stnd) binding waarde)
Level 0 = 0 ng/dL)

specificiteit

CrossR 50%: 5αCrossR 11b-OHT =
CrossR aan 50% voor
CrossR 11b-OHT
dihydroTesto =
8,34%,
11-ketohet anti-Testo: 19
= 14,10 %
4,5%; methylTesto =
T = 10,4%
NorT (1,8% crossR)
0,45%

CrossR 19 norT =
6,4%, 5α-dihydroT =
0,98%, 11β-HOT =
0,85%

interferentie Hb

<10% bij 150
mg/dL

≤ 300 µmol/L

interferentie
bilirubine

<10% bij 20 mg/dL

recovery ± 10%: 1,8
≤ 2 g/L
g/dL

?

recovery ± 10%: 30
≤ 340 µmol/L
?
mg/dL
sterk lipemische
<10% bij 2000
recovery ± 10%:
interferentie TG
stalen niet
?
mg/dL
2000 mg/dL
aangeraden
interferentie
recovery ± 10%: 30
/
/
/
biotine
ng/mL
interferentie
SHBG <10% bij 96 17 common GM:
?
?
andere
nM
geen interferentie
correlatie met
accuraatheid
GC/MS: 0,996
?
?
?
(least squares)
30 min oplossen
tijdsduur test
29 min
18 min bij 37 °C
calibr + 1h incubatie 3h incubatie + …
+… = 2h
kostprijs per test
Generatie I en II
(zonder kost
103,86 eur INCL btw
90.225 eur EXCL
calibratoren,
voor 96 t
btw voor 100 t
controles en
(cataloogprijs)
(UZ-prijs)
personeel)

≤ 80 µmol/L
≤ 20 mg/mL
/
?
?
60 min
103,53 eur EXCL btw
voor 30 t
(cataloogprijs)

Attachment 7:



Comparison between testosterone results obtained by immunoassay techniques
vs. LC-MS/MS (T< 100ng/dL)



Deming regression plots of serum testosterone concentrations measured by the five different
immunoassay techniques (y axis) vs. LC-MS/MS (x axis)
(Moal V, et al., 2007)
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Attachment 8:
Endocrine Society Clinical Practice Guideline : Treatment of Androgen Deficiency with
Testosterone. (Bhasin S et al, 2006)










Testosterone Therapy in Adult Men with Classical Androgen Deficiency
 We recommend testosterone therapy for symptomatic men with classical androgen deficiency
syndromes aimed at inducing and maintaining secondary sex characteristics and at improving
their sexual function, sense of well-being, and bone mineral density.
 We recommend against testosterone therapy in patients with breast or prostate cancer.
 We recommend against testosterone therapy in patients with palpable prostate nodule or
induration or PSA below 3 ng/ml without further urological evaluation.
 We recommend against testosterone therapy in patients with erythrocytosis, hyperviscosity,
untreated obstructive sleep apnea, severe benign prostatic hyperplasia symptoms (AUA
prostate symptom score 19), or uncontrolled severe heart failure.
 We suggest that when clinicians prescribe testosterone therapy, the therapeutic target should
be to raise serum testosterone levels into a range that is mid-normal for healthy, young men.
Testosterone Therapy in Men with Sexual Dysfunction
 We suggest that clinicians offer testosterone therapy to men with low testosterone levels and
low libido to improve libido and to men with ED who have unequivocally low testosterone
levels after evaluation of underlying causes of ED and consideration of established therapies for
ED.
Older Men with Low Serum Testosterone Concentration
 We recommend against a general clinical policy of offering testosterone therapy to all older
men with low testosterone levels.
 We suggest that clinicians consider offering testosterone therapy on an individualized basis to
older men with consistently low testosterone levels on more than one occasion and clinically
significant symptoms of androgen deficiency, after explicit discussion of the uncertainty about
the risks and benefits of testosterone therapy.
 The panelists disagreed on serum testosterone levels below which testosterone therapy should
be offered to older men with symptoms. Depending on the severity of clinical manifestations,
some panelists favored treating symptomatic older men with a testosterone level below 300
ng/dl (10.4 nmol/liter); others favored a level below 200 ng/dl (6.9 nmol/liter).
Patients with Chronic Illness and Low Testosterone Levels
 HIV-infected men with weight loss
 We suggest that clinicians consider short-term testosterone therapy as an adjunctive
therapy in HIV-infected men with low testosterone levels and weight loss to promote
weight maintenance and gains in LBM and muscle strength.
 There is a high prevalence of low testosterone levels in HIV-infected men : 20 to 25%
of HIV-infected men on highly active antiretroviral therapy have low testosterone
levels. Low testosterone levels are associated with weight loss, progression to AIDS,
wasting, depression, and loss of muscle mass and exercise capacity
Glucocorticoid-Treated Men
 We suggest that clinicians offer short-term testosterone therapy to men receiving high doses
of glucocorticoids who have low testosterone levels to promote preservation of LBM and bone
mineral density.
 Testosterone levels are lower in glucocorticoid-treated men than in age-matched controls.
There is a high prevalence of low testosterone levels in glucocorticoid-treated men due to
glucocorticoid-induced suppression of all components of the HPG axis. Typically,
administration of more than 5–7.5 mg/d of prednisone or its equivalent increases the risk of
gonadotropin and testosterone suppression and alterations in muscle and bone mass
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