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I De uitspraak, dat de aldosteron niveaus in het bloed

van patiënten met primair aldosteronisme niet dalen

onder zoutbelasting, is niet algemeen geldig.

Horton, Metab. £2 (1973) 1525.
Ross, Aldosterone and Aldosteronism
(1975).
Dit proefschrift, blz. 82.

II Dat bij thyreotoxicosis in de rat de activiteit van

de a-glycerofosfaat-shuttle en de FFA productie toe-

neemt, terwijl eerstgenoemd proces de oxidatie van

het laatste in de mitochondriën remt, pleit voor de

hypothese dat excessieve schildklier hormoon produc-

tie thermogenese stimuleert via 'futile cycles', in

dit geval de FFA-triglyceride cyclus.

Lumeng et al., J. Biol. Chem. 251
(1976) 277.

3
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III De conclusie van Moyle et al., dat voor de stimula-

tie van de afgifte van c-AMP en van testosteron, door

Leydig cellen onder invloed van HCG, twee verschillen-

de receptoren verantwoordelijk zijn, lijkt uit hun

waarnemingen niet waarschijnlijk.

Moyle et al., J. Biol. Chem. 250
(1975) 9163.

IV De aanbeveling om voor het opwekken van antisera

konijnen in de voetzolen te injecteren berust meer

op bijgeloof dan op feitenkennis.

i

Vri

'-A

De stimulatie van de calcitonine afgifte met penta-

gastrine is de meest betrouwbare methode voor het ont

dekken van sub-klinische vormen van medullair schild-

klier carcinoom bij familieleden van patiënten met

een multiple adenomatosis type 2.



VI De in de litteratuur vermelde geringe groeiremming na

behandeling met oestrogenen van lange meisjes, berust

op een te grote heterogeniteit binnen de onderzochte

groepen patiënten.

Zachman et al., Helv. Paediat. Acta 3£
(1975) 11.

VII Invoeren van het bepalen van hypofyse hormonen in de

liquor van patiënten met hypofyse adenomen zonder be-

schadigingen van hersenzenuwen, kan bijdragen tot be-

tere selectie van patiënten voor localiserend onder-

zoek. Bij verhoogde concentraties van een of meer hy-

pofyse hormonen is pneumoencefaiografie aangewezen.

VIII De voorspellingen over de toename van de winbare hoe- jt

veelheid olie als gevolg van de verbeterde oliewin- A

ningsprocessen zijn over het algemeen te optimistisch. ,|

IX Het is van belang dat artikel 13 van het ontwerp van v$

de Wet op de dierproeven (Wetsontwerp nr. 10589) ;!|

wordt gewijzigd. Bij proeven op levende dieren dient ,»;

verdoving verplicht te worden gesteld, 'behoudens ont- -4

heffing door de Minister. ,]j

!

X In de nabije toekomst zullen enzyme-immuno-assays in f

vele gevallen radio-immuno-assays kunnen vervangen. ?i

XI Dat de intelligentie en gevoelswarmte van ganzen i

(Anser anser) niet hoog genoeg kunnen worden geschat jj

blijkt uit het feit dat Zweedse ganzen minstens tot !|

6 kunnen tellen in de Finse taal. 1

Selma Lagerlöf: Niels Holgersson's
Wonderbare Reis.

Marijke Frölich Leiden, 16 Februari 1977
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Dit proefschrift werd bewerkt in het laboratorium voor

Pathologische Scheikunde (Prof. Dr. A.A.H. Kassenaar) van het

Academisch Ziekenhuis te Leiden, De steroid-chemische bewer-

kingen stonden onder leidiny van Dr. A.J. Moolenaar.

Een stage in de radioinununologische bepalingstechnieken

werd gevolgd in het laboratorium voor Endocrinologische

Chemie (Dr. W. Schopman) van hei Bergweg Ziekenhuis te Rotter-

dam, onder supervisie van Dr. W.H.L. Hackeng.

De klinische studies werden verricht in samenwerking met

de afdeling Stofwisselingsziekten en Endocrinologie (Prof. Dr.

D. Smeenk), de afdeling Radiologie (Prof. Dr. A.E. van

Voorthuisen) en de afdeling Gynaecologie (Prof. Dr. E.V.

van Hall).

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van de bepalingen werd

assistentie verleend door Agnes van den Boogaard, Elly Kenter,

Joke van der Laken, Maurita Pekelharing, Margo van Schie,

Laurens van Teteringen, Lodewijk Tolenaar en Sjoukjen Walma.

Bij de statistische bewerkingen werden wij terzijde gestaan

door Wim Termorshuizen.

Aan de uitvoering van het manuscript werd medegewerkt

door Charry Bock, Marjolein van Welij en Willem Zuidervaart.

De litteratuurlij sten werden verzorgd door Liesbeth Seisveld,

Joke van der Steen en Leny Swanen.

Medewerking bij de interpretatie van de in artikelen

gepubliceerde gegevens werd, in altijd bemoedigende gesprek-

ken, verleend door Eylard van Hall en Pim Schopman.
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HOOFDSTUK I '.§}

••If
ALGEMENE INLEIDING ^

Voor het kwantitatief meten van hormonen in serum werden '•%$,
•%•>

voor de invoering van de radioimmunologische bepaling jvg»

(radioimmunoassay), technieken var velerlei aard toegepast. f&

Insuline kon onder andere worden bepaald met behulp van ~?;j

de haemolyseremmingstechniek (Arquilla en Stavitsky, 1956; 3d

Boyden, 1951), de ratdiafragmatest (Vallance-Owen en ï||

Hurlock, 1954), of door gebruik te maken van de omzetting van 01
1 4 1 4 -"'-•'*'

C-glucose tot CO2 onder invloed van insuline, door het ge- "g

isoleerde epidydimale vetorgaan (Martin et al., 1958). Groei- }ts

hormoon werd al vroeg aangetoond, respectievelijk gekwanti- Q

ficeerd met de rattibiatest (Evans et al., 1943), of :;|

incorporatie van S in kraakbeen (Ellins et al., 1953) . -;S

Later werd ook de haemolyseremmingstest toegepast (Read :'&

en Stone, 1958). Voor calcitonine, dat pas kort voor de G;

invoering van de radioimmunoassay werd ontdekt, was de in- yi

ductie van hypocalcaemie bij knaagdieren de gangbare ;*jj

methodiek (Hirsch et al., 1964). Al de technieken waren %

zeer arbeidsintensief en moeilijk standaardiseerbaar, ••;

bovendien was de bereikbare gevoeligheid onbevredigend. ;'!

Steroidan in serum werden aanvankelijk voornamelijk %

colorimetrisch (Migeon et al., 1956) of fluorimetrisch |j

(Mattingly, 1962) bepaald. Daarna ontwikkelde men do double- 'J

isotope methoden (Gandy en Peterson, 1968; Horton, 1965; f

Riondel et al., 1963; Saroff et al., 1967; Wolff en Torbica, %

1963)r naast de gas-vloeistof chromatografie, waarvan de ge- 'i

voeligheid weer verhoogd kon worden door een electroncapture ~;

detector te gebruiken (Brownie et al., 1964; Fabre et al., 1

1969; Klokke en Thijssen, 1968). De methode van de competi- \

tieve eiwitbinding werd door Mayes en Nugent (1968) toege- fj

past voor de bepaling van testosteron in serum. Door 3

Finkelstein et al. (1961) werd gebruik gemaakt van de

fluorescerende eigenschappen van oestron voor öe bepaling



van testosteron, waarbij het testosteron enzymatisch in

oestron werd omgezet.

Naast onvoldoende gevoeligheid en specificiteit hadden

al deze methoden het grote bezwaar, dat ze te bewerkelijk

waren om op grote schaal voor klinisch diagnostische doel-

einden gebruikt te kunnen worden.

De invoering van de radioimmunologischfe bepalings-

methode (Berson en Yalow, 1959) maakte het mogelijk zowel

eiwitten als steroiden in serum met een vereenvoudigde

techniek te bepalen. De gevoeligheid van deze methode is in

de meeste gevallen een factor duizend groter dan de vroeger

in gebruik zijnde technieken, terwijl de arbeidsintensivi-

teit ervan aanzienlijk geringer is en toepassing op grote

schaal toelaat.

In het navolgende wordt een aantal eigen ervaringen

met het opzetten, de kwaliteitscontrole en het toepassen

voor klinische studies van de radioimmunologische bepalings-

techniek beschreven.

Hoofdstuk II vermeldt onze ervaringen bij het opzetten

en toepassen van de radioimmunologische bepaling voor ;

insuline, groeihormoon en calcitonine. Hierbij werd veel i

gebruik gemaakt van reeds in de literatuur vermelde ge- I
i

gevens. |

Bij het opzetten van de bepaling voor steroiden was !

meer fundamenteel onderzoek noodzakelijk. Het bereiden en 1

onderzoeken van de hiervoor benodigde antisera is beschre- I

ven in Hoofdstuk III. De oplossing van de moeilijkheden j

ten gevolge van besmetting bij de voorscheiding, wordt \

beschreven in Hoofdstuk IV. \

Door de hoge gevoeligheid die met de ontwikkelde f

methoden werd bereikt, werd het mogelijk in zeer kleine

volumina serum, steroiden te bepalen. Dit heeft toepassing j

gevonden in klinische onderzoekingen, zoals de diagnostiek

en localisatie van tumoren (Hoofdstuk V). Ook werd het nu

mogelijk frequent bloedmonsters van dezelfde personen te

onderzoeken. Het bepalen van de variaties van de titer van

10



een aantal steroiden tijdens de normale menstruele cyclus

(Hoofdstuk VI) heeft de basis geJ.egd voor onder andera

interpretatie van de androgeenspiegels bin vrouwen met

hirsutisme, voor en tijdens behandeling met cyproteron

acetaat-ethinyl oestradiol (Hoofdstuk VII).
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HOOFDSTUK II

RADIOIMMÜNOLOGISCHE BEPALING VAN INSULINE, GROEIHORMOON EN

CALCITONINE IN SERUM.^ERVARINGEN MET HET OPZETTEN VAN DE

ASSAYS EN HET TOEPASSEN OP GROTE SERIES MONSTERS.

Inleiding

Door Berson et al. werd in 1956 gepubliceerd dat de

halfwaardetijd van intraveneus toegediend, met J gelabeld

insuline (Regular Insulin, Eli Lilly Co.) langer is in

bloed van patiënten die antilichamen tegen insuline (aange-

toond met behulp van electro forese en ultracentrifuge

technieken) hebben dan in dat van normale personen. Zij ver-

meldden tevens dat aan de patiënten toegediend ongelabeld

insuline de binding van het J-insuline aan het anti-

lichaam verlaagt. Dit effect was ook in vitro waarneembaar.

Deze bindingscompetitie tussen een eiwit en hetzelfde, met

radioactiviteit gemerkte, maar niet in antigene eigen-

schappen veranderde eiwit om een gefixeerde hoeveelheid

antiserum, is de grondslag van de radioimmunologische be-

paling van hormonen in serum. Met behulp van menselijk

antilichamen bleek het mogelijk picogrammen (10 gram)

insuline kwantitatief te bepalen (Berson en Yalow, 1959).

De kruisreactie van antilichamen opgewekt bij de mens tegen

varkensinsuline of runderinsuline met humaan insuline

maakt het, ondanks het ontbreken van antilichamen tegen

menselijk insuline, mogelijk endogene insulinespiegels in

humaan serum te meten. Ook bleek het mogelijk met behulp

van door caviae geproduceerde antilichamen tegen runder-

insuline humaan insuline in serummonsters te kwantificeren

(Yalow en Berson, 1960) . Na de publicaties van Berson en

Yalow en hun medewerkers volgden vele publicaties van een

groot aantal auteurs, die ofwel de radioimmunologische

methode toepasten bij de bepaling van diverse eiwit- en

andere hormonen, dan wel veranderingen in de oorspronkelijk

gepubliceerde methode beschreven. Belangrijke bijdragen
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werden geleverd door Hunter en Greenwood (1962) met een ver-

beterde joderingstechniek van het te bepalen eiwitachtige

hormoon, en door Herbert et al. (1965), die een eenvoudige

scheiding van aan antilichamen gebonden en niet-gebonden
125hormoon toepasten. De invoering van J, een zachtere

y-straler met een langere halfwaardetijd dan J, voor het

merken van het te bepalen hormoon, betekende eveneens een

stap voorwaarts, vooral waar het de toepassing van de

radioimmunologische bepalingsmethode (radioimmunoassay=RIA)

op semi-routinematige basis betreft.

In dit hoofdstuk bespreken wij onze ervaringen met RIA

voor insuline, groeihormoon en calcitonine, waarmee wij in

1968 zijn begonnen. Naast de practische uitvoering van de

bepalingen, de jodering van het antigeen, en het opwekken

van antilichamen, bespreken wij de kwaliteitscontrole op

korte en op lange termijn.

Principe radioimmunoassay

In Fig. I is het principe van de radioimmunoassay

weergegeven. In een kleine hoeveelheid buffer worden bij
125elkaar gevoegd een hoeveelheid antigeen, met J gemerkt

antigeen en antiserum, waarin antilichamen welke specifiek

gericht zijn tegen het antigeen.

Antigeen (Ag) Ongelabeld Antigeen-
(in bekende stand. Antilichaam complex
opl. of onbekende (Ag.Al)
monsters) I

Specifiek
Antilichaam |

(Al) |

125 i *& !
Antigeen- J -f- Gelabeld Antigeen- j
/._ 125_, Antilichaam complex \
(Ag. J) . f

(Ag.Al. x"j) \

Principe radioimmunologische bepaling.
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Na incubatie van antigeen, antigeen- J en antiserum

worden het J-gemerkte antigeen-antilichaam complex
125 125

(Ag.Al. J) = B (bound) en het ongebonden gebleven J-

gemerkt antigeen (Ag. J) = F (free) van elkaar gescheiden

en de hoeveelheid radioactief jodium bepaald in een

y-counter.

Bij een constante hoeveelheid antiserum en een constante

hoeveelheid Ag. J wordt de verhouding B/F lager naarmate

meer Ag in het incubaat aanwezig is. Berekening van de B/F

bij een reeks bekende standaardoplossingen en uitzetten van

de B/F tegen deze bekende concentraties van dt standaard,

geven een standaardlijn als weergegeven in Fig. 2. Een

hoeveelheid van een onbekend monster wordt op dezelfde wijze

geïncubeerd als de standaardoplossingen. Na berekening van

de verhouding B/F kan op de standaardlijn de in het monster

aanwezige hoeveelheid antigeen (i.e. insuline) worden afge-

lezen. Een radioimmunologische bepaling is alleen valide

wanneer de immunologische reactiviteit van het antigeen en

het gelabelde antigeen niet verschillen.

1,2

1,0

0.8

0,6

0,4

0,2

Concentratie Ag
Voorbeeld van een standaardcurve.

15



Practische uitvoering van de radioimmunoassay voor -isuline,

groeihormoon en calcitonine

Incubatie

In rhesusampullen (inhoud 2,5 ml) wordt bij elkaar gevoegd

350 pi 0,1 M fosfaatbuffer, pH 7,6, waarin 0,1% runderalbumlne

(R.A.), 50 ui standaardoplossing of serum waarin te bepalen

hormoongehalte, 50 ui tracer (20.000 dpm) en 50 yl anti-

serum, waarvan de verdunning zo is gekozen dat de B/F van het

o-punt van de standaardlijn tussen 1 en 1,5 ligt. De binding

antigeen-antilichaam wordt beïnvloed door onder andere de

eiwitconcentratie van de incubatiebuffer. Teneinde deze

concentratie bij de standaard- en serumincubatie gelijk te

doen zijn wordt, indien mogelijk, 50 pi hormoon-vrij serum

aan de standaardincubatie toegevoegd, onder vermindering van

de hoeveelheid buffer tot 300 ui. Hormoonvrij serum wordt

door ons verkregen uit bloed van pctientcn met een zo goed

mogelijk gedocumenteerde deficiëntie van het betreffend

hormoon. Voor de insulinebepaling gebruiken wij 0,01 M

boraatbuffer, pH 8,6, waarin 0,1% R.A., omdat de binding van itan

insuline aan het antilichaam bij hogere pH beter bleek te

zijn. Een incubatieduur van 3 dagen, bij een temperatuur van ;j

4 C, bleek in het algemeen voldoende te zijn. i
•1

x) -1
Scheiding_gebonden_en_niet-gebonden_tracer 't

125 125 ')
Het is mogelijk insuline- J, groeihormoon- J, of ,|

calcitonine- J chromatografisch te scheiden van respec- '
125 1 2 •; '

tievelijk insuline- J. Al., groeihormoon- J.Al., of

calcitonine- J.A1.. Deze techniek is door ons toegepast

maar bleek zeer arbeidsintensief te zijn. Hetzelfde geldt

voor electroforesetechnieken. Wij passen de methode van

Herbert al al. (1965) toe, waarbij we ervan zijn uitgegaan

dat de resultaten moesten overeenkomen met die van de ver-
x)
Noot: Met "tracer" wordt aangeduid gejodeerd insuline,

groeihormoon of calcitonine. '!

