Contributions to clinical applications of
LC/MSMS for the assessment of sex
steroids and free fractions thereof in
blood and saliva
Tom Fiers, MD

Thesis submitted to fulfil the requirements to
obtain the degree of
DOCTOR IN MEDICAL SCIENCES

Samenvatting
Hormonale blootstelling is een belangrijke determinant
van
seksuele
differentiatie
en
van
de
lichaamssamenstelling. Androgenen (zoals testosteron
(T), dehydroepiandrosteron (DHEA) , androstenedion
(A4) en dihydrotestosteron (DHT) ) en oestrogenen
(zoals oestron (E1) en oestradiol (E2) ) zijn belangrijke
en zorgvuldig gecontroleerde raderen in de complexe
en delicate menselijke machine. Bij mannen is T
grotendeels van testiculaire oorsprong, met een kleine
bijdrage van de bijnierschors via metabolisatie van
DHEA en A4. Een kleine maar belangrijke fractie van T
wordt gearomatiseerd tot E2 in perifere weefsels.
Vrouwen produceren meer androgenen dan
oestrogenen. De meeste vrouwelijke oestrogenen zijn
van ovariële oorsprong. De bijnierschors en ovaria
produceren androgenen die vervolgens partieel
worden gearomatiseerd en zo bijdragen aan de totale
circulerende oestrogeenpool en oestrogenen in de
perifere weefsels.
In circulatie zijn de meeste androgenen en oestrogenen
gebonden aan dragereiwitten, voornamelijk albumine
en geslachtshormoon bindend globuline (SHBG). De
"vrije hormoonhypothese" stelt dat de biologische
activiteit van steroïdhormonen wordt beïnvloed door
hun ongebonden (vrije) concentratie eerder dan de
eiwitgebonden concentratie in het plasma. Gebaseerd
op de aannames van deze hypothese kunnen metingen
van vrije steroïd-concentraties in de kliniek worden
gebruikt worden als surrogaat voor de biologische
activiteit van plasmasteroïden. Helaas is de directe
meting van vrij hormoonfracties voor de meeste
laboratoria onhaalbaar, wat leidt tot het wijdverspreid
toepassen van diverse berekende schattingen van de
vrije hormoonconcentratie.

Hoewel onderzoek over steroïden bezwaarlijk als nieuw
onderzoeksgebied kan worden bestempeld en er in de
loop van de decennia zeer veel werk is vergaard, is een
groot deel van nog blijvende verwarring in het veld het
gevolg van vaak onnauwkeurige conclusies of
interpretaties als gevolg van een gebrek aan
nauwkeurige, reproduceerbare en goed gevalideerde
hormonale analyses.
In dit werk was het eerste doel het opzetten van
nauwkeurige, gevoelige LC-MS/MS-analyses voor de
bepaling van geslachtssteroïden met een focus op E2
en T. Ons tweede doel was het gebruik van state-ofthe-art methodologie om direct vrij testosterone (FT)
concentraties te meten en de validiteit van algemeen
toegepaste of recent voorgestelde FT-berekeningen te
herevalueren. We ontwikkelden een evenwichtsdialyse
- LC-MS/MS methode die gevoelige directe meting van
FT in het dialysaat mogelijk maakt. De experimenten
hielpen
om
de
validiteit
van
de
'vrije
hormoonhypothese' in vivo te ondersteunen. We
hebben verder aangetoond dat de door Vermeulen
voorgestelde berekening op basis van de massaactiewet een goede benadering is voor FT bij mannen
en vrouwen ongeacht de T, SHBG en albumine
bloedconcentraties, voor zover ervan kan worden
uitgegaan dat de bindingsvoorwaarden niet extreem
afwijkend zijn. Tegelijkertijd hebben we zwakke punten
blootgelegd in enkele andere gepubliceerde
berekeningsmethoden voor FT-schatting.
Ook hebben we steroïden in andere matrices bepaald.
Speeksel wordt in toenemende mate gebruikt in de
klinische praktijk en in onderzoek als een interessante
matrix voor steroïdenmetingen. Hoewel vaak wordt
aangenomen dat speeksel een matrix is waarin alleen
de vrije fractie van de steroïden aanwezig is, was

voldoend gedocumenteerd bewijs voor deze
veronderstelling, gebaseerd op ‘state-of-the-art’
methodologie, op zijn best schaars. We hebben
aangetoond dat speeksel inderdaad kan worden
gebruikt als een surrogaatmerker voor de vrije
hormoonfractie, maar tegelijkertijd is het een aparte
en complexe matrix wat waargenomen verschillen met
serum vrije hormoon concentraties verklaart. We
hebben de opgezette methodologie ook uitgebreid
naar steroïdanalyse in haar, een nuttige matrix voor
lange termijn observaties.
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