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Het meten van hormoonspiegels is cruciaal in de zorg voor patiënten met endocriene 

ziekten en ook voor onderzoek binnen de endocrinologie. Sinds het begin van de 21
e
 eeuw is 

er steeds meer aandacht voor de kwaliteit van hormoonmetingen.  Dit geldt in het bijzonder 

voor de meting van steroïdhormonen. De vraagstellingen die in dit proefschrift aan de orde 

komen hebben hun oorsprong in een publicatie van Taieb et al. uit 2003, waarin werd 

aangetoond dat de meest gebruikte immunoassays voor testosteron voor het meten van 

serum testosteron concentraties in vrouwen en kinderen niet geschikt zijn [1]. Deze 

publicatie heeft tot een intensief debat geleid over de kwaliteit van testosteronassays. De 

Endocrine Society heeft naar aanleiding van dit debat een Position Statement en een 

Consensus Statement opgesteld [2;3]. Beide documenten benadrukten de dringende 

noodzaak de kwaliteit van testosteronassays te verbeteren.  Sindsdien is veel moeite gedaan 

om accurate testosteronassays te ontwikkelen en te valideren.  

Testosteron is slechts één van de vele steroïdhormonen. De steroïden zijn een groep 

hormonen die voornamelijk in de bijnieren en gonaden worden gesynthetiseerd. Alle 

steroïden worden uit cholesterol gevormd en ondergaan vele enzymatische omzettingen 

voor ze als actief hormoon hun effecten kunnen uitoefenen. Er zijn vier groepen van 

steroïdhormonen: glucocorticosteroïden (zoals cortisol), mineralocorticoïden, 

geslachtsteroïden en neurosteroïden. Sommige steroïden, zoals bijvoorbeeld progesteron, 

horen bij meerdere groepen. Glucocorticosteroïden en mineralocorticosteroïden worden in 

de bijnierschors gemaakt en hebben respectievelijk een functie in de stofwisseling, 

ontstekingsreactie en aanpassing aan stress; en de zout- en waterhuishouding. 

Neurosteroïden hebben een functie in het centraal zenuwstelsel en worden daar ook 

gevormd. De geslachtssteroïden bestaan uit een groep precursorhormonen, zoals 

dehydroepiandrosteron (DHEA),  zijn gesulfateerde vorm (DHEAS) en androsteendion, en 

een groep biologisch actieve geslachtshormonen, zoals testosteron, dihydrotestosteron en 

estradiol. Deze groep hormonen is van belang voor de ontwikkeling van de primaire en 

secundaire geslachtskenmerken, seksualiteit, vruchtbaarheid en bot- en spieropbouw. 

Geslachtssteroïden worden gemaakt in bijnieren en gonaden en worden als 

precursorhormonen dan wel als actieve hormonen in de bloedbaan uitgescheiden. De 



precursorhormonen worden in de doelwitorganen, zoals huid, centraal zenuwstelsel, 

haarfollikels, spieren en botten,  omgezet in actieve hormonen.  

Dit proefschrift gaat over de mannelijke geslachtshormonen: de androgenen en hun 

voorlopers (testosteron, DHEA, DHEAS en androsteendion). DHEA, DHEAS en 

androsteendion zijn androgene voorlopers van de biologische actieve manlijke en 

vrouwelijke geslachtshormonen testosteron, dihydrotestosteron en oestradiol. DHEA en 

DHEAS worden voornamelijk in de bijnierschors gevormd, terwijl androsteendion zowel in de 

bijnieren als de gonaden wordt gemaakt [4;5]. Testosteron wordt in de bijnieren en gonaden 

gemaakt, maar ook gevormd uit androsteendion in de perifere weefsels. In de klinische 

diagnostiek worden androgene precursorhormonen DHEA, DHEAS en androsteendion met 

name gemeten als er een vermoeden bestaat voor bijniertumoren, bijnierinsufficiëntie, 

congenitale bijnierhyperplasie of andere bijnierziekten [5;6]. Androsteendion en testosteron 

worden gemeten bij manlijke en vrouwelijke subfertiliteit, polycysteus ovariumsyndroom of 

andere stoornissen van de menstruele cyclus, en bij mannen bij verdenking op 

hypogonadisme en bij de controle van prostaatkankertherapie [5]. Het simultaan meten van 

meerdere androgene hormonen kan zinnig zijn in de diagnostiek van verhoogde androgenen 

bij vrouwen en kinderen en andere aan androgenen gerelateerde aandoeningen alsmede in 

endocrinologisch onderzoek.  