'j
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Ë
dampir.gschromatograf ie (Berson et al. 1956) . Norit (Merck, 'j<

Akt^vkohle P.A.) wordt gedeeltelijk gedesactiveerd met ';;Sj

dextran ("coating"). Een bepaald volume van in suspensie .;jjj

gehouden "gecoat" norit wordt aan exk incubatiebuisje jj

toegevoegd. De dextran wordt, zodanig gekozen dat het vrije |j

gelabelde hormoon wordt geadsorbeerd aan de norit. Het ,-]j|

complex var het aan antilichaam (een y globuline) gebonden t«|

hormoon, heeft een veel hoger molecule gewicht (M + 200.000) f

dan het vrije hormoon en kan niet door de poriën in de -J

dextrancoating. Na een absorbtietijd van 5 minuten wordt >s|
125 -3.

af gecentrifugeerd. De vloeistof, bevattend het Ag.Al. J '-$
complex, worden geteld, evenals het norit-dextran laagje, 'M

125 '•«

dat het niet gebonden Ag. J bevat. ^

De gebruikte norit-dextran combinaties zijn: |f

Voor insuline en calcitonine: 1 ml van een suspensJe van :|

0,3 g dextran (Pharmacia, ^

Uppsala, Zweden; M = 80.000) ij

+ 2 g norit (Merck, Aktivkohle >|

P.A.) in 200 ml 0,1 M boraat- j

buffer, pH 8,6, respectieve- 'j

lijk 0,1 M fosfaatbuffer, pH 7,6. J

Groeihormoon : 1 ml van een suspensie van ^

4 g dextran (Pharmacia, Uppsala, >1

Zweden; M = 250.000) + 4 g ij

norit (Merck, Aktivkohle P.A.) ;j

in 200 ml 0,1 M fosfaatbuffer, ;j

pH 7,6. 'f

Voordat de norit-dextran sus- ••

pensie aan de groeihormoon- j

incubaties wordt toegevoegd, |

wordt 25 yl humaan serum albumine f

(20%) ingepipetteerd als extra

coating van de toe te voegen

norit-dextran.
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De scheiding van gebonden en niet-gebonden antigeen met behulp

van een tweede antilichaam (Hales en Handle, 1963) is door ons

niet toegepast voor eiwithonaonen.

Berekening

Bij de berekening van de verhouding B/F dient een correc-

tie te worden toegepast voor de hoeveelheid tracer, die geduren-

de de incubatie is beschadigd ten gevolge van stralingsbeschadi-

ging en "enüymbeschadiging". Bij elke bepaling in duplo wordt

daartoe een derde ampul mee geïncubeerd, waarin zich 400 ui

buffer, 50 pi standaardoplossing of te onderzoeken serum en

50 VI tracer bevindt. De beschadigde tracer vormt met aanwezige

eiwitten grotere aggregaten en blijft in de vloeistof als het

incubaat in de derde ampul met dextran-gecoate norit wordt be-

handeld. Apart tellen van vloeistof en de noritlaag met de on-

beschadigde tracer maakt het mogelijk het percentage beschadi-

ging te berekenen. Daarna worden de vloeistof (B) en norit (F)

fracties van de met antiserum geïncubeerde standaarden of

monsters geteld en door toepassing van de formule

D ,_, _ B-% beschadiging van IB+F)B/F — a

wordt de gecorrigeerde B/F berekend.

Jodering van eiwithormonen

De preparaten waarvan uitgegaan wordt voor het bereiden

van tracers zijn weergegeven in Tabel 1.

Tabel ?. Preparaten, gebruikt voor bereiding van tracers.

Insuline
(varken)

Groeihormoon
(humaan)

Calcitonine
(humaan syn-
thetisch)

Na 1 2 5J

Biol. Act.

23,7 U/mg

2 iu/mg

114 MRCU/mg

Spec. Act.
14-20 mCi/yg

Mol. gew.

+ 6000

+ 21500

+ 3600

Prep.nr.

S-23267

NIH-HS-
1394

SC-23

J

Leverancier

Novo, Copenhagen,
Denemarken

NIH, Bethesda, USA

Organon, Oss,
Nederland

Leverancier
Radiochem.Centre,
Amersham, England
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Voor de jodering wordt gebruik gemaakt van de chloramine-T
125

methode van Hunter en Greenwood (1962). Hierbij wordt J-
125 +

geoxideerd tot J , dat in een tyrosine-rest een H-atoom

aan de aromatische ring vervangt. Met behulp van Na-metabi-
12 5 +

sulfiet wordt na oxidatie het overtollige J gereduceerd.

In Fig. 3 is de werkwijze weergegeven in een flow sheet.

Na J 2 mCi in 15 ui verdund NaOH.

Hormoon 3-8 pg in 10 ui 0,05 M fosfaatbuffer, -jj
pH 7,6, of fysiologisch zout. |

Chloramine-T 20-60 pg in 10 pi 0,5 H fosfaatbuffer, j

pH 7,6. gj
Reactietijd 20-40 seconden. 'i

A
Na-metabisulfiet 210 yg in 0,1 ml 0,05 M fosfaatbuffer,

pH 7,6. ;
.1

KJ (carrier) 2 mg in 0,2 ml 0,1 M fosfaatbuffer, I
pH 7,6, + 0,25% R.A. |

Specifieke activiteit 210-320 mCi/mg 1
(0,6-0,8 mol J/mol eiwithormoon). |

•i

Fig. 3 Volgorde van toevoeging der reagentia tijdens de j,
joderingsprocedure. j

"i

Bij de jodering wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke j

specifieke activiteit, teneinde de massa van de tracer zo laag j

mogelijk te houden. Dit bevordert de gevoeligheid van de assay.

Incorporatie van meer dan gemiddeld 1 at J/mol eiwit moet

echter worden vermeden om de immunologische identiteit van het

hormoon niet te veranderen. Bovendien zou bij jodering met

meer dan 1 at J/mol eiwit, na verval van één van de J atomen,

een eiwitfragment ontstaan dat met J gelabeld is, waardoor

een niet-homogene tracer ontstaat.

De joderingstijd (dat wil zeggen de tijd tussen toevoegen

chloramine-T en Na-metabisulfiet) en de temperatuur bleken veel

invloed te hebben op de bereikte specifieke activiteit. Bij

"hogere" kamertemperatuur dient de tijd te worden bekort om een

goed resultaat te verkrijgen. Het werken in ijs of de verlaging
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van de chloramine-T-concentratie stuitte op practische bezwaren. j

Na de jodering worden twee zuiveringen over Sephadex toege- 1

past. Eerst worden met een kolom Sephadex-G-15 het niet aan \

eiwit gebonden J en reagentia verwijderd. De hoeveelheid niet- J

geïncorporeerd J varieert van 15 tot 30%. Fracties van de ]

radioactieve eiwitpiek worden ingevroren (t = -20°C) en vóór

elke serie bepalingen wordt de beschadigde van de onbeschadig-

de tracer gescheiden over een Sephadex-G-75 kolom. Groeihormoon

wordt 12 hr voorgeincubeerd bij 4 C met 50 yl runderserum + \

50 yl enxymeremmer (Trasylol, 10.000 KIU/10 ml). Het percen- j

tage beschadigde tracer is direct na jodering 10-15%. i

Wanneer deze tracer wordt bewaard, loopt de beschadiging in %

+ 5 weken op tot 30-40%. 3

|

Het opwekken van anti lichamen \

Antisera met antilichamen tegen insuline respectievelijk {

groeihormoon zijn tegen redelijke prijs commercieel verkrijg- f

baar. Wij hebben er de voorkeur aan gegeven gebruik te maken I

van deze mogelijkheid en betrekken beide antisera van Wellcome, j

Beckenham, Kent, Engeland. ]

Bij het opzeteen van een radioimmunoassay voor humaan •

calcitonine (Frölich et al., 1971; 1972) was het opwekken van j

antilichamen aanleiding tot een aantal vragen: j

1. Welk dier wordt gekozen om te immuniseren? ]

2. Waar wordt ingespoten? |

3. Welk adjuvans moet er worden gebruikt? j

4. Is calcitonine zelf antigeen of moet een macromolecule \

worden gemaakt door calcitonine te koppelen aan een albumine? 1

5. Hoeveel antigeen moet er worden ingespoten? l

ad 1. Caviae worden door sommige auteurs (Berson en Yalow, 1973)

superieur bevonden boven konijnen in het produceren van antili-

chamen tegen humaan, varkens of runder eiwit-hormonen. Zij ver-

klaren dit door een groter verschil in structuur van de endogene

eiwithormonen van de caviae in vergelijking met die van konijnen

ten opzichte van de hiervoor genoemde hormonen. Toch hebben wij
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Tabel 2 Preparaten en immunisatietechnieken gebruikt bij het opwekken van
antilichamen tegen calcitonine.

Leiden

Antigeen

Calcitonine

Calcitonine

Calcitonine

Calcitonine
met carbodi-
imide aan
konij nalbumine
gekoppeld

Rotterdam

Aan Al (OH) ge-
absorbeerd
calcitonine

Met glutacr
aldehyde aan
konij nalbumine
gekoppeld cal-
citonine

Adjuvans

Freund's
compleet

Freund's
compleet

Freund's
compleet

Freund's
compleet

geen

Freund's
compleet

Hoeveelheid
Calcitonine
(pg) per
injectie

50

100

250

125 x )

22

160 X X )

Aantal
konij-
nen

2

2

2

4

4

5

Immunisatie
techniek

Intracutaan
op multiple
plaatsen in
rug

dito

dito

dito

intramuscu-
lalr

intramuscu-
lair

Titer
anti-
serum

laag

laag

1/4500

geen

geen

1/2000

Gevoeligheid
assay

slecht

slecht

4 pg
(p<> 0,05)

-

10 pg
(p<M),05)

Voetnoot Tabel 2 x) berekend
125.

xx) gecontroleerd met J-calcitonine
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besloten konijnen te gebruiken, omdat deze minder kwetsbaar zijn

en door hun grootte bij een geslaagde immunisatie een aanzien-

lijk grotere hoeveelheid antiserum leveren.

ad 2 t/m 5. In samenwerking met Dr. W. Schopman, Bergwegzieken-

huis te Rotterdam, werden 19 konijnen, verdeeld volgens het

schema weergegeven in Tabel 2, geïmmuniseerd. Gemiddeld werd

elk konijn viermaal ingaspoten met 2 a 3 weken tussentijd,

waarna 1 booster injectie zonder adjuvans werd gegeven. De

details van de immunisatieschema1s zijn eldfrs beschreven

(Schopman et al., 1970).

Gezien de kleine aantallen konijnen i'j het niet mogelijk

algemene uitspraken te doen over de resultaten van de diverse

immunisatietechnieken. Wel valt op, dat immunisatie met een

te kleine hoeveelheid antigeen geen of lage antiserumtiters

geeft in deze serie.

Wanneer na 5 maal immuniseren werd doorgegaan met het geven

van injecties steeg de titer nog langzaam, de gevoeligheid van

de assay verbeterde niet. De door ons verkregen antisera werden

drooggevroren na dialyse en bewaard boven silicagel bij 4°C.

Kwaliteitscontrole

De radioimmunoassay dient gecontroleerd te worden op de

volgende parameters:

1• Specificiteit; Een bepaling is specifiek wanneer het anti-

serum alleen met de te bepalen stof bindt. Dit onderzoekt

men door aan een incubaat met tracer en antiserum een aantal

stoffen toe te voegen. Verlagen deze de B/F van tracer +

antiserum, dan wordt deze kruisreactie bij 50% verlanging

van het oorspronkelijke percentage binding berekend.

2. Recovery: Het percentage van exogeen aan serum toegevoegd

hormoon dat in de bepaling wordt teruggevonden.

3. Gevoeligheid: De kleinste hoeveelheid hormoon die aan te

tonen is (p< 0,05). Deze hoeveelheid wordt bepaald door de

evenwichtsconstante K van de reactie Antigeen + Antilichaam
k

^ Antigeen-Antilichaam.
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K =
[Ag.] [Al.]

Ag. = Antigeen
A 1 - =

FAI .1 = Al . t o t .1 - Ag. Al .1

[hq.Al.]

Berson en Yalow

(1959)

K =

- ["Ag.Al.J
(2 )

A g . A l . = B

Ag. = F

K x TAl.tot.l - ÏB] - & (3)

[]

[B] - B

Incubatie

volume (V)

_1

B

1— x V

F K x [Al.tot.] [Al. tot .]
(4)

Met behulp van formule (4), een vorm van de adsorptie

isotherm van Langmuir zoals deze werd afgeleid door Booth

et al. (1961), is het mogelijk om door meting van B en F

een aantal standaardconcentraties K te berekenen. Wij ver-

waarlozen daarbij de populatie zwak-bindende antilichamen,

die pas bij hogere concentraties antigeen een rol gaan

spelen.
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[At tot]

Berekening evenwichtsconstahte.

Tg a B

F
K x [Al.tot.]

a l s F ' - 1
B TAl.tOt.

Tg a wordt berekend zoals aangegeven in Fig. 4. V is het

incubatievolume en -rr^—^„^ n = 55 als •=—>0. Uit deze ge-[Al.tot.} B a"a F
gevens berekent men K. Wanneer men voor bepaling van de

evenwichtsconstante gebruik maakt van de berekening volgens

Scatchard (1949), komt men tot dezelfde resultaten.

De standaardlijn (Fig. 2) heeft een steiler verloop bij

grotere K-waarde (Berson en Yalow, 1973). Dit betekent dat

de gevoeligheid van de bepaling toeneemt bij toename van

de evenwichtsconstante.

"Intra-assay" variabiliteit; Variatie in uitslag van één

monster dat n maal in dezelfde serie bepalingen wordt be-

paald. Na berekening van de standaarddeviatie en het gemid-

delde geldt: standaarddeviatie/gemiddelde x 100% = percen-

tage intra-assay variabiliteit.

"Inter~assay" varxabiliteit; Variatie in uitslag van ëën
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• s

monster dat in n series bepalingen éénmaal wordt bepaald. Na ;]

berekening van de standaarddeviatie en het gemiddelde geldt: ]

standaarddeviatie/gemiddelde x 100% = percentage inter-assay ï

variabiliteit. %

Wij bespreken deze vijf criteria afzonderlijk voor insuline, .]

groeihormoon en calcitonine. !

Insuline 'i

—————~—— ^

Bij de assay wordt uitgegaan van varkensinsuline (S-23267), ,1

Novo, Copenhagen, Denemarken, voor bereiding van de tracer door 1
125 '4

jodering met J. Monocomponent humaan insuline (25,7 IU/mg), -A

eveneens van Novo, wordt als standaard gebruikt. Het antiserum .-,}

is opgewekt bij caviae, tegen runderinsuline (Wellcome, •:)

Beckenham, U.K.). Het kruisreageert volledig met humaan, runder- j

en varkensinsuline. Kruisreactie met andere eiwithormonen of

glycoproteinen werden door ons niet waargenomen.

De recovery van 25, 50, 100, 150 en 200 yE humaan insuline,

toegevoegd aan 1 ml serum, varieerde van 88 tot 94%. De gevoe-

ligheid van de bepaling is 5 yE/ml serum bij een evenwichts-

constante K = 4,2 x 1010 L/Mol. De intra-assay variabiliteit,

gemeten op twee niveaus, bedroeg 10,1 + 0,9 yiE/ml (n = 12) en

85 + 9,7 pE/ml (n = 12), dat wil zeggen 8,9%, respectievelijk

11,3%. De inter-assay variabiliteit op deze niveaus bedroeg

respectievelijk 10,7 en 13,3%. In Fig. 5 is het verloop van het

insuline-gehalte, bepaald in één monster gedurenda een tijdvak

van 6 maanden, weergegeven. Een serie verdunningen van een serum

met hoog insulinegehalte viel samen met de standaardlij'n, mits

insulinevrij serum aan de standaardincubaties werd toegevoegd.
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INSULINE
juE/ml
60 ,.

50

40

i

i
GROEIHORMOON

/jE/ml

32

26

24

20

j

*

•

•
• •

CALCITONINE
pg/ml

560

540

520

500

20 40 60 60
DAGEN

100 120 140 160

Verloop van insuline, groeihortr-»on en
calcitonine gehalte in een cont jle
monster gedurende 6 maanden. Herhaald
ontdooien werd vermeden door het con-
trole serum verdeeld over x fracties
te bewaren bij -20°C.

SD
Y
SD

V
SD

SD
Y
SD

180

Humaan groeihormoon (NIH-HS-1394, 2 IU/mg, NIH, Bethesda,

USA) dient als standaard en, gejodeerd met 1 J, als tracer.

Het antiserum is opgewekt bij konijnen tegen humaan groei-

hormoon (Wellcome, Beckenham, U.K.). Kruisreacties werden

alleen gevonden met humaan placentair lactogeen (20%). (Dit

sluit bepaling van groeihormoon in gevallen van gevorderde
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zwangerschappen uit). De recovery van 5, 10, 25, 50 en 150 UE

humaan groeihormoon, toegevoegd aan 1 ml serum, varieerde van

90 tot 96%. De gevoeligheid van de bepaling is 0,5 pE/ml, de

evenwichtsconstante K = 6,8 x 10 L/Mol. De intra-assay

variabiliteit, gemeten op twee niveaus, bedroeg 11,0 + 1,0

pE/ml (n = 14) en 45,2 + 5,0 yE/ml (n = 14), dat wil zeggen

9,1%, respectievelijk 11,1%. De inter-assay variabiliteit op

deze beide niveaus bedroeg 11,5 en 12,8%. In Fig. 5 is het

verloop van het groeihormoon gehalte, bepaald in één monster

gedurende een tijdvak van 6 maanden, weergegeven. Een serie

verdunningen van een serum met hoog groeihormoongehalte viel

samen met de standaardlijn, mits groeihormoonvrij serum aan de

standaardincubaties werd toegevoegd.

Calcitonine

Voor het bereiden van standaard en tracer wordt uitgegaan

van synthetisch humaan calcitonine (HCT, SC-23, 114 MRC U/mg,

Organon, Oss). Antiserum is opgewekt bij konijnen tegen synthe-

tisch humaan calcitonine (SC-13, 85 MRC U/mg, Organon, Oss).

De door ons onderzochte kruisreacties zijn weergegeven in

Tabal 3.

Tabel 3 Kruisreacties in de calcitoninebepaling.

Hormoon

Humaan calcitonine

Varken scalc iton ine

Kipcalcitonine

Humaan calcitonine
(fragment 11-32)

Varkensglucagon

Varkensinsuline

Humaan insuline

Humaan groeihormoon

Runderparathormon

Maximaal toegevoegde
hoeveelheid

560 pE/ml

600 uE/itil

250 yE/ml

4000 pg/ml

1000 yE/ml

1000 uE/ml

750 uE/ml

2000 pg/ml

Percentage kruis-
reactie

100

0

0

100

0

0

0

0

0
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De recovery van 25, 50, 100, 150 en 200 pg HCT toegevoegd

aan 1 ml serum, varieerde van 84 tot 102%. De gevoeligheid van

de assay is 40 pg/ml, de evenwichtsconstante K = 3 , 6 x l O L/

Mol. De intra-assay variabiliteit, gemeten op twee niveaus be-

droeg 223 + 21 pg/ml (n = 15) en 1030 + 112 pg/ml (n = 15),

dat wil zeggen 9,5%, respectievelijk 10,8%. De inter-assay

variabiliteit op deze twee niveaus bedroeg 11,0 en 12,4%.

In Fig. 5 is het verloop van het calcitonine gehalte, bepaald

in één monster gedurende een tijdvak van 6 maanden, weergegeven.

Een serie verdunningen van sera met hoge calcitonineniveaus

viel samen met de standaardlijn, mits calcitoninevrij serum aan

de standaardincubaties was toegevoegd, zoals in Fig. 6 is

weergegeven.

% Binding

50

30

Synthetisch HCT
Serum van patient met

medullsir schildkliercarcinoom
Serum van patient met

pseudohypoparathyroldie

2 log(pgHCT)

Standaardlijn (++++), en verdunning van sera
met hoog calcitonineniveau (oooo) en (••••).
Uitgezet zijn het percentage gebonden tracer
op de y-as en de log van het aantal pg
calcitonine in de incubatie op de x-as.
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In Fig. 7 zijn weergegeven de calcitonineniveaus in serum

van 27 normale personen en de calcitonineniveaus in serum van

6 patiënten met een medullair schildklier carcinoom.

Fig. 7

CALCITONINE
pg/ml

800

600

400

200

0

NORMALEN

- •

•

u

MEDULLAIR
SCHILDKLIER "

CARCINOOM

-

•

_

CALCITONINE
pg/ml

130X103

x 10J

_ 8

_ 6 x 10

10J

Calcitonine spiegels in serum van normale
personen en in serum van patiënten met
een medullair schildklier carcinoom.

'if

•'M

Discussie

De specificiteit en de recovery in de bepalingen van

insuline, groeihormoon en calcitonine liggen in dezelfde

grootte orde als de gegevens van vele onderzoekers op dit

terrein, zoals samengevat door Margoulies (1969) , Kirkham en

Hunter (1971) en Margoulies en Greenwood (1971) . Dit geldt

eveneens voor de intra- en inter-assay variabiliteit.

Het verlangend effect van serumeiwitten op de binding

tussen tracer en antiiichaam wordt door alle onderzoekers

gevonden en kan worden gecompenseerd door hormoonvrij serum
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aan de standaardmonsters toe te voegen. Alleen wat betreft de

calcitoninebepaling gaven de onderzoekingen van Deftos (1971),

Deftos et al. (1971) en Mclntyre et al. (1972) aanleiding tot

discussies. Het bleek mogelijk om in met norit behandeld serum

calcitonine te meten. Dit g>seft aanleiding om eraan te twijfe-

len of wel calcitonine werd gemeten. Wij menen echter, dat zij

enerzijds onvoldoende rekening hebben gehouden met het effect

van serumeiwitten op de binding Ag.Al. en dat het anderzijds

niet uitgesloten werd dat nog calcitonine of calcitoninefrag-

menten na de noritbehandeling van het serum daarin zijn achter-

gebleven. De onderzoekingen van Heynen en Franchimont O 974)

wijzen hierop.

De gevoeligheid van de calcitoninebepaling (40 pg/ml),

zoals door ons beschreven, is onvoldoende om in 65% van nor-

male proefpersonen aantoonbare spiegels te kunnen meten

(Fig. 7), zelfs niet na stimulatie door middel van infusie

van calcium. Dit wordt bevestigd door Tashjian (1973), die

zelfs bij 80% van de proefpersonen een calcitoninespiegel

lager dan 100 pg/ml vond. Voorzover ons bekend is de gevoe-

ligste HCT radioimmunoassay beschreven door Heynen en

Franchimont (1974) met een gevoeligheid van 10 pg/ml. Echter,

ook in deze bepaling vallen in 50% van de sera normale proef-

personen onder de bepalingsgrens.

Bij patiënten met een medullair schildklier carcinoom

biedt de bepaling echter een goede bijdrage aan de diagnostiek

(Goltzman et al., 1974). Sinds bekend is dat medullair

schildklier carcinoom familiair voorkomt (Meivin et al., 1971)

en een calcitoninebepaling in serum van familieleden van een

patient een vroegtijdige diagnose mogelijk maakt heeft deze

bepaling aan klinische betekenis gewonnen.

In ons eigen patientenmateriaal bevinden zich 6 patiënten

met een medullair schildklier carcinoom (Fig. 7). Bij totaal

6 familieleden in de eerste graad kon eei. onderzoek naar een

verhoogde calcitoninespiegei in het bloed worden verricht.

Bij 1 familielid (broer van een patient) werd zeer recent een

hoge calcitoninespiegel gevonden. Een nader onderzoek is na

deze bevinding ingesteld.
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Kwaliteitscontrole op lange termijn

De in de vorige paragraaf genoemde inter-assay variabili-

teit heeft betrekking op bepalingen gedaan binnen een tijdvak

van 6 maanden tot een jaar. Dcor deze bepalingen weer te geven

als in Fig. 5 kan men tijdig een afwijking in de controle-

monsters onderkennen. Wanneer men van kwaliteitscontrole

spreekt is het op deze wijze visueel weergegeven van de vari-

aties vaak leerzamer dan het percentage inter-assay variabi-

liteit, dat uiteraard niet mag ontbreken.

Door tijdig een nieuwe serie controlemonsters te maken en

deze met de voorgaande serie te vergelijken, wordt de kwali-

teit over een aantal jaren gewaarborgd. Medio 1975 is controle

van radioimmunoassays met drooggevroren materiaal uit commer-

ciële bron mogelijk geworden.

Een zeer kwetsbaar onderdeel van de radioimmunoassay is

het gebruikte standaardpreparaat. Wanneer men een hoeveel-

heid ervan in drooggevroren vorm heeft kunnen verkrijgen,

zijn er weinig problemen indien tijdig een nieuw standaard-

preparaat tegen het oude kan worden geijkt. In de praktijk

heeft zich in onze groeihormoonbepaling een probleem voor-

gedaan, waardoor we van leverancier moesten veranderen.

Na vanaf 1969 tot juli 1975 met preparaten van de NIH,

Bethesda, USA, te hebben gewerkt met een biologische acti-

viteit van 1,5 tot 2,0 IU/mg (rattibiatest), bleek het

nieuwe NIH standaardpreparaat (biologische activiteit 2,6

IU/mg rattibiatest, NIH-GH-HS 1394-D) immunologisch niet

de eigenschappen van zijn voorgangers te bezitten. In Fig. 8

zijn de standaardlijnen verkregen met beide preparaten

weergegeven.
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.—•—• N I H - GH-HS-1394 2IU/mg
N I H - o H - H S - 1394 -D 2.6 IU/mg
MRC, 1e Ref. preparation

80/1U GH/ml

Fig. 8 Groeihormoonpreparaten: NIH-GH-HS-1394
2 IU/mg (••••), NIH-GH-KS-1394-D,
2,6 Iü/mg ( ), MRC, Ie ref. prep. (oooo).

Hieruit blijkt dat de immunologische activiteit van NIH-

GH-HS-1394-D (2,6 IU/mg) vergeleken met de preparaten NIH-GH-

HS-1394 (2 IU/mg) en MRC, Ie ref. preparation, ongeveer 40%

hoger ligt dan met de biologische activiteit overeenkomt.

Wellicht is dit een gevolg van een veranderde zuiverings-

methode, die zich ook weerspiegelt in de verhoging van de

biologische activiteit.

Vergelijking van de Ie reference preparation van de MRC,

Mill, Hill, England, met de standaard NIH-HG-HS-1394 (2 IU/mg)

gaf een identieke immunologische activiteit (Fig. 8). wij be-

sloten toen over te gaan op de Engelse standaard. De ervaring

heeft geleerd dat deze reeds ongeveer 10 jaar constant ±s ge-

bleven, terwijl de NIH-standaarden van preparaat tot preparaat
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verschillen, met alle mogelijke verrassingen van dien. Uit deze ;; f

ervaring blijkt hoe kwetsbaar de standaardbereiding is. Wij ,;|

hopen dan ook, dat de pogingen om tot goede en betrouwbare "•'%
controlesera te komen met succes zullen worden bekroond. '{

3
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HOOFDSTUK III i
i

ANTILICHAMEN TEGEN ENKELE STEROIDEN; INVLOED VAN DE KOPPELINGS- f

PLAATS IN HET STEROIDMOLECULE OP DE SPECIFICITEIT VAN HET "j

ANTISERUM 'j
;H

Inleiding .'<

Bij het ontwikkelen van een radioimmunoassay voor steroiden .1

was het opwekken van antilichamen de eerste taak waar we voor ?{

gesteld werden. Steroiden zijn niet antigeen (Erlanger et al., |

1957), maar het is mogelijk om met sterciden, gekoppeld aan BSA, t

antilichamen op te wekken bij konijnen (Erlanger et al., 1958).

Het steroidgedeelte van het koppelingsproduct gedraagt zich als

hapten. Deze term: hapten (= Gr. grijpen) werd reeds veel eerder

door Landsteiner (1921) gebruikt toen hij waarnam dat een alco-

hol- of etherextract van paardenieren een stof (hapten) bevatte,

die in vitro bond met antilichamen tegen totaal paardenier,

maar zelf niet antigeen was. De publicaties van Goodfriend en

Sehon (1970) en Tillson et al. (1970) bevatten aanwijzingen dat

de specificiteit van de antilichamen tegen steroiden wordt be-

invloed door de plaats in het steroidmolecule waar de koppeling

met BSA wordt gemaakt. Ook dit fenomeen wordt door Landsteiner

en van der Scheer (1936) al genoemd in hun onderzoekingen naar ;

kruisreacties van antisera tegen azoproteinen. ]

Door ons is steeds gezocht naar een koppelingsplaats die ]

de voor de werking van het steroid karakteristieke groepen zo- 1

veel mogelijk vrij laat, teneinde antilichamen op te wekken die ]

specifiek tegen deze groepen gericht zouden zijn. Wij hebben in ij

de jaren 1971 en 1972 antisera gemaakt tegen aldosteron, j

testosteron, dehydroepiandrosteron (DHEA) en etiocholanolon. l

x) 1
Een antiserum tegen androsteendion werd ter beschikking ge- j
steld. In het navolgende worden onze ervaringen met deze vijf j

antisera ten aanzien van de kruisreacties met andere steroiden '•

besproken en wordt nagegaan of er mogelijk verband bestaat tus- .]

sen de kruisreacties en de keuze van de koppelingsplaats. j
x) De wetenschappelijke benamingen van alle in dit hoofd-

stuk voorkomende steroiden zijn samengebracht in het
addendum.

35



\ . KOPPELINGSPLAATS

,17

STEROIDSKELET (a )

CH

ALDOSTERON (b)

36

Configuraties van aldosteron, testosteron,
androsteendion, dehydroepiandrosteron en
etiocholanolon. (Teneinde de figuren zo over-
zichtelijk mogelijk te houden zijn de vale.nties
van de C-atomen, die door H-atomen bezet zijn,
niet ingetekend.)

' 1
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CH.,

\

ANDROSTEENDION ( d )

DEHYDRO-EPIANDROSTERON (e)

ETIOCHOLANOLON ( f )

Fig. 1 Vervolg.

£"•
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Methoden en technieken

Voor de koppeling van een steroid aan een eiwit is terug-

gegrepen naar een al uit de peptide chemie bekende mogelijkheid.

Door een carboxylgroep in het steroid molecule in te voeren kan

tussen deze groep en een vrije aminogroep in het eiwit waaraan

gekoppeld wordt, een peptide band tot stand worden gebracht. De

carboxylgroep kan op vele verschillende manieren worden inge-

voerd. De meest toegepaste methoden maken gebruik van een in

het steroid aanwezige keto- of hydroxylgroep.

Wanneer van een ketogroep wordt uitgegaan als koppelings-

plaats, wordt een oxim gevormd met (O-carboxymethyl)-

hydroxylamine hydrochloride. In geval van koppeling aan een

hydroxylgroep wordt verestering met barnsteenzuuranhydride toe-

gepast. Tussen de zo, via een brug aangebouwde, carboxylgroepen

en de e-aminogroepen van een aantal van de 59 lysine moleculen

in een molecule BSA, worden met de mixed anhydride methode

peptidebindingen tot stand gebracht (Erlanger et al., 1958).