Kwantitatief meten van steroïden is een complexe zaak. Dit wordt vooral veroorzaakt 

door de grote structurele overeenkomsten tussen de verschillende steroïdhormonen, die 

kruisreactiviteit in de assays kunnen veroorzaken [7;8]. Daarnaast zijn sommige 

steroïdhormonen slechts in zeer lage concentratie voorhanden, bijvoorbeeld testosteron bij 

vrouwen en kinderen. Het meten van steroïdhormonen vereist dus een hoge specificiteit en 

sensitiviteit. Methoden voor het meten van steroïdconcentraties kunnen in twee groepen 

worden verdeeld: de competitieve (radio)immunoassays ((R)IA) en massaspectrometrie 

methoden (gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) en vloeistofchromatografie-

tandem massaspectrometrie (LC-MS/MS)). GC-MS wordt gezien als de gouden standaard 

voor kwantitatieve meting van steroïden. Gaschromatografische scheiding van steroïden is 

zeer reproduceerbaar en accuraat [9] en geeft de mogelijkheid om meerdere steroïden 

binnen één assay te meten. Helaas is voor GC-MS methoden meestal een relatief grote 

hoeveelheid monster nodig alsmede een uitgebreide monstervoorbewerking met 



toevoeging van interne standaarden, extractie en derivatisatie. Bovendien zijn de 

analysetijden vaak lang en vergt het hanteren van een GC-MS zeer geschoold personeel. Om 

deze redenen wordt GC-MS niet routinematig gebruikt. Lange tijd golden 

radioimmunoassays in combinatie met vloeistofextractie en chromatografische scheiding als 

de standaard voor steroïdbepalingen. Deze assays zijn, indien goed gevalideerd, van 

vergelijkbare kwaliteit als GC-MS. Toen echter specifiekere antistoffen beschikbaar werden, 

werd de uitgebreide monstervoorbewerking met behulp van vloeistofextractie en 

chromatografie steeds meer weggelaten. Op dit moment worden steroïden in vele 

laboratoria met behulp van al dan niet geautomatiseerde immunoassays bepaald. Het 

weglaten van monsterzuiveringsmethoden heeft meerdere problemen zoals het inboeten in 

sensitiviteit en specificiteit tot gevolg. Taieb et al. hebben in 2003 aangetoond dat de toen 

gebruikte immunoassays niet geschikt zijn voor het meten van testosteron bij vrouwen en 

kinderen [1]. Hoewel sindsdien meerdere tweede-generatie testosteronimmunoassays op de 

markt gebracht zijn en deze beter zijn dan hun voorgangers, zijn de genoemde problemen 

nog steeds actueel [10]. Sinds enkele jaren zijn in steeds meer klinische laboratoria LC-

MS/MS methoden beschikbaar. Indien goed opgezet en gevalideerd, is een LC-MS/MS 

methode vergelijkbaar met een GC-MS methode wat betreft accuraatheid, precisie en 

sensitiviteit [11;12]. Bovendien heeft een LC-MS/MS methode ook de mogelijkheid om 

meerdere steroïden simultaan te meten. Net als bij GC-MS, is bij een LC-MS/MS methode 

een relatief uitgebreide monstervoorbewerking noodzakelijk. Meestal bestaat deze uit 

toevoeging van interne standaarden en een vorm van monsterzuivering (bijvoorbeeld 

eiwitprecipitatie, vloeistofextractie, vaste fase extractie). Soms is een derivatisatiestap nodig 

om de sensitiviteit te verhogen. In de meeste gevallen is de chromatografische scheiding bij 

vloeistofchromatografie sneller dan bij gaschromatografie. Vloeistofchromatografie wordt 

meestal gecombineerd met Tandem massaspectrometrie, die ten opzichte van single MS 

wint aan specificiteit door de twee selectiecriteria (moeder- en dochterion). LC-MS/MS is, 

net als GC-MS, een complexe techniek en vereist zeer geschoold personeel. Desondanks 

hebben vele laboratoria nu LC-MS/MS methoden voor steroïden in gebruik genomen, 

voornamelijk gemotiveerd door de superieure specificiteit van deze methode.  