Gezien de voor aldosteron kenmerkende substituenten aan de

C- en D- ring (Fig. lb) is koppeling van de ketogroep aan C-3

toegepast. Teneinde te voorkomen dat een 3,20-dioxim werd gevormd,

is uitgegaan van aldosteron-18,21-diacetaat. Hoewel de ketogroep

aan C-3 reactiever is dan de ketogroep aan C-20, Arnold en

James (1971), werd een extra bescherming tegen dioximvorming

via C-20 verkregen door afscherming met twee acetaatgroepen aan

C-18 en C-21, zoals ook werd toegepast door Bayard et al.(1970).

Koppeling vond plaats volgens Erlanger et al. (1958).

x mmol aldosteron-l8,21-diacetaat + 100.000 dpm aldosteron-18,21-

diacetaat-1,2- H werden geïncubeerd met x mmol (O-carboxy-methyl)

hydroxylamine hydrochloride in 5 ml methanol (p.a.), (gedurende

24 uur bij 20°C) waaraan ook 2 x mmol natrium acetaat, werd toe-

gevoegd. De methanol werd onder een stikstofstroom afgedampt.

Het residu werd opgelost in 1 ml water. De pH werd met behulp
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van 0,Cl N NaOH verhoogd tot pH 10 om het Na-zout van het oxim

te vormen en het vrije onomgezet steroid werd geëxtraheerd met

ether. Nadat de pH tot pH 4 verlaagd was kon het oxim worden ge-

ëxtraheerd met ether en kristallisering werd tot stand gebracht

door langzacim heptaan toe te druppelen. De opbrengst varieerde

tussen 80 en 95%. Voor de koppeling aan BSA werden y mmol van

het gekristalliseerde steroid-(O-carboxymethyl)-oxim en y mmol

tri-n-butylamine opgelost in 4-10 ml dioxaan, gekoeld tot 10 C

en y mmol isobutylchlorocarbonaat werd toegevoegd. Na 20 minu-

ten werd 4-10 ml water met y/50 mmol BSA bijgevoegd, tesamen

met + 20 ui N NaOH. Dit mengsel werd 24 uur geroerd bij 4°C.

Na 1 uur werd nogmaals zoveel 1 N NaOH toegevoegd, dat de op-

lossing helder werd (10-25 pi). De geelachtige, opalescerende

oplossing werd vervolgens gedialyseerd tegen 2 x 6 liter water.

Verlaging van de pH tot 4,4 - 4,7 deed het steroid-BSA conju-

gaat neerslaan. Bij deze pH blijft BSA in oplossing. Het con-

jugaat werd verzameld door te centrifugeren en daarna gevries-

droogd. Na wegen werd van een kleine hoeveelheid conjugaat de

radioactiviteit bepaald en het percentage van de oorspronke-

lijke x mmol aldosteron-l8,21-diacetaat dat geïncorporeerd was

in de BSA berekend. Er van uitgaand dat aan alle BSA moleculen

een gelijk aantal aldosteron-18,21-diacetaat moleculen werden

gekoppeld, kon worden berekend dat per mol BSA 36 mol aldoste-

ron-l8,21-diacetaat werden gebonden.

Immunisatieschema_aldosteron

Antilichamen werden opgewekt in 6-8 maanden oude konijnen,

door hen op verschillende plaatsen in de rug intracutaan in te

spuiten met een emulsie van 1 mg conjugaat in 1 ml water + 1 ml

compleet Freund's adjuvans (Vaitutakis et al., 1971). Er werd

4 maal ingespoten met intervallen van 2 tot 3 weken. Daarna werd

bloed afgenomen (50 ml) uit een oorvene. Om de antilichaamtiters

op peil te houden werden twee booster injecties met 1 mg conju-

gaat intramusculair gegeven met intervallen van 1 maand. Twee

weken na elke booster werd weer 50 ml bloed afgenomen; De konij-

nen bleven in goede gezondheidstoestand op het normale voedsel.
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5
Nadat bloed was afgenomen werd tweemaal, met een dag tussentijd, |

0,8 ml vit. B-complex (Organon, Oss) + 0,2 ml Imferon (50 mg ^

Fe/ml) toegediend. Na de derde bloedafname werden de dieren ge- ';;j

dood. De drie batches antiserum werden 24 uur gedialyseerd tegen --i

2 x 5 liter water bij 4°C en vervolgens gevriesdroogd. Alleen _i

de eerste batch werd door ons getest en is in gebruik, de twee |

andere vormen de reserve. .jj

Koppeling van testosteron (Fig. lc) via de 17-hydroxylgroep )

laat de A-ring met een ketogroep aan C-3 en een dubbele band aan .1

C-4 vrij . Het gebruik van dit koppelingsproduct als antigeen zou -j

vermoedelijk een antiserum opleveren, dat sterk kruisreageert met '\

alle steroiden met deze configuratie van de A-ring, waarvan er "]

vele in belangrijke mate in serum voorkomen, zoals androsteendion, Vi

progesteron en cortisol. Wij ko2en voor koppeling via de keto- ]

groep aan C-3. De D-ring met een 173-hydroxylgroep is dan vrij, !

zodat kruisreactie van 5-androsteendiol en wellicht oestradiol ;

verwacht kan worden. ;

è
Koggelin2sschema_en_iiranunisatieschema_ testosteron ..;

•* Ï

Deze zijn dezelfde als beschreven voor aldosteron. Per mol •;

BSA werden 30 mol testosteron gekoppeld. -.-!

Gebruik van één van de ketogroepen van androsteendion als J

plaats van koppeling stuit op het bezwaar dat selectieve oxim- .1;

vorming met de ketogroep aan C-3 of de ketogroep aan C-17 onmo- .]

gelijk is, ondanks de iets hogere reactiviteit van de ketogroep ;

aan C-3, die met de dubbele band &.=m C-4 geconjugeerd is. De j

structuur van androsteendion geeft daarenboven een A-ring te i

zien (Fig. ld), die gelijk is aan de A-ring van veel in belang- j

rijke mate in het bloed voorkomende steroiden, zoals testoste- '!•]

ron, progesteron en cortisol, terwijl de D-ring gelijk is aan rj

die van DHEA. Om een zo specifiek mogelijk antiserum te k r i j -

gen werd besloten om aan C-ll te koppelen, waardoor zowel
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de A-ring als de D-ring een bijdrage aan de specificiteit zouden

leveren. Deze suggestie werd ook gedaan door Weinstein et al.

(1972).

Werkschema kopjaeling androsteendion

In een pyridine milieu, waaraan 4-dimethylaminopyridine was

toegevoegd, werd x mmol lla-hydroxy-androsteendion + 3 x mmol

barnsteenzuur-anhydride 4 uur gekookt onder terugvloeiïng. Na

verdamping van de oplosmiddelen werd het residu opgenomen in

chloroform. De chloroformoplossing werd gewassen met water en

gedroogd boven natriumsulfaat. De oplossing in chloroform werd

drooggedampt en het residu gekristalliseerd uit aceton .

Koppeling van het gevormde lla-hydroxy-androsteendion-lla-

hemisuccinaat aan BSA werd uitgevoerd als beschreven voor

aldosteron-18,21-(3-0-carboxymethyl)-oxim met behulp van de

gemengd anhydride methode

yy )

Immunisatieschema_androsteendion '

Geïmmuniseerd werd door intramusculaire injectie van 1 mg

koppelingsproduct in 1 ml fysiologisch zout + 1 ml compleet

Freund's adjuvans op 2 plaatsen in de rug, bij 10 Chinchilla

konijnen. Dit werd herhaald na 2 maanden en daarna na 2 weken.

Een maand later werd plasmaforese toegepast. Na 6 maanden wer-

den de konijnen 1 x op de beschreven wijze ingespoten met de

helft van de oorspronkelijke dosis, waarna 3 maanden later op-

nieuw plasmaforese werd toegepast. Van de twee plasmaforesen

werd het antiserum door ons getest, dat bij Dr. W.Schopman in

een onderzoek waarbij lla-hydroxy-androsteendion-lla-
125

hemisuccinaat-BSA- J als tracer werd gebruikt, de hoogste

titer had.

x) Deze bewerkingen werd uitgevoerd door Drs. A.F. Marx,
Kon. Ned. Gist en Spiritusfabriek N.V. te Delft.

xx) Het antiserum tegen androsteendion werd ons ter beschik-
king' gesteld door Dr. W. Schopman, Bergwegziekenhuis, ..<*
Rotterdam. "f>
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Dehy_droe]3iandrosteron

De overwoging dat de combinatie van een B-hydroxylgroep aan

C-3 in de A-ring met een dubbele band aan C-5 niet voorkomt bij

het merendeel der steroiden in plasma, behalve 17-hydroxy-

pregnenolon en 5-androsteendiol, deed ons besluiten deze confi-

guratie vrij te houden en te koppelen aan de ketogroep aan C-17

in de D-ring (Fig. Ie)

De werkwijze was dezelfde als beschreven voor aldosteron.

Per mol BSA werden 24 mol DHEA gekoppeld.

Aangezien etiocholanolon waarschijnlijk het enige C-19

steroid met een 56-androstaan configuratie is (Fig. If) , dat in

meetbare concentratie in serum voorkomt, hebben we deze karakte-

ristieke configuratie vrij gelaten en via de ketogroep aan C-17

in de D-ring aan BSA gekoppeld.

Beide schema's weken niet af van de voor aldosteron ge-

bruikte. Per mol BSA werd 35 mol etiocholanolon gekoppeld.

Incubatie

De kruisreacties van de bovenbeschreven antisera werden

onderzocht door in 0,5 ml 0,02 M fosfaatbuffer, pH 7,6, waarin

0,1% BSA,bij elkaar te voegen: 20.000 cpm getritieerd steroid,

antiserum in verdunningen als beschreven in Hoofdstuk II en op-

klimmende concentraties van de te onderzoeken kruisreagerende

steroiden. Door vergelijking met de overeenkomstige standaard-

lijnen kon bij een daling van het bindingspercentage met 50%

de kruisreactie worden berekend (zie Hoofdstuk II). Scheiding

van gebonden en niet-gebonden tracer vond steeds plaats met

dextran gecoate norit.
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Resultaten

Aldosteron

De kruisreacties van het antiserum opgewekt tegen aldosteron-

18,2l-diacetaat-3-(O-carboxymethyl)-oxim-BSA bij gebruik van al-

dosteron- 1 , 2- H als tracer, zijn weergegeven in Tabel 1.

Uit de zeer lage kruisreacties met cortisol en corticosteron

blijkt dat de unieke configuratie van de C- en D-ring van aldo-

steron tot een hoge graad van specificiteit hebben bijgedragen.

Tabel 1. Kruisreacties van antiserum tegen aldosteron-18,21-
diacetaat-3-(O-carboxymethyl)-oxim-BSA in procenten,
berekend bij 50% verdringing.

Aldosteron

Aldosteron-l8,21-diacetaat

Cortisol

Cortison

11-desoxycorticosteron

21-desoxycortisol

Corticosteron

17-hydroxy-11-desoxycorticosteron

Progesteron

17-hydroxy-progesteron

Dexamethason

Spironolacton

C-19 steroiden

%

100

130

<;o,ooi
«C0,001

<;o,oi

<0,01
<0,001
-CO,01

<0,01
<0,01
<0,01

<0,01

<0,001

In Tabel 2 zijn de kruisreacties weergegeven van het anti-

serum tegen testosteron bij 50% verdringing. Het verloop van de

kruisreacties over een groter traject van de verdringingsreeks

van enkele van de onderzochte steroiden is getekend in Fig. 2.

Het .verkregen antiserum is in hoge mate specifiek voor

een D-ring met een 17(3-hydroxylgroep. Elke wijziging in de sub-

stituenten aan de D-ring geeft een sterke daling van de kruis-

reactie (epitestosteron <0,01%, 17a-methyltestosteron 1%,

43



androsteendion 1%). Invoering van een hydroxylgroep aan C-ll in

de C-ring van testosteron geeft ook een sterke daling van de

kruisreactie (116-testosteron 0,08%, 118-hydroxy-androsteendion

0,03% ten opzichte van androsteendion 1%). De dubbele band aan

C-4 in de A-ring daarentegen, die door koppeling via de keto-

groep aan C-3 dicht bij de BSA-keten zit, draagt in mindere mate

bij tot de specificiteit (5a- en 50-dihydrotesteron 11 en 10%).

Wordt in een androstaanskelet echter de ketogroep aan C-3 door

een hydroxylgroep vervangen, dan daalt de kruisreactie aanmer-

kelijk (androstaan-3a, 17Ë-diol 0,07% en androstaan-36, 173-

diol 0,05%) .

Tabel 2. Kruisreacties van antiserum tegen testosteron-3-(0-
carboxyraethyl)-oxim-BSA, berekend bij 50%

verdringing.

Testosteron

5a-dihydrotestosteron

53-dihydrotestosteron

Androsteendion

Androstaan-3a, 173-diol

Androstaan-36, 170-diol

17a-methyltestosteron

113-hydroxy-testosteron

5-androsteen-3B, 173-diol

113-hydroxy-androsteendion

17-hydroxy-progesteron

Progesteron

Testosteron-acetaat

Epitestosteron

Dexamethason

Etiocholanolon

Androsteron

Oestradiol

DHEA

%

100

11

10

1,0

0,07

0,05

1,0

0,08

0,09

0,03

-=c;0,01

«=0,01

<C,01
<0,01
«=C0,01

<:o,oi

<0,0i

<ro,oi

<;o,oi
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Invoering van een dubbele band aan C-5 heeft vergeleken met de

beide androstaandiolen geen effect (5-androsteen-38,17S-diol).

Een totale aromatisering van de A-ring, zoals in oestradlol

resulteert in een kruisreactie < 0 ,01% .

% Binding

50

30

20

10

Dexamethason Epitestosteron

17 OH progesteron

A 5 And rost een 3 0,17 0 diol

i Androsteendion
5(x Oihydrotestosteron

Testosteron

1 10 100 1000
ng Testosteron

F i9' 2' Kruisreacties van antiserum tegen testosteron
3-(O-carboxymethyl)-oxim-BSA.

I

i

Kruisreacties bij 50% verdringing met een aantal steroiden

zijn weergegeven in Tabel 3, en het verloop van de verdringing

door enkele van deze steroiden over een groter deel van de

verdringingsreeks is getekend in Fig. 3. Veranderingen aan
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Oil, de koppelingsplaats, gaven geen aanleiding tot sterke

daling van de kruisreactie (lla-hydroxy en 113-hydroxy-

androsteendion 15% en 14%). Het antiserum is specifiek gericht

tegen het geconjugeerde systeem met de ketogroep aan O 3 en de

dubbele band aan C-4, waardoor de kruisreacties met progesteron

(4%) en 17-hydroxy-progesteron (3,8%) relatief hoog zijn.

Tabel 3. Kruisreacties van antiserum tegen lla-hydroxy-
androstcendion-1 la-'nemisuccinaat-BSA, berekend
bij 50% verdringing.

Androsteendion

1la-hydroxy-androsteendion-lla-
hemisuccinaat
lla-hydroxy-androsteendion

118-hydroxy-androsteendion

Progesteron

i 7-hydroxy-progesteron

Testosteron

Cortison

Androstaan-3,17-dion

116-hydroxy-testosteron

Dehydroepiandros teron

Etiocholanolon

Androsteron

17a-methyltestosteron

5a-dihydrotestosteron

56-dihydrotestosteron

Cort isol

Aldosteron

Androstaan-38,l7g-diol

Androstaan-3a,178-diol

5-androsteen-33,176-diol

Dexamethason

%

100

170

15

14

4,0

3,8

1,0

1,2

0,9

1,0

0,2

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

0,1

<C0,01

«=0,01

«co,oi
«CO,01

*=0,01
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De configuratie van de substituent op C-17 draagt ook duidelijk

bij tot de specificiteit van het antiserum, gezien de lage kruis-

reactie van testosteron (1%), cortison (1,2%) en cortisol (0,1%).

Verzadiging van de dubbele band aan C-4 doet de kruisreactie,

bij behoud van de ketogroep aan C-3 en C-17, dalen tot 0,9%,

voor androstaandion. Worden de ketogroepen in hydroxylgroepen

veranderd (androstaan-3ct,176-diol en androstaan-36,176-diol),

dan zakt de kruisreactie onder de 0,01%, hetgeen duidelijk nog

lager is dan die van 5a- en 50-dihydrotestosteron (0,1%), die

een intacte ketogroep aan C-3 hebben, gecombineerd met een andro-

staanskelet en een g-hydroxylgroep aan C-17.

% Binding

50

40

30

20

10

-

\ V. \ 11<X0H \
\ Androsteen \
\ \ dion \

\ \

Androstaan
3 0.17 H dioL

And rostaan 3.17 dion

\ \\ \ \5<xOihydro
\ \ \ testosteron

\Progesteron \

\ Androsteendion

1 10 100 1000
ng Androsteendion

Kruisreacties van antiserum tegen lla-hydroxy-
androsteendion-lla-hemisuccinaat-BSA.
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De kruisreacties die door ons onderzocht werden zijn, be-

rekend bij 50% verdringing, weergegeven in Tabel 4.Het verloop

van enkele van deze kruisreacties over een groter traject van

de verdringingsreeks is getekend in Fig. 4.

Tabel 4. Kruisreacties van antiserum tegen DHEA-117-0-
carboxymethyl)-oxim-BSfl berekend bij
verdringing.

DHEA

38,20B-dihydroxy-5-pregneen

36,20a-dihydroxy-5-pregneen

Pregnenolon

DHEA-sulfaat

5-androsteen-33,17B-diol

5-androsteen-38,ll&,178-triol

Androstaan-36,173-diol

Androsteendion

Cortisol

Progesteron

Aldosteron

Testosteron

Etiocholanolon

Androsteron

Dexamethason

%

100

12

12

8

1,0

9

9

2,0

1,0

<0,01

•=0,01

-=0,01

-=0,01

•=0,01

-=0,01

•=:o,oi

'4
'i

Het door ons verkregen antiserum tegen DHEA is zeer specifiek

gericht tegen de combinatie van de B-hydroxylgroep aan C-3 en

de dubbele band aan C-5. Dit blijkt uit de vrij hoge kruisre-

acties van 3S,20$-dihydroxy-5-pregneen (12%), 3f?,20a-dihydroxy-

5-pregneen (12%), pregnenolon (8%), 5-androsteen-33,17g-diol

(9%) en 5-androsteen-3&,llB,l7B-triol (9%). Zelfs grote substi-

tuenten in de D-ring worden, doordat aan C-17 gekoppeld is, dus

slecht herkend. Substitutie in de C-ring heeft weinig storende

invloed, gezien de gelijke kruisreacties van 5-androsteen-
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33,176-diol (9%) en 5 androsteen-38,113,l?e-triol (9%).

Introductie in de A-ring van de combinatie ketogroep aan

C-3 en een dubbele band aan C-4 doet de kruisreactie onmiddel-

lijk onder de 0,01% dalen (progesteron, testosteron, cortisol).

Een uitzondering hierop wordt gevormd door androsteendion (1%).

Reductie van de dubbele band aan C-5, met behoud van de

hydroxylgroep aan C-3 (bijvoorbeeld etiocholanolon en

androsteron) resulteert in kruisreacties kleiner dan 0,01%,

waarbij echter de hydroxylgroep aan C-3 een a-groep is, zodat

tegelijk een tweede variatie is aangebracht.

% Binding

20

15

10

Cortisol Progesteron Testosteron

3 0.200 di-OH 5 - pregneen

5 ex Androstaan 3 f}. 17 A diol

DHEA' 5 Androsteen 3 fï, 17 0 diol

1 10 100 1000
ng Dehydroepiandrosteron (DHEA)

Fig. 4. Kruisreacties van antiserum tegen DHEA-17-(0-
carboxymethyl)-oxira-BSA.

Etiocholanolon

In Tabel 5 zijn de kruisreacties, die door ons onderzocht

'' i'

A
•'4

'' '>

f ,
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werden, berekend bij 50% verdringing weergegeven. Het verloop

van enkele van deze kruisreacties over een groter traject van

de verdringingsreeks is getekend in Fig. 5.

Tabel 5. Kruisreacties van antiserum tegen etiocholanolon-
17-(O-carboxymethyl)-oxim-BSA, berekend bij 50%
verdringing.

Etiocholenolon

Etiocholanolon-38-ol,17-on

53-dihydrotestosteron

113-hydroxy-etiocholanolon

ll-keto-etiocholanolon

Androsteron

Etiocholaan-3,17-dion

Androstaan-3,17-dion

DHEA

Androsteendion

5a-dihydrotestosteron

Testosteron

Etiocholaan

Androstaan

Dexamethason

%

100

1,7

8

7

7

4

2

0,2

1,0

0,15

-==;o,oi
«=C.0,01

«=co,oi
<C0,01

•=c:o,oi

De 5$-androstaan configuratie draagt in belangrijke mate bij tot

de specificiteit van het antiserum, gezien de betrekkelijk

hoge kruisreactie van 50-dihydrotestosteron (8%), terwijl 5a-

dihydrotestosteron een zeer geringe kruisreactie geeft (0,01%).

De stand van de hydroxylgroep aan C-3 heeft grote invloed op

de kruisreactie (etiocholaan-38-ol,17-on 1,7%), verandering er-

van in een ketogroep geeft eveneens een sterke verlaging (56-

dihydrotestosteron 8%, etiocholaan-3,17-dion 2%). Totale ver-

wijdering van de substituenten aan c-3 en C-17 doet de kruis-

reactie dalen onder 0,01% voor etiocholaan. Herkenning van de

substituenten, ook bij 5<x-configuratie van het steroidskelet

resulteert in een kruisreactie van 4% van androsteron. Invoe-

50



ring van substituenten aan C-11 heeft een matige verlanging van

de kruisreactie tot gevolg, 113-hydroxy-etiocholanolon 7% en

11-keto-etiocholanolon eveneens 7%.

% Binding

50 .

40

30

20

10

Androstaan Testosteron

5flDihydro
testosteron

5 °< Dihydrotestosteron

Androstaan 3,17 dion

Etiocholaandion

Etiocholanolon
' I L

10 100 1000
ng Etiocholanolon

Fig. 5. Kruisreacties van antiserum tegen etiocholanolon-
17- (O-carboxymethyl)-oxim-BSA.

Discussie

Vergelijking van het door ons verkregen antiserum tegen

aldosteron-l8,21-diacetaat-3(O-carboxymethyl)-oxim-BSA met anti-

sera, vermeld in de litteratuur, werd mogelijk in 1974.
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Jowet et al. (1975) verkregen 6 antisera tegen aldosteron-3 ;i

(O-carboxymethyl)-oxim-BSA en Sadee et al. (1975) tegen 'i

aldosteron-21-hemisuccinaat-BSA. Jowet et al. rapporteerden ,{

dat de kruisreacties van 18-hydroxy-ll-desoxycorticosteron &

(18-OH-DOC) 0,05-0,15% en 18-hydroxy-corticosteron (18-OH-B) ^

0,009-0,04% zijn. Progesteron en testosteron kruisreageren, £

evenals in onze assay, minder dan 0,01% en cortisol minder dan }'*

0,001%. De kruisreactie van 18-OH-DOC met een antiserum tegen .]

aldosteron-3(O-carboxymethyl)-oxim-BSA wordt ook door McKenzie ]

en Clements (1974) zeer laag (0,015%) gevonden. Op grond van ]

het feit dat ook wij een koppelingsproduct op plaats 3 hebben :J

i
gebruikt voor de immunisatie, menen wij te mogen afleiden dat \;

ook ons antiserum met. 18-OH-DOC en 18-OH-B een zeer lage kruis- J

reactie zal geven. Wij kunnen dit niet in een experiment beves- ]

tigen, omdat deze steroiden niet voor ons ter beschikking waren. i|

Sadee et al. (1975) rapporteerden kruisreactie in zijn ;]

aldosteron assay van spironolacton en aarvan afkomstige meta- ï]

bolieten. Wij hebben dit nagegaan en konden dat in ons systeem j

niet bevestigen. Door de koppeling aan C-21, die door Sadee et <i

al. (1975) werd toegepast, is de A-ring waarschijnlijk van :'']
A

groot belang voor de specificiteit van zijn antiserum. De A-ring J]

van spironolacton en metabolieten is gelijk aan die van aldoste- j

ron, wat de kruisreactie kan verklaren. De koppeling aan C-3, '•*)

zoals door ons toegepast, maakt de C- en D-ring determinant voor i

de specificiteit, zoals geïllustreerd door de lage kruisreacties •{

van cortisol en corticosteron. De D-ring van spironolacton en }

metabolieten wijkt sterk af van aldosteron, hetgeen de geringe '1

kruisreactie (<; 0,01%) van spironolacton met ons antiserum 'j

verklaart. 2

'i
1

Testosteron ;

De verzadiging van de dubbele band aan C-4 (5a- en 56- ;|

dihydrotestosteron) geeft slechts een relatief geringe daling "

van de kruisreactie met het antiserum tegen testosteron-3(0-

carboxymethyl)-oxim-BSA (tot 11 en 10%). Indien echter additi-

oneel aan de verzadiging van.de dubbele band in de A-ring de

ketogroep aan C-3 vervangen wordt door een 3a- of 33-hydroxyl-
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groep, daalt de mate van kruisreactie sterk (androstaan-3a,176- o

diol 0,07%,androstaan-33,17S-diol 0,05%). Een dergelijk feno- •-;}

meen wordt ook gerapporteerd door Nishina et al. (1974) in hun U

onderzoekingen naar de specificiteit van een antiserum tegen ;.i

onder andere cortisol-3(O-carboxymethyl)-oxim-BSA $

Het antiserum is zeer gevoelig voor wijzigingen in de D-ring. \y

Zelfs vervanging van B-hydroxylgroep aan C-17 door een a-hydroxyl- }'i

groep aan C-17, zoals in epitestosteron, doet de kruisreactie tot '|

<^0,0l% dalen. De eveneens vrij gelaten C-ring draagt ook sterk >)

bij tot de specificiteit van het antiserum. Substitutie aan C-ll ;'|

doet de kruisreactie sterk dalen, HS-hydroxytestosteron 0,08% fj.

en 116-hydroxyandrosteendion 0,03%. '~A

De benadering van testosteron via de ketogroep aan C-3 is .-:]

ook toegepast door Bosch et al. (1974), Brenner et al. (1973) en '<

Judd en Yen (1973) . Vergeleken met ons antiserum valt alleen op •:';

4
dat 5a-dihydrotestosteron bij Brenner et al. (1973) een zeer 4

hoge kruisreactie (133%) geeft en hetzelfde geldt voor andro- 3

staan-3a,176-diol met 9%. Dit zou erop kunnen wijzen dat hun \)

antiserum gedeeltelijk gericht is tegtn een antigeen met een ver- fl
.;<;

zadigde A-ring. :.,

Wij vermeden de andere eenvoudige koppelingsplaats, de ;;

hydroxylgroep aan c-17, omdat in dat geval de A-ring waarschijn- !

lijk de meeste invloed op de specificiteit van het antiserum zou 'fl

krijgen, hetgeen kruisreactie met vele in serum voorkomende }

steroiden zou geven. Tillson et al. (1970), die aan C-17 koppel- f

den, vonden inderdaad een dergelijk kruisreactiebeeld A|

(epitestosteron 66%, androsteendion 145% en progesteron en \-\

corticosteron 1 4 , 5 % ) . Twee jaar later werd ditzelfde antiserum vj

door Thorneycroft et al (1973) dan ook in een androsteendion-

bepaling gebruikt. Bosch et al. (1974) bevestigden dit met hun

antiserum tegen testosteron-17-hemisuccinaat-BSA. Zij vonden

epitestosteron 7%, androsteendion 60% en progesteron 50%

kruisreactie.

Uitgaande van de veronderstelling dat het uitstekende deel 'fl

van het steroid de specificiteit bepaalt leek het aan te bevelen '3

zowel de A- als de D-ring vrij te laten en niet aan ëën van de ia

functionele groepen te koppelen. Riley et al. (1972) koppelden
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6 6-carboxymethyltestosteron aan BSA; Weinstein et al. (1972) ]

verkregen een antiserum tegen testosteron-7a-carboxymethyl- jj

thioether-BSA. Vergeleken met antisera tegen derivaten welke I

via C-3 gekoppeld werden kunnen echter geen verschillen worden j

opgemerkt. Koppeling van het steroid aan C-ll resulteerde in j

antisera tegen lla-hydroxy-testosteron-11-hemisuccinaat-BSA ï

(Bosch et al., 1974) en tegen testosteron-19-hemisuccinaat-BSA j

(Bermudez et al., 1975). Ook hiermee zijn geen duidelijk spe- 1

cifiekere antisera te verkrijgen vergeleken met die tegen op s

C-3 gekoppelde testosteronderivaten. Uit een drie dimensionaal ]

moleculemodel van testosteron-19-hemisuccinaat blijkt dat de 1

A-ring door de hemisuccinaatgroep wordt afgeschermd, zodat be- j

grijpelijk is dat antiserum tegen dit derivaat een hoge kruis- ~!

reactie geeft met 5a-dihydrocestosteron (100%). |

Het lijkt redelijk te veronderstellen dat de relatief vlak- *

ke structuur van de A-ring door het geconjugeerde system van j

een ketogroep aan C-3 en een dubbele band aan C-4 het steroid met •

een kenmerkende hoek ten opzichte van de BSA-keten doet uit- i

steken, die belangrijk bijdraagt tot de specificiteit van het ]

antiserum. Volgens de experimentele resultaten, hierboven ver- j

meld, is dit nauwelijks te verbeteren door C-6, C-7, C-ll of i

C-19 als ankerpunt te gebruiken.

Het antiserum tegen llot-hydroxy-androsteendion-lla-

hemisuccinaat-BSA voldoet aan de verwachting dat zowel de A-

ring als de D-ring bijdragen tot de specificiteit. De invloed

van het geconjugeerde system bestaande uit een ketogroep aan C-

3 en een dubbele band aan C-4 op de specificiteit is zeer groot.

Met het verzadigen van de dubbele band (androstaan-3,17-dion)

zakt de kruisreactie, ondanks het behoud van beide substitu-

enten met een factor 100 (tot + 0,9%). Toch leveren zowel de i

ketogroep aan C-17 als die aan C-3 nog een eigen bijdrage tot \

de herkenning door het antiserum. Vervangt men de ketogroep aan

C-17 door een 3-hydroxylgroep, zoals in 5a- en 5f3-dihydrotesto-

steron dan wordt de kruisreactie nogmaals met een factor 10

verminderd. Als nu ook de ketogroep aan C-3 door een a- of (3-
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hydroxylgroep vervangen wordt, zakt de kruisreactie andermaal |

met meer dan een factor 10 (androstaan-3a,173-diol, androstaan- ]

3$,173-diol). Deze waarnemingen pleiten sterk voor bijdragen j

van zowel de A-ring als de D-ring met hun substituenten aan de j

specificiteit van het antiserum, maar wel moet opgemerkt worden ]

dat het geconjugeerde system bestaande uit een ketogroep aan C- ']

3 en een dubbele band aan C-4 waarschijnlijk de grootste in- j

vloed heeft. ;]

Invoering van een a- of 3-hydroxylgroep aan C-ll in het j

androsteendion molecule geven een verlaging van de kruisreactie ]

met ongeveer een factor 5. Gezien het feit dat van lla-hydroxy- j

androsteendion is uitgegaan om het koppelingsproduct met BSA te j

maken, ligt een hogere kruisreactie in de lijn der verwachtingen.