In de laatste jaren zijn vele publicaties verschenen die LC-MS/MS methoden voor 

steroïden beschrijven [13]. Hoofdstuk II van dit proefschrift beschrijft de kenmerken van een 



LC-MS/MS methode voor de kwantitatieve bepaling van DHEAS in serum en liquor. Deze 

methode werd vervolgens vergeleken met zeven commercieel verkrijgbare immunoassays 

voor DHEAS meting in serum (Hoofdstuk III). Van deze immunoassays kwamen er drie goed 

overeen met de LC-MS/MS methode en hadden goede recovery’s. Vier methoden echter 

vertoonden een standaardisatieverschil ten opzichte van de LC-MS/MS methode en één 

methode had een onacceptabel hoge intra-assay variatie. De resultaten van deze studie 

kwamen overeen met data die in drie externe kwaliteitscontrole schema’s waren verkregen. 

Aangezien de problemen die in sommige van de commercieel verkrijgbare immunoassays 

voor de bepaling van DHEAS voorkomen, zouden kunnen leiden tot foute diagnosen dan wel 

vertekening in wetenschappelijk onderzoek, adviseren we de producenten hun assays te 

verbeteren en klinisch chemici om hun DHEAS methode kritisch te onderzoeken.  

Hoofdstuk IV beschrijft een LC-MS/MS methode voor het simultaan meten van 

testosteron, androsteendion en DHEA in serum en plasma. Deze methode werd vervolgens 

vergeleken met zes andere gepubliceerde LC-MS/MS methoden voor de bepaling van 

testosteron, androsteendion en DHEA in serum (Hoofdstuk V). Voor testosteron (bij mannen 

en vrouwen) kwamen deze zeven methoden goed overeen. Voor androsteendion kwamen 

zes methoden redelijk tot goed met elkaar overeen. Eén androsteendionmethode week 

sterk van de anderen af, door, wat later bleek, een interferentie uit nieuw geïntroduceerde 

microtiterplaten. Van de zeven methoden voor DHEA kwamen er vier redelijk tot goed met 

elkaar overeen, drie methoden verschilden duidelijk met de anderen wat betreft 

standaardisatie. De variatie tussen de onderzochte LC-MS/MS methoden voor testosteron 

was duidelijk beter dan de variatie tussen zeven veelgebruikte immunoassays voor 

testosteron. Dit impliceert dat, vooral bij lage testosteron concentraties, de LC-MS/MS 

methoden in deze studie, beter met elkaar overeenkomen dan de commercieel verkrijgbare 

en veelvuldig gebruikte immunoassays. In  Hoofdstuk VI werden acht ongepubliceerde 

routine LC-MS/MS methoden voor de simultane bepaling van serum testosteron en 

androsteendion vergeleken met de methode die beschreven staat in Hoofdstuk IV. Hoewel 

de meeste van de onderzochte routine LC-MS/MS methoden een redelijke tot goede 

overeenkomst vertoonden, bleken sommige methode een hoge variatie, een afwijkende 

standaardisatie en/of lage recovery’s te vertonen. De onderzochte routine LC-MS/MS 

methoden vertoonden een hogere intermethode-variatie dan de gepubliceerde methoden 



beschreven in Hoofdstuk V. Mogelijk stimuleert het peer-review proces om tijd en moeite in 

de methodeontwikkeling en –validatie te steken. De routine LC-MS/MS methoden voor 

testosteron kwamen desondanks nog steeds veel beter met elkaar overeen dan de 

immunoassays. Beide vergelijkingsstudies, beschreven in de Hoofdstukken V en VI, waren 