Ook Kutas et al- (1972) vermelden een betrekkelijk lage kruis- ••,]

reactie van lla-hydroxy-progesteron in hun progesteron assay. i

Het lijkt waarschijnlijk dat de succinaatgroep in het lla- |

hydroxy-androsteendion-lla-hemisuccinaat, gezien de hoge kruis- \

reactie daarvan (170%) de hydroxylgroep heeft afgeschermd. 1

Een vrije hydroxylgroep, met zijn sterk electronegatieve 1

lading, wordt als een nieuwe, storende substituent ervaren. \

Zijn echter in de D-ring ook wijzigingen aangebracht dan over- ;

heersen de effecten daarvan die van een hydroxylgroep aan C-ll j

(testosteron en 113-hydroxy-testosteron beiden 1%) wat in over- {

eenstemming is met de eerder gesignaleerde sterke invloed van !

de A- en de D-ring. ï

Weinstein et al. (1972) verkregen een antiserum tegen !

androsteen-701-carboxyethyl-BSA. Zij vonden hoge kruisreacties

voor androstaan-3,17-dion (71%) en androsteron (10%) en een lage j

voor progesteron (<0,l%). Dit wijst op een meer vrijstaande •]

D-ring en een minder vrijstaande A-ring dan in lla-hydroxy- j

androsteendion-lla-hemisuccinaat. Deze waarnemingen worden be- i

vestigd door Judd en Yen (1973) met een antiserum tegen j

androsteendion-6a-carboxyethyl-thioether-BSA en Milewitch et al. j

(1975) met een antiserum tegen androsteendion-7a-carboxymethyl- j

thioether-BSA. Wanneer als antigeen androsteendion-la-carboxy-

ethyl-thioether-BSA wordt gebruikt (Milewitch et al., 1975)

stijgt de kruisreactie van progesteron tot het door ons gemeten

55

i



niveau, maar de kruisreactie van androstaan-3,17-dion blijft Jj

zeer hoog, zodat de A- en de D-ring beide teveel afgeschermd \

lijken te zijn en onvoldoende bijdragen tot de specificiteit ;=

van het antiserum. Zeer recent werd een antiserum tegen ,|

androsteendion-19-hemisuccinaat verkregen door Bermudez et al. ';

(1975). Dit antiserum heeft een hoge kruisreactie met andros- 5!

taandion en androsteron en een zeer lagt.met progesteron en 17- |

hydroxy-progesteron, aanwijzingen voor afscherming van de A- :j

ring, zoals in een driedimentionaal model duidelijk te zien is. y|

Vergeleken met de specificaties van antisera tegen anti- |

genen met C-l, C-6, C-7 en C-19 als ankerplaats voor de brug •!

met BSA blijkt lla-hydroxy-androsteendion-lla-hemisuccinaat- Ij

f
BSA het antiserum met het grootste discriminerend vermogen op t\
te leveren, waarin zowel de A- als de D-ring bijdragen. ji

Het antiserum tegen DHEA-17-(O-carboxymethyl)-oxim-BSA

heeft hoge kruisreacties met 36,206-dihydroxy-5-pregneen, 36,

20a-dihydroxy-5-pregneen, pregnenolon, 5-androsteen-36,176-

diol en 5-androsteen-3f3,116 ,176-triol. Dit wijst op een anti-

serum dat zeer specifiek tegen de combinatie van een 6-hydroxyl-

groep aan C-3 met een dubbele band aan C-5 is gericht- De rol

van de dubbele band is af te leiden uit de zeer geringe kruis-

reactie van androsteron, waarbij wel moet worden aangetekend

dat de hydroxylgroep aan C-3 axiaal (a) gericht is en niet

equatoriaal (6), zoals in DHEA. Introductie van het geconjugeer-

de systeem bestaande uit een ketogroep aan C-3 en een dubbele

band aan C-4 doet de kruisreactie onder 0,01% zakken, zoals we

voorzien hadden. De kruisreactie van androsteendion vormt daar-

op een uitzondering. Wellicht is dat te verklaren door invloed "{

van de 17-ketogroep in de D-ring. Het identiek zijn van de D- ;;

ringen van DHEA en androsteendion draagt, ondanks het feit dat :j

C-17 de koppelingsplaats is, bij tot een verhoging van de kruis- 'St
reactie, zoals beschreven door Nishina et al. (1974). Deze ge- ^

dachte wordt ondersteund door de kruisreactie van 5-androsteen- i
:'-S

3(3>l76-diol (9%), dat slechts op de C-17 verschilt van DHEA

door een 176-OH in plaats van een 17-ketogroep. Wanneer C-17
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Jij

een "blinde" plaats was, zou de kruisreactie van 5-androsteen- f3

36,176-diol 100% moeten 2ijn. ^
Introductie van een sulfaatgroep (een grote, polaire sub- ;!j

'•A

stituent) aan C-3 verstoort de A-ring zo sterk, dat de kruis- :j

reactie tot 1% daalt en ons antiserum ongeschikt is om DHEA- '$,

sulfaat te bepalen. Dit wordt ook vermeld door andere auteurs, J
die antiseruro tegen DHEA hebben verkregen door gebruik te maken -.il

''M

van DHEA-17-(O-carboxymethyl)-oxim-BSA als antigeen (Nieschlag >1

et al., 1971; Sekihara et al., 1972). Ook zij vonden een speci- j

fiek tegen de combinatie van een 6-hydroxylgroep aan C-3 met ; { 5

een dubbele band aan C-5 gericht antiserum, met zeer lange kruis- ff

reactie met steroiden die een ketogroep aan C-3, gecombineerd Vjj

met een dubbele band aan C-4 hebben. J.

Auteurs, die als antigeen DHEA-3-hemisuccinaat-BSA gebrui- '£i

ken, verwerven antisera, die hun specifieke determinanten in de j]

D-ring hebben. Met deze antisera is het mogelijk DHEA-sulfaat ?j

te bepalen, daar het 100% kruisreageert (Buster en Abraham, -j

1972 a' ) . Dit type antiserum geeft zeer lage kruisreactie met 5- "S<

androsteen-36,17$-diol en pregnenolon (Brenner et al., 1973), '•;•.

door de afwijkende substituent aan C-17, die grote invloed doet -]

gelden. •

Rosenfeld et al. (1975) verkregen een antiserum tegen DHEA- 3

7-(O-carboxymethyl)-oxim-BSA. Zowel de A-ring als de D-ring .'>i

werden verwacht bij te dragen tot de specificiteit en inderdaad >;|

vonden zij dat zowel de DHEA analoga met de combinatie van een ,-j

3-hydroxylgroep aan C-3 met een dubbele band aan C-5, als DHEA- ;|

sulfaat kruisreacties hebben lager dan 0,01%. Dit antiserum is ':•<

het meest specifieke dat ons uit de literatuur bekend is. ?*,

'~J
Etiocholanolon .;•. ,̂

Het door ons opgewekte antiserum tegen etiocholanolon-17- %
';>3

(O-carboxymethyl)-oxim-BSA is niet zo specifiek tegen de 5$- J

configuratie van het steroidskelet gericht als we gedacht hadden. /|

De bijdrage van de a-hydroxylgroep aan c-3 is aanzienlijk, zoals

blijkt uit de kruisreacties van etiocholaan-3$-ol,17-on (1,7%),

etiocholaan-3,l7-dion (2%) en 53-dihydrotestosteron (8%).

j, Geheel verwijderen van de substituenten heeft tot gevolg dat de ïi-
i. P;"
W

I
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kruisreactie<^0,01% wordt. De functie van de substituenten wordt

nog duidelijker bij androsteron, dat ondanks de totaal afwijken-

de 5c.-configuratie van de A-ring een kruisreactie van 4% geeft.

Uit het verschil tussen de kruisreacties van etiocholanolon en

androsteron, van 53-dihydrotestosteron en 5a-dihydrotestosteron

en van etiocholaan-3,17-dion en androstaan-3,17-dion, blijkt

anderzijds dat de 53-configuratie van de A-ring wel veel sterker

kruisreageert dan de 5a-configuratie.

Het enige andere in de literatuur beschreven antiserum tegen

etiocholanolon, opgewekt tegen een koppelingsproduct op plaats 3,

heeft een kruisreactiepatroon passend bij een afgeschermde A-

ring (Youssefnejadian et al., 1974). Androsteron met een kruis-

reactie van bijna 40% is daar een duidelijke illustratie van.

Substituenten aan de C-ring verlagen de kruisreactie sterker dan

met ons antiserum, hetgeen past in het beeld van een verder van

de koppelinsplaats zittende substituent.Opvallend is echter dat

DHEA en androsteendion minder kruisreageren met een antiserum

tegen een aan C-3 gekoppeld antigeen («< 0,1%) dan met ons

tegen een aan C-17 gekoppeld antigeen opgewekt antiserum (res-

pectievelijk 1% en 0,15%). De identieke D-ring van etiocholano-

lon, DHEA en androsteendion doet een hogere kruisreactie verwach-

.ten in geval van koppeling aan de A-ring.

Algemene discussie en conclusies

1. De specificiteit van het antiserum, opgewekt tegen een aan

BSA gekoppeld steroid molecule wordt primair bepaald door

het uit het koppelingsproduct meest uitstekende deel van het

steroidmolecule. Substituties op de koppelingsplaats hebben

echter wel invloed op de specificiteit. Zo zien we dat bij

reductie van de ketogroep aan C-3 in de testosteron assay,

waarbij een koppelingsproduct via C-3 werd bereid, de kruis-

reactie met een factor 10 werd verlaagd (androstaan-3a,17g-

diol 0,07% en androstaan-36,17$-diol 0,05% in vergelijking

tot 5a- en 53-dihydrotestosteron 11% respectievelijk 10%).

In de DHEA assay waarbij een koppelingsproduct via C-17 werd

gebruikt is hetzelfde waar te nemen wanneer de ketogroep aan

C-17 door een g-hydroxylgroep wordt vervangen, zoals in 5-
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androsteen-36,17£-diol (9%). Deze waarnemingen kunnen worden

verklaard door het verschil in geometrie, ladingsverdeling en

solvatatie van een ketogroep in een 5- of 6-ring in vergelij-

king met een hydroxylgroep aan deze ringen. Daarbij wordt ook

de vorm van de 5- respectievelijk de 6-ring beïnvloed door

een keto- of hydroxylgroep aan C-17, respectievelijk C-3, zo-

als met röntgendiffractie werd aangetoond {Romers et al.,

1974).

. Wanneer in een steroid een andere substituent is aangebracht,

lijkt er verband te bestaan tussen de afstand van de verande-

ring tot de koppelingsplaats en het effect op de kruisreactie.

Wanneer bij voorbeeld aan C-3 is gekoppeld is de invloed van

substituenten aan C-ll groter dan wanneer C-17 de koppelings-

plaats is: 113-hydroxytestosteron (0,08%) en 116-hydroxy-

androsteendion (0,03%) vergeleken met testosteron en

androsteendion (1%) in de testosteron bepaling tegenover 116- j

hydroxyetiocholanolon en 11-keto-etiocholanolon (beiden 7%) in \

vergelijking tot etiocholanolon in de etiocholanolon bepaling. f

Beschouwing van de steroid modellen in Fig. 1 maakt duidelijk 1

dat de afstand C-3«-*C-ll groter is dan C-ll«—•C-17. Zo ook 1
i

verlaagt de reductie van de dubbele band aan C-4 de kruisre- ;]

actie in de testosteron bepaling (koppeling aan C-3) tot on- f

geveer 10%, in de androsteendion assay (koppeling aan C-ll) 1

echter tot ongeveer 1%. ' . . I

Maximale verlaging van de kruisreactie wordt gezien wanneer 1

de afstand van een andere substituent in het molecule tot de i

koppelingsplaats ook maximaal is: epitestosteron ( < 0,01%) en

17ot-methyltestosteron (1%) vergeleken met testosteron, etiocho-

laan-3B ol, 17-on (1,7%) met etiocholanolon en DHEA-sulfaat

(1%) met DHEA in respectievelijk de testosteron-, etiochola-

nolon- en DHEA-assays.

Bij meerdere veranderingen tegelijk binnen eeri steroid is het

totale verlagende effect op de kruisreacties sterker dan dat

van elk der veranderingen apart: reductie van de dubbele band j

aan C-4 geeft in de testosteron assay een daling van de kruis-

reactie tot 10%. Wordt daarBij de-ketogroep aan C-3 door een
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a- of 3-hydroxylgroep vervangen, dan daalt de kruisreactie i

tot + 0,06% (androstaan-3a,17g-diol en sndrostaan-33,178-diol). ]

Wordt daarenboven de B-hydroxylgroep aan C-17 vervangen door ]

een ketogroep dan daalt de kruisreactie tot lager dan 0,01% 4

(etiochol?nolon en androsteron), waarbij wordt opgemerkt dat |

deze verandering aan C-17 in een overigens intact testosteron J

molecule (androsteendion) een verlaging van de kruisreactie 3

tot 1% gaf. J

Dezelfde redenering kan ook worden gevolgd voor de kruisre- ij

actie van 5a- en 5B-dihydrotestosteron in de androsteendion ^

assay: reductie van de dubbele band aan C-4 geeft daling van 1

de kruisreactie tot 1% (androstaan-3,17-dion), reductie van de Aj

ketogroep aan C-17 tot een S-hydroxylgroep (testosteron) dito. 'j

In geval van 5a- en 50-dihydrotestosteron versterken beide '{\

effecten elkaar en is de totale kruisreactie 0,1%. '•[

In de etiocholanolon assay is de kruisreactie van bij voor- ,'!

beeld androstaandion (0,2%) opgebouwd uit: verandering van het {

steroidskelet van 56- in 5a-configuratie (androsteron ,4%) :l

plus verandering van een a-hydroxylgroep aan C-3 in een keto- ']
ï

groep (etiocholaandion ,2%). '-j

Als laatste voorbeeld mag gelden de kruisreactie van androste- j

ron in de DHEA assay. Invoering van een 3-hydroxylgroep aan •

C-17 (5-androsteen-33,17B-diol) verlaagde de kruisreactie tot \

10%. Verwijdering van een dubbele band aan C-5 (androstaan- 'j

36,173-d;ol) heeft .een versterkend effect (2%). :l
. De gevoeligheid van een radioimmunoassay, zoals in Hoofdstuk II ïl

gedefinieerd, is in hef ideale geval omgekeerd evenredig '•}

met de evenwichtsconstante K. (Berson en Yalow, 1973). Bij be- J

schouwing van Tabel 6, waarin de evcnwichtsconstanten van '̂

zowel de eiwit als de steroid assays ?ijn opgenomen, blijkt •••(

inderdaad een dergelijke inverse correlatie te bestaan. ']

Een strict mathematische correlatie kunnen wij niet aantonen, J

doordat de moleculegewichten van de eiwitten niet exact A

vastliggen, de gevosligheid zoals wij deze definiëren ook 3

door factoren als reproduceerbaarheid wordt beïnvloed en de ^

methoden waarop vrije en gebonden tracer na instelling van

het evenwicht worden gescheiden, verschillen. Wel is de
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tendens waarneembaar dat bij stijging van de K-waarde met

factor 10 de kleinst meetbare hoeveelheid hormoon daalt met

ook ongeveer een factor 10.

Tabel 6. Evenwichtsconstanten en gevoeligheden van de
steroid assays besproken in Hoofdstuk III en
van de assays der eiwithormonen, besproken
in Hoofdstuk II.

Dehydroepiandrosteron

Androsteendion

Testosteron

Aldosteron

Etiocholanolon

Calcitonone

Insuline

Groeihormoon

Mol.Gew.

288

286

288

360

288

+ 3600

+ 6000

+ 21500

Kxl010L/Mol

0,083

0,095

0,22

0,32

0,41

3,6

4,2

6,8

Gevoeligheid
(femtomol)

140

120

104

75

24

11

33

12
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Addendum

Aldosteron

Androstaan

Androstaan-3,17-dion

Androstaan-3a,176-diol

Androstaan-3B,l7g-diol

Androsteendion

lla-hydroxy-androsteendion

116-hydroxy-androsteendion

Androsteron

Cortisol

Cortison

Corticosteron

21-desoxy-cortisol

11-desoxy-corticosteron

18-hydroxy-corticosteron

17-hydroxy-11-desoxy-

corticosteron

18-hydroxy-11 - de soxy-

corticosteron

110,21-dihydroxy-3,20-dioxo-4-

pregneen-18-al

5a-androstaan

5ct-androstaan-3,17-dion

5a-androstaan-3a,173-diol

5a-androstaan-36>173-diol

4-androsteen-3,17-dion

lla-hydroxy-4-androsteen-3,17-dion

11g-hydroxy-4-androsteen-3,17-dion

5-androsteen-3e,176-diol

5-androsteen-3B,lie,17B-triol

3a-hydroxy-5a-androstaan-l7-on

116,17,21-trihydroxy-4-pregneen-3,

20-dion

l7,2l-dihydroxy-4-pregneen-3,11,20-

trion

116,2l-dihydroxy-4-pregneen-3,20-

dion

116,17 -dihydroxy-4-pregneen-3,20-

dion

2l-hydroxy-4-pregneen-3 > 20-dion

116,18,21-trihydroxy-4-pregneen-

3,20-dion

'. 7,21-dihydroxy-4-pregneen-3,20-

dion

l8,2l-dihydroxy-4-pregneen -3,20-

dion
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Dehydroepiandrosteron

Dehydroepiandrosteronsulfaat

5ct-dihydrotestosteron

53-dihydrotestosteron

Dexamethason

Epiandrosteron

Epitestosteron

Etiocholaan

Etiocholanolon

Etiocholaan-3,17-dion

11g-hydroxy-etiocholanolon

11-keto-etiocholanolon

I7a-methyltestosteron

Pregnenolon

17-hydroxy-pregnenolon

Progesteron

17-hydroxy-progesteron

Spironolacton

Testosteron

1la-hydroxy-testosteron

11 (3-nydroxy- testosteron

Testosteron-acetaat

33-hydroxy-5-androsteen-17-on

17-oxo-5-androsteen-33-yl-sulfaat

173-hydroxy-5a-aadrostaan-3-on

17£3-hydroxy-53-androstaan-3-on

9a-fluoro-16a-methyl-113,17,21-

trihydroxy-1, 4-pregr>adieen-3,20-

dion

33-hydroxy-5a-androstaan-17-on

17a-hydroxy-4-androsteen-3-on

53-androstaan

3a-hydroxy-53-androstaan-17-on

•53-androstaan-3,17-dion

3a,113-dihydroxy-53-androstaan-

17-on

3a-hydroxy-53-androstaan-ll,17-

dion

17a-methyl-l73-hydroxy-4-

androsteen-3-on

33-hydroxy-5-pregneen-20-on

33,17g-dihydroxy-5-pregneen-20-on

4-pregneen-3,20-dion

17a-hydroxy-4-pregneen-3,20-dion

3-(3-oxo-7a-acetylthio-l7?-hydroxy-

4-androsteen-17a-yl)propion-zuur-

y-lacton

17 S-hydroxy-4-androsteen-3-on

lla,178-dihydroxy-4-androsteen-

3-on

113,176-dihydroxy-4-androsteen-

3-on

3-oxo-4-androsteen-17-yl-acetaat
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ABSTRACT |

.i*e sensitivity of the radioimmunoassay of steroids -*|
is considerably reduced by high blank values which may be ~«
derived in part from co-chromatographed standards. Blank ;j
levels approach the detection limit of the radioimmuno- $.
assay of aldosterone, testosterone and androstenedione ;]
when 10,000 dpm (30-35 pg) labeled steroids are used as %
reference standard. When 20 \ig aldosterone, testosterone, ;i
or androstenedione is used as standard, blank levels of -J
up to 12,800 pg were measured in the radioimmunoassay. '/.
Application of the standards on a separate strip does not %
improve the results. From our experiments it seems clear i
that contamination is transported by the solvent. %

INTRODUCTION §

In the 'radioimmunoassay of steroids much time and >:

effort are expended on reducing blank values after thin- %

layer or paper chromatography (l). Attempts to avoid this

problem by washing the paper used in chromatography with

organic solvents (2,3) did not eliminate the need for di-

lution of the isolated fractions. As a result, it was im-

possible to measure low values by radioimmunoassay tech-

niques (4). Authors using labelled standards for localiza-

tion do not mention such problems (5»6).

We investigated the degree of carry-over contamina-

6 5
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tion of aldosterone, testosterone, and androstenedione

during chromatography in two models. Contamination was

established for 10 |iCi labeled steroids and 20 ng unla-

beled material.

MATERIALS

Chromatographic systems:
Aldosterone: toluene/petroleum ether 80-lOO/methanol/

distilled water = 5/5/7/3. Temperature: 28 C.
Testosterone and androstenedione: heptane/toluene/metha-

nol/distilled water = 7/3/7/3. Temperature:
28°C.

The chromatography paper (Whatman-1) was used as pur-
chased. All solvents were purified by distillation, tolu-
ene and heptane being-pretreated with KMnO^ for 12 hours.

Aldosterone-1,2- H (spec. act. 53 Ci/mMol, purity
98 %) was obtained from the Radiochemical Centre, Amersham
U.K., testosterone-l,2-3H (spec. act. 50 Ci/mMol, purity
98 %) and androstenedione-l,2-3H (H) (spec. act. 45.9 Ci/
mMol, purity 98 %) from NEN-Chemicals, Boston, U.S.A.
Tracers were purified by chromatography.

Scanning was performed with a Radiochromatogram
Scanner (Model 7201, Packard Instruments) in a gas mixture
of 98.7 % He and 1.3 $> butane. Counting of chromatogram
sections after addition of 0.5 ml distilled water and 5.0
ml ethanol in a scintillation mixture of tóluene/Omnifluor
(NEN-Chemicals, Germany) was performed in a Liquid Scin-
tillation Counter (Tr?carb, Model 3315, Packard Instru-
ments).

Aldosterone, testosterone, and androstenedione were
obtained from Ikapharm Ramat Gan, Israel.

For contact photography with ultraviolet light, bal-
coflex-90 (Dalco, Soestduinen, The Netherlands) was used.

Antiserum against androstenedione, which was kindly
provided by Dr. W» Schopman, Bergweg Ziekenhuis, Rotter-
dam, was obtained from rabbits injected intracutaneously
with a conjugate of lla-hydroxy-androst-4-öne-3,17-dione
and bovine serum albumin (BSA), K = 0.95 x 10° L/Mole, "
dilution 1/2000. Antiserum against aldosterone was obtain-
ed in our laboratory toy intracutaneous injections of rab-
bits with aldosterone-18,21-diacetate-3(-0-carboxy-methyl)
-oxim coupled to BSA, K = 3.2 x 10° L/Mole, dilution
1/1000 (7). Antiserum against testosterone was similarly
obtained with a conjugate of BSA and testosterone-3(-0-
carboxy-methyl)-oxim, K = 2.2 x 10° L/Mole, dilution
1/2000).
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Minimal detectable amounts in the radioimmunoassays
were:
aldosterone : 27 pg (p < 0.05),
testosterone : 30 pg (p < 0.05),
androstenedione : 35 pg (p < 0.05).

METHODS

A set of chromatography strips was cut according to
Bush (<5) as shown in Fig. 1. The length of the strips meas-
ured from the start was 40 cm. The solvent front was loca-
lized at 37-38 cm from start after chromatography. Equili-
bration time was 3 hours.

On strip I (called the reference strip)the steroid
was applied in 20 |il CH9CI2 under a gentle stream of cold
air. After chromatography, strips II-V were divided into
sections and used as blanks.

start

solvent

1

y

A

11

A A

i l l

A

IV V

Fig. 1. Schematic re-
presentation of paper
ehromatogram

I : Reference
strip

II-V : Blank strips

T <—» : 1 cm

To exclude the possibility of contamination by vapour,
always two sets of strips were developed in one tank, but
from different solvent jars a and b (Fig. 2,1). To examine
transportation of contamination by the solvent, reference
strip I was separated from the blank strips II-V in two
different ways. Fig. 2,2f. shows strip I apart from II-V,
and Fig. 2.2b shows strip I localized between II-III and
IV-V.
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I-V

II-V

II-V

II III I 1

Ilittt

I

Fig. 2. View from above of
chromatography tanks

1 : Jar a and b in one
tank, with sets of
strips according
to Fig. 1.

2 : Jar a and b in one
tank. Reference
strip I separated
from blank strips
II-V in two differ-
ent positions.

<—>: 2 cm

RESULTS

Experiments with 10 txCi radioactive steroids

When 10 jxCi aldosterone-1,2- H was chromatographed

from jar a (Fig. 2,1), scanning showed the radioactive

spot to be localized on strip I at 6-8 cm from the start-

ing line. With 10 |iCi testosterone-1,2- H and 10 |iCi an-

drostenedione-1,2- H, the steroid spots lay 10-12 cm and

6-8 cm from the starting line, respectively. When the

blank strips II-V are divided into 2-cm sections for coun-

ting radioactivity was found in the same region. The

distribution of the activity in these three experiments

is shown in Fig. 3. No activity was found on the rest of

the strips. There was also no activity detectable on the

blank strips developed from jar b, in the same tank (Fig.
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2,1). The remaining solvent in jar a was evaporated, the

radioactivity estimated was at background levels.

To determine whether the paper or the solvent was

responsible for the transportation of activity, chromato-

graphy of 10 ^Ci aldosterone-1,2- H, testosterone-1,2- H,

and androstenedione-1,2- H was repeated according to the

set-ups shown in Fig. 2,2. The distribution of the acti-

vity on the blank strips II-V was similar to the results

shown in Fig. 3. After chromatography, the activity of

the solvent in the jar after evaporation was at background

levels again.

We also examined the distribution of activity after

equilibration in a set-up shown in Fig. 2,2a. We detected

the activity in an area 1 cm above or below the applica-

tion spot on the reference strip I. No activity was de-

tected on the rest of strip I or the blank strips II-V.

After adding solvent to the jar a solvent sample was

drawn every minute between the reference strip and the

blank strips. Only at the moment the solvent front reach- J

ed the application spot on strip I, activity was detect- i

able in the solvent in the jar. This activity is quickly :')

absorbed by the paper, which could be demonstrated in a :

final experiment. A strip of Whatman-1 paper of 2 x 6 cm j
•3

was equilibrated lying horizontally in the jar. Ten milli-

meters of solvent, which contained 1 nCi of aldosterone-

1,2- H, was added. After 1 minute 40 % of the radioactivi-

ty could be detected on the strip, which increased to 60 %

69

i\



within 5 minutes. After 2 hours a slight increase to 70 %

was observed.

Experiments with 20 ug unlabeled steroids ]

In a set-up as shown in Fig. 2,1, 20 ng unlabeled al-

dosterone, testosterone, and androstenedione were chromat-

ographed. Localization of the steroids on the reference

strip was performed by contact photography. After chromat-

ography, 3-cm sections of the blank strips were eluted,

and the amount of steroid was estimated by radioimrauno-

assay. The results are shown in Fig. k. The blank strips

developed from jar a showed levels of up to 12,800 pg,

localized in the same region as the reference standard,

but on the strips developed from jar b, no detectable

contamination was found.

Distribution of contamination after chromatography

of 20 iig of aldosterone, testosterone, and androstenedio-

ne in the set-up shown in Pig. 2,2 is presented in Fig 5-

However, when in each of the described positions of

strip I, 10,000 dpm (30-35 pg) of radioactive material is

used as standard, no radioactive contamination was de-

monstrable on the blank strips II-V. In the radioimmuno-

assay blank levels now were $ 27 pg for aldosterone,

5 30 pg for testosterone and ^ 35 pg for androstene-

dione.

Comparison of the results in Figs. 3, ^ and 5 shows

th« same order of contamination, which suggests that high

blank values in radioimmunoassays are due to the trans-
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portation of steroids during chromatography. This is |

supported by the excellent parallelism between the stand- j

ard curves of aldosterone, testosterone, and androstene- >j

dione and the values obtained for dilutions of eluents of j

their corresponding high-blank strips (Fig. 6). |

]
DISCUSSION I

i
In the experiments described here we investigated the j

i
possibility that high blanks found in radioimmunoassays 1

.j
of aldosterone, testosterone, and androstenedione can be j

;1

caused by transportation of the reference standard used. '•

The agreement between the levels of contamination up

to 0.6*t /oo found in experiments with 10 nCi labeled

steroids and 20 ng unlabeled aldosterone, testosterone,

and androstenedione, and the excellent parallelism between

the standard curves and the dilutions of eluents of the

contaminated sections (Fig. 6), provides strong evidence

that the contamination is due to the chromatographed stand-

ards and not to other influences, such as the paper back-

ground. The latter is confirmed by the experiments with

10,000 dpm (30-35 pg) labeled steroids as a reference,

where background levels remain below the sensitivity of

the radioimmunoassays.

The findings with chromatography of two sets of

strips, one without reference strip (Fig 2,1) in one tank

but from different jars makes transportation of steroids

toy vapour unlikely. Experiments with separate reference
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1

strips (Pig. 2,2) give strong evidence for transportation ;!
-1

by the solvent. The possible mechanism which could ex- >|

plain this phenomenon, is transport of standard at the \

moment the solvent is added, because no contamination of il

blank strips is found after equilibration. This is also ]
,1

supported by the increase of activity in the jar at the 1
i

moment the solvent front reaches the start. Immediately ]
'i

after this increase the blank strips extract the radio- '\

active steroid from the solvent. During chromatography ]
A

this material must be transported to an area at nearly J

the same height as the reference on strip I.

"Erratic" contamination during application of stand-

ard is unlikely, because the localization should be more

widespread over the whole strip in this case.

The degree of contamination makes it impossible to

use microgram amounts of standards as a reference in chro—

matography prior to radioimmunoassay. Moreover, the re-

sults obtained in series with highly variable steroi'1 Jc

vels must be regarded with considerable reserve.

It is also clear from the present study that the lo-

calization of the reference standard and the highest con-

tamination on the blank strips do not always coincide

exactly (Fig. 3,1 strip II, Fig. 4,1 strip II). This makes

it possible that in chromatography substances extracted

from plasma or urine and separated from the steroid in

question, appear as contaminant on a neighbouring strip

by the mechanism described here.
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Aldosterone

Testosterone

ADDENDUM

lip,21-dihydroxy-3,20-dioxo-4-pregnen-
18-21
17(3-hydroxy-4-androsten-3-one

Androstenedione 4-androsten-3,17-dione
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RADIOIMMUNOASSAY OF ALDOSTERONE IN ADRENAL VENOUS
EFFLUENT IN A CASE OF CONN'S SYNDROME
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Department of Chemical Pathology and Department of Endocrinology and Diseases of Metabolism,
University Hospital, Leiden (The Netherlands)

(Received March 20, 1973)

SUMMARY

In a case of Conn's syndrome samples were obtained from the venous effluent
of both adrenals and from peripheral veins during venography. The aldosterone con-
centration was measured by means of radioimmunoassay. The sensitivity of the
aldosterone assay was 27 pg (P<o.o5), the parallelism between the standard and the
serum dilutions was excellent and there was no cross-reaction with cortisol, cortisone,
21-desoxycortisol, dexamethasone or spironolactone in amounts up to 1 fig per in-
cubation. The aldosterone concentrations measured in peripheral venous blood were
220-250 ng/ioo~ml serum. In the effluent of the left adrenal, in which an aldosterone
producing tumour was iocalized, an aldosterone level of 8480 ng/ioo ml serum was
estimated.

INTRODUCTION

An aldosterone radioimmunoassay was recently developed by us. A case of
Conn's syndrome (adrenal aldosterone secreting adenoma leading to aldosterone
excess) proved the usefulness of this new technique in combination with sampling
during venography. Samples were drawn from the venous effluent of the affected
adrenal during venography. The values found could be compared with those in peri-
pheral venous blood under various known conditions. Cross-reactivity of spirono-
lactone and contrast-material used in venography had to be excluded. The technique
of the aldosterone radioimrnunoassay is described and its application in a case of
Conn's syndrome is discussed.

CASE REPORT

A 52-year-old woman (patient S.) suffered from hypertension. The hypertension
was associated with episodes of marked weakness of the muscles, generalized fatigue,
constipation, and nycturia. Laboratory data showed a hypokalaemic metabolic
alkalosis, a hypernatraemia, and an elevated urinary aldosterone secretion. She was
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diagnosed as having aldosteronism, possibly primary. Symptoms and signs reacted
favourably to the administration of spironolactone (a competitive inhibitor of aldo-
sterone), 400 mg daily. The influence of a daily intake of 160 mEquiv Na+ during
2 days was studied since the levels of aldosterone produced by tumours are generally
little affected by sodium intake. Venograpuy with sampling of adrenal venous blood
was undertaken after spironolactone withdrawal in order to identify the adrenal lesion.
The venography was done twice, since during the first examination only the right adre-
nal gland, which was normal, was visualized, and because no slective adrenal blood
samples had been taken. The second time, a left adrenal tumour was demonstrated
and blood—probably to some extent diluted with renal venous blood—was obtained
from the left adrenal vein. No sample was available from the right adrenal venous
blood (Fig. 3). At operation, a 30-g adrenal adenoma was resected. The peripheral
aldosterone level was measured again 9 days after surgery. The patient recovered very
well but retained a slight hypertension.