voor sommige deelnemers aanleiding om de tekortkomingen van hun methoden te 

onderzoeken en op te lossen. Sommige problemen die in deze studies werden gevonden, 

werden mogelijk veroorzaakt door (onbekende) veranderingen in eerder goed gevalideerde 

methoden, zoals beschreven staat in Hoofdstuk V. Dit benadrukt dat LC-MS/MS methoden 

niet alleen een goede initiële validatie behoeven, maar ook continu gemonitord moeten 

worden, bijvoorbeeld door deelname aan interne en externe kwaliteitscontroles en aan 

uitgebreidere methodenvergelijken zoals beschreven staat in dit proefschrift. Beide 

vergelijkingsstudies in dit proefschrift tonen aan dat LC-MS/MS methoden niet 

vanzelfsprekend betrouwbaar zijn en dat verbetering van de standaardisatie en variatie in 

sommige assays noodzakelijk is.  

De tweede helft van dit proefschrift gaat over het meten van steroïdhormonen in 

speeksel. Concentraties van steroïden in speeksel zijn nog veel lager dan in serum, daarom 

moeten assays voor het meten van steroïden in speeksel zeer sensitief en, vanwege de ook 

hier bestaande kans op kruisreactie, heel specifiek zijn. De belangrijkste reden om steroïden 

in speeksel te meten is de simpele en non-invasieve manier van monsterafname. Patiënten 

en proefpersonen kunnen eenvoudig hun speekselmonsters zelf afnemen, door hun 

speeksel in een polypropyleen buisje te laten lopen. Dit behoeft geen uitgebreide training, is 

ook toepasbaar bij wat oudere kinderen en is bovendien geschikt voor veldstudies of 

monsterafname thuis [14]. Om deze redenen wordt de bepaling van steroïden in speeksel 

veel gebruikt voor de diagnostiek en het volgen van de behandeling van patiënten met 

aandoeningen van de bijnier of gonaden alsmede in studies om de relatie tussen 

hormoonfysiologie en andere levensaspecten, zoals psychologie, te onderzoeken [15].  

In Hoofdstuk VII worden drie LC-MS/MS methoden voor het simultaan bepalen van 

testosteron en androsteendion concentraties in speeksel beschreven. Deze methoden 

werden onafhankelijk van elkaar in drie verschillende laboratoria ontwikkeld en gevalideerd 

en bleken goed met elkaar overeen te komen. Overeenstemming tussen analytische 

methoden is één van de voorwaarden om dezelfde referentiewaarden te kunnen gebruiken. 



Voor immunoassays is dat tot nog toe niet mogelijk gebleken [16;17]. De goede 

overeenstemming tussen de beschreven LC-MS/MS methoden is dus een duidelijke 

verbetering voor zowel klinische diagnostiek als onderzoeksdoeleinden. Dit draagt de belofte 

in zich dat in de toekomst meer LC-MS/MS methoden beschikbaar komen, zodat de 

vergelijkbaarheid van onderzoek toeneemt en meerdere laboratoria dezelfde 

referentiewaarden kunnen gaan gebruiken. In Hoofdstuk VIII worden referentiewaarden 

beschreven voor testosteron concentraties in speeksel van adolescente jongens en meisjes. 

In Hoofdstuk IX worden drie experimenten beschreven die betrekking hebben op 

methoden om speeksel te verzamelen. In het eerste experiment werd onderzocht of de 

concentraties van ongeconjugeerd steroïden beïnvloed worden door de 

speekselexcretiesnelheid. In een eerdere studie was aangetoond dat cortisol onafhankelijk 

van de speekselexcretiesnelheid wordt uitgescheiden [18]. Ons experiment toonde aan dat 

dit ook voor testosteron en androsteendion geldt. Cortison concentraties namen bij 

stimulatie van de speekselproductie af. Onze hypothese is dat dit wordt veroorzaakt doordat 

de enzymatische omzetting van cortisol in cortison in de speekselklieren niet in staat is 

gelijke tred te houden met de stimulatie van de speekselproductie. In het tweede 

experiment werd onderzocht of er een verschil bestaat in steroïdhormoonconcentraties in 

speeksel van de parotisklier en totaal speeksel. Parotisspeeksel bevat lagere testosteron- 

androsteendion- cortisol- en cortisonconcentraties in vergelijking tot totaal speeksel. Dit 

suggereert dat de verschillende speekselklieren mogelijk verschillende 

steroïduitscheidingsprofielen hebben, afhankelijk van de enzymen die in de verschillende 

speekselklieren aanwezig zijn. De verklaring van dit fenomeen behoeft nog nader onderzoek.  

In het derde experiment onderzochten wij of de verschillende methoden van 

speekselafname die in de klinische en wetenschappelijke praktijk veel gebruikt worden 

geschikt zijn voor het meten van testosteron, androsteendion, cortisol en cortison 

concentraties in speeksel. De meest opvallende waarnemingen in dit experiment waren dat 

synthetische Salivette® watjes de testosteron en androsteendion concentraties in speeksel 

dramatisch verlagen en dat de katoenen Salivette® watjes een even dramatische verhoging 

van de concentraties van deze hormonen geven. Onze hypothese is dat testosteron en 

androsteendion, in tegenstelling tot cortisol, aan de synthetische Salivette® watjes 

absorberen. De sterke stijging van testosteron en androsteendion concentraties bij gebruik 



van katoenen Salivette® watjes is waarschijnlijk te verklaren door de aanwezigheid van 

planthormonen in het katoen, die dan uit het katoen in het speeksel diffunderen en in de 

meting van testosteron en androsteendion interfereren. Uit deze drie experimenten werden 

de volgende conclusies getrokken. Stimulatie van de speekselproductie heeft geen invloed 

op de testosteron, androsteendion en cortisol concentraties in speeksel, maar verlaagd 

cortison concentraties. Beide onderzochte typen Salivette® watjes zijn niet geschikt voor 

meting van steroïden, uitgezonderd cortisol. Gebaseerd op de observaties in deze studie 

wordt geadviseerd om voor meting van steroïdhormonen in speeksel ongestimuleerd 

speeksel af te nemen door dit direct in een standaard polypropyleen buisje te laten lopen. 

Dit advies alsmede andere belangrijke aspecten van de bepaling van steroïdhormonen in 

speeksel worden besproken in Hoofdstuk X. In dit hoofdstuk wordt ook aangetoond dat de 

gekozen bepalingsmethode cruciaal is als het gaat om het trekken van conclusies uit 

metingen van steroïden in speeksel. Speeksel testosteron concentraties gemeten door zowel 

een commercieel verkrijgbare immunoassay als een LC-MS/MS methode bleken tot 

verschillende conclusies te leiden in een studie over de relatie tussen testosteron en 

leiderschap. Dat de analytische methode van invloed kan zijn op de conclusie van 

wetenschappelijke studies is eerder ook al aangetoond [19;20] en men dient met dit 

fenomeen rekening te houden bij het opzetten van onderzoek.  

 De studies die in dit proefschrift beschreven staan tonen aan dat LC-MS/MS 

methoden geschikt zijn voor de kwantitatieve meting van testosteron en 

androgeenprecursors zoals androsteendion, DHEA en DHEAS in zowel speeksel als serum. 

Bovendien werd aangetoond dat de meeste gepubliceerde en routine LC-MS/MS methoden 

voor testosteron, androsteendion en DHEA, die in dit proefschrift beschreven staan, redelijk 

tot goed overeen komen. Echter, zijn er nog meerdere problemen, zoals 

standaardisatieverschillen en een te hoge variatie gevonden in sommige van de onderzochte 

LC-MS/MS methoden. De resultaten beschreven in dit proefschrift benadrukken eens te 

meer dat een superieure techniek, zoals LC-MS/MS, op zich zelf geen garantie is voor 

betrouwbare meetresultaten, maar dat daarnaast vele andere aspecten zoals een juiste 

monsterafname en opslag, een uitgebreide methodevalidatie en continue (externe) 

kwaliteitscontrole nodig zijn om betrouwbare data te leveren en het trekken van onjuiste 

conclusies te voorkomen.  
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