METHODS

Antibodies against aldosterone were raised in rabbits by intracutaneous in-
jection with aldosterone-i8,2i-diacetate-3-c3.rboxymethyloxim (Bayard et a/.1)
coupled to bovine serum albumin (BSA) (Erlanger et a/.*). To 1 mole BSA 36 moles
aldosterone-i8,2i-diacetate were attached. The final antiserum dilution we used was
1/10000. With this dilution the sensitivity of the assay was 27 pg (P<o.o5) and the
association constant was 3.2 x 10" 1/mole. Bound and free aldosterone were separated
with dextran-coated charcoal (Herbert et al.3). The incubation medium was a 0.1 M
phosphate buffer, pH 7.6, to which was added 0.05% Tween-20 and 0.02% BSA.
Serum samples (1 to 5 ml) were extracted with«dichloromethane, after addition of an
internal standard of 10 pg aldosterone-i,2-3H (specific activity 51 Ci/mmole, RCC,
Amersham). The aldosterone fraction was isolated by chromatography on Whatmann-
i-paper in a Bush system [i.e. petroleum ether 80-100-toluene-methanol-water
(5:5:7:3) ] in a 5-h run at 280. After elution with dichloromethane-methanol (1:1) the
recovery of aldosterone ranged from 60 to 85%. Aldosterone was localized by scan-
ning aldosterone-i,2-3H running in parallel. Using this procedure the blank value was

pg.

RESULTS

In Fig. 1 a typical aldosterone standard curve is presented. The slope of the
semilogarithmic plotted standard line is in good agreement with those of six dilutions
of the serum from the patient with Conn's syndrome and three dilutions of a normal
serum as shown in Fig. 2. In our chromatography system aldosterone runs between
cortisol and cortisone. The contamination of the aldosterone spot with cortisol was
less than 0.3%. In amounts up to 1 /xg per incubation no cross-reaction with cortisol
or cortisone was detected. The same results were obtained with dexamethasone,
21-desoxycortisol and spironolactone. Overmore, spironolactone was separated from
aldosterone during the chromatography; it almost moved with the solvent front.

Angiografin® (Schering A.G.), which was used as contrast material in veno-
graphy, was removed from the serum during the extraction and purification proce-
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Fig. i. Aldosterone standard curve. | = S.D. (n •- 18). Sensitivity 27 pg (P < 0.05).
Fig. 2. Parallelism of aldosterone (X x) , serum from a patient with Conn's syndrome (A-
and from a normal female (• • ) .

HEART

-A)

RIGHT ADRENAL
VEIN ^

RIGHT RENAL
VEIN
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CAVAL VESN

Fig. 3. Sites of blood sampling during venography in Patient S.

dure. If 100 fig of undilated Angiografin was added, the binding of the tracer to the
antiserum was not diminished. This excluded the possibility that traces of free iodine
in Angiografin (if present) damaged aldosterone-i ,2-3H, which was added as an internal
standard to the serum samples.

Normals. Peripheral venous blood was taken from normal individuals at 5 p.m.
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TABLE

ALDOSTERONE LEVELS IN SERUM SAMPLES DRAWN DURING TWO VENOGRAPHIC EXAMINATIONS
Sample numbers refer to Fig. 3.

Site of the catheter No.
tip

First venography
Aldosterone Range
(ngjioo ml)

Second venography
Aldosterone
(ngjioo ml)

Range

Inferior caval vein i

Right renal vein 2

Left renal vein 3

Left adrenal vein 4

Hepatic vein 5

0.49x10' 0.45 —0.52 x IO3 0.54 X I O 3

{K = 2)
O.28XI03 O.I7XIO3

5.52 XIO3 5.22-5.82 X IO3

16.2 14.2-17.8

8.48 X IO3

0.51—0.60 x io3

O.I5 —O.2I XIO3

8.21 —8.76 XIO3

TABLE II

ALDOSTERONE CONCENTRATIONS IN SERUM FROM PERIPHERAL VEINS OF A PATIENT WITH CONN'S
SYNDROME UNDER DIFFERENT CONDITIONS

Cubital vein Aldosterone
(ng/ioo ml)

Range

Value prior to first venography 0.22 x 10*

Value prior to second venography 0.25 x io3

After daily intake of 160 mEquiv Na+ during 2 days 0.06 x io3

Nine days after removal of the tumour 22

0.16 — 0.25 x io3

(« = 4)
0.21—0.29X io3

(» = 3)
0.05 —0.06 X io3

(« = 3)
21 — 23

in upright position and on ad libitum salt intake. The mean aldosterone level was
9.5 ng/ioo ml serum (range: 4.9-16.0 ng/ioo ml, n = 6).

Patient S. In Fig. 3 the site of the catheter tip during sampling is demonstrated.
Aldosteron» concentrations in serum obtained during venography 3 and 8 days after
spironolactone withdrawal are presented in Table I. The aldosterone levels in the
cubital vein under basal conditions, during salt load and after removal of the tumour,
are shown in Table II.

DISCUSSION

Our normal values are in good agreement with those reported by Williams et
al* and Underwood et al.b. Basal aldosterone concentration in peripheral venous
blood of patient S. was 220 ng/ioo ml serum, which is about 25 times the mean normal
aldosterone value. SpironoJactone was completely extracted from serum with dichloro-
methane, but in our chroiuatography system spironolactone moves nearly with the
solvent front, while aldosterone is located between cortisol and cortisone. More-
ovei, the possibility of disturbance of our assay by spironolactone was checked. No
cross-reactivity was detected with spironolactone in amounts up to 1 /ug per incu-
bation. Interference by spironolactone metabolites is unlikely because of the equal
slopes of the aldosterone standard curve and the curve representing the dilutions of
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the serum obtained from patient S. (Fig. 2). The aldosterone levels found in the pa-
tient's right renal vein and cubital vein are in the same range. In the left renal vein a
level of 5520 ng aldosterone/100 ml serum (sample No. 3, Fig. 3) was estimated. In
this sample the level of the left adrenal vein of 8480 ng/100 ml serum (sample No. 4,
Fig. 3) is lowered by the left renal effluent in which the aldosterone level is supposed
to be in the range of the right renal level of 280 ng/ml serum (sample No. 2, Fig. 3).
This confirmed the localization of the tumour in the left adrenal, as was shown during
venography. As was expected, aldosterone concentration in hepatic venous effluent
was proportionally very low as a result of clearance by the liver. We were surprised
by the low peripheral venous aldosterone levels during salt load. Even if the output
of the right adrenal was normal, it is impossible that this diminution is caused by
suppression of the non-tumourous aldosterone excretion. This means that in this case
of Conn's syndrome the aldosterone production of the tumour was dependent on salt
load. So we can say that in a case of aldosteronism, a tumour cannot be excluded if
the aldosterone level lowers on salt load. Nine days after the removal of the tumour
a slightly elevated aldosterone level of 22 ng/100 ml serum was measured in peripheral
venous blood. At this moment the patient still revealed a slight hypertension, prob-
ably due to secondary renal damage from longstanding hypertension.

ADDENDUM

Aldosterone: n/5,2i-dihydroxy-3,20-dioxo-4-pregnene-i8-al.
Angiografin®: Methylglucamine sail of N, Ar'-diacetyl-3,5-diamino-2,4,6-triiodo-

benzoic acid (6.5 g/10 'ml per ampoule).
Dexamethasone: 9a-fluoro-ii/?,i7a,2i-trihydroxy-i6a-methyl-i,4-pregnadiene-

3,20-dione.
Cortisol: n/ï,i7a,2i-trihydroxy-4-pregnene-3,2O-dione.
Cortisone: i7a,2i-dihydroxy-4-pregnene-3,n,20-trione.
Spironolactone: 3-(3-oxo-7a-acetylthio-i7/9-hydroxy-4-androstene-i7a-yl)pro-

pionic acid-y-lactone.
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RADIOIMMUNOLOGISCHE BEPALING VAN TESTOSTERON IN BLOED

UIT BIJNIER- EN OVARIUMVENEN VAN EEN PATIËNTE MET

VIRILISATIE.

Inleiding

Bij een vrouw met ernstige virilisatieverschijnselen

waaronder hirsutisme werd op verdenking van een androgenen-

producerende tumor, een selectieve catheterisatie van bij-

nier- en ovariumvenen verricht. Tijdens venografie van bij-

nieren en ovaria (Jacobs, 1969) werden bloedmonsters geno-

men, waarin testosteron werd bepaald. Vergelijking van de

gemeten niveaus onderling en met perifere testosteron-

spiegel maakte het mogelijk de tumor te localiseren.

Pati'éntbeschri jving

Mevrouw J-W (59) had op 12-jarige leeftijd de menarche

en daarna normale cycli. Zij kreeg 3 kinderen. Op 38-jarige

leeftijd ontwikkelde zich een amenorrhoea en op 48 jaar

hirsutisme. Tevens kreeg zij een geviriliseorde stem. Op

54-jarige leeftijd moest zij een pruik gaan dragen wegens

"male pattern baldness". Bij analyse in de afdeling stof-

wisselingsziekten en Endocrinologie werd een patiënte ge-

zien die ernstig geviriliseerd was. De clitoris grootte

bedroeg 3-4 cm. Het plasma cortisol gehalte en het urine

FSH gehalte waren normaal. De Röntgenfoto van de

sellaturcica toonde geen afwijkingen. Het intraveneus

pyclog^am en hei. daarbij behorende planigram waren normaal.

DR bloeddruk was 140/80 mm Hg, het gewicht 60 kg, en de

lengte 160 cm. Zij had c,een verschijnselen van de ziekte

van Cushing.
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De 17-ketosteroiden in de urine waren verhoogd en

remden onvoldoende op 3 en 8 mg dexamethason, hetgeen wijst

op een autonoom proces. De 17-ketogenesteroiden waren normaal

Het serum testosteron gehalte was sterk verhooqd en daalde

niet onder dexamethason. Bij selectieve venografie van bij-

nieren en ovariae werd geen tumor gezien. Testosteron-

concentraties, gemeten in bloed van beide bijniervenen en

bloed uit de linker ovariumvene, wezen op een testosteron-

producerend proces in het linker ovarium.

Bij bilaterale ovariectomie werd het rechter ovarium

normaal bevonden en werd in het linker ovarium een kleine

tumor aangetroffen (3^-1^-1 cm). Pathologisch-anatomisch

onderzoek leidde tot de diagnose: rechter ovarium geen af-

wijkingen, linker ovarium bevat een Leydig cel tumor.

Postoperatief daalde het testosteron gehalte van het

perifere bloed tot normale waarden. Het hirsutisme ver-

minderde, de haargroei op het hoofd herstelde zich en op-

vallend is dat de stem hoger werd.

Methoden

Testosteron werd bepaald met een radioimmunoassay,

na extractie en chromatografie. De gebruikte materialen en

technieken zijn beschreven in de Hoofdstukken IV en VI van

dit proefschrift.

Resultaten

In Tabel 1 zijn weergegeven de testosteronniveaus

in perifeer bloed: préoperatief, préoperatief onder

dexamethason, en postoperatief. De préoperatieve waarden

zijn alle sterk verhoogd en dalen niet onder dexamethason.

De postoperatieve waarden liggen in het normale gebied.
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Tabel 1. Testosteron concentraties in perifeer bloed van een
patiënte met virilisatie en hirsutisme onder verschil-
lende omstandigheden.

Preoperatief 1

Preoperatief 2

Na toediening van 3 mg

Na toediening van 8 mg

15 dagen na operatie

16

17

18 " " "

36

Testosteron

dexamethason

dexamethason

(ng/100 ml serum)

771

540

610

585

20

16

12

10

26

Figuur 1 toont de localisatie van de cathetertip gedurende de

venografie.

Vena Hepatica\

Hart

Rechter Bijnier vene/

Rechter Nier vene/

Rechter Ovarium vene

Linker Bijnier vene

Nier vene
— ^ ^

Linker Ovarium vene

Vena Cava inferior

Fig. 1. Weergave van de plaatsen waar gesampled is tijdens de
venografie.
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In Tabel 2 zijn de testosterongehaltes van de bloedmonsters,

verkregen tijdens de venografie, weergegeven. De testosteron-

concentratie in bloed uit de linker ovariumvene is sterk ver-

hoogd. Helaas kon de rechter ovariumvene niet worden ge-

catheteriseerd.

Tabel 2. Testosteronconcentraties in bloedmonsters verkregen
tijdens selectieve venografie. Voor de nummers van de
samples wordt verwezen naar Fig. 1.

Plaats van sampling

Rechter bijniervene

Linker bijniervene

Linker ovariumvene

Vena cava inferior

Sample nr.

1

2

3

4

Testosteron (ng/100 ml serum)

1530

965

20 x 103

350

Discussie

Uit de publicatie van Kirschner en Jacobs (1971), waarin

selectieve catheterisatie wordt beschreven van de ovarium- en bij-

niervenen bij normale vrouwen en vrouwen met een idiopatisch hir-

sutisme, blijkt dat verhoogde testosteron- en androsteendion-

productie bij vrouwen met idiopatisch hirsutisme voornamelijk

plaats vindt in de ovariae. Verhoogde testosteronconcentraties in

veneus ovariumbloed kunnen dan ook niet in alle gevallen worden

beschouwd als een doorslaggevend argument dat de oorzaak van het

hirsutisme een androgenenproducerende tumor is (Kirschner en

Bardin, 1972) .

In de meeste gevallen van idiopatisch hirsutisme echter be-

reiken de perifere testosteronconcentraties slechts licht verhoog-

de waarden (Hoofdstuk VI). De extreem hoge perifere testosteron-

concentraties (Tabel 1; normale waarden ¥? 20-70 ng/100 ml; Hoofd-

stuk V) , zoals bij deze sterk geviriliseerde patiënte werden ge-

vonden, maakten, mede gezien de onrembaarheid, een testosteron-

producerende tumor zeer waarschijnlijk.

De concentraties testosteron, gemeten in de bloedmonsters uit

de beide bijniervenen, waren normaal vergeleken met de gegevens

van Baird et al., 1969, en Kirschner en Jacobs, 1971. Hoewel het

rechter ovarium niet kon worden gecanuleerd, was de hoge concen-

tratie testosteron in bloed uit de linker ovariumvene

87



(20 x 10 ng/100 ml serum) aanleiding om de tumor in het linker

ovarium te zoeken. Door Kirschner en Jacobs (1971) werden name-

lijk in gevallen van idiopatisch hirsutisme geen testosteron-

concentraties hoger dan 5 x 10 ng/100 ml serum gevonden in

veneus ovariumbloed. Bilaterale ovariectomie en pathologisch-

anatomisch onderzoek bevestigden de diagnose: het rechter

ovarium is normaal, het linker ovarium bevat een Leydig cel

tumor.

Wanneer men een androgenen-producerende tumor wil locali-

seren, is het in het algemeen aan te raden om behalve testoste-

ron ook androsteendion, dehydroepiandrosteron en dehydro-

epiandrosteron-sulfaat te bepalen in bloed verkregen bij selec-

tieve veneuze catheterisatie van ovarium- en bijniervenen,

omdat selectieve productie van een of twee androgenen is beschre-

ven voor verschillende ovariumtumoren (Kirschner en Bardin,

1972) .

Addendum

Androsteendion

Dehydroepiandrosteron

Dexamethason

Testosteron

4-androsteen-3,17-dion

33-hydroxy-5-androsteen-17-on

9a-fluoro-16a-methyl-llg,17,21-

trihydroxy-1,4-pregnadieen-3,20-dion

l7|3-hydroxy-4-androsteen-3-on
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HOOFDSTUK VI

SERUM LEVELS OF UNCONJUGATED

AETIOCHOLANOLONE, ANDROSTENEDIONE, TESTOSTERONE,

DEHYDROEPIANDROSTERONE, ALDOSTERONE,

PROGESTERONE AND OESTROGENS

DURING THE NORMAL MENSTRUAL CYCLE

By

Marijke Frolich, Egenius C. Brand and Eylard V. van Hall

A B S T R A C T

The results of dail/ determination of the levels of gonadotrophins, oestra-
diol, oestrone, progesterone, aldosterone, dehydroepiandrosterone, andro-
stenedione, testosterone, and aetiocholanolone n̂ the serum of 6 normal,
ovulating women are reported and discussed. A pre-ovulatory aldosterone
peak and rising values in the luteal phase of the cycle were found. An-
drostenedione, testosterone, and aetiocholanolone levels were significantly
elevated from 3 days before until 3 days after ovulation. Since the mean
androstenedione/aetiocholanolone ratio in the individual cycles in this
period was similar to the ratio found during the rest of the cycle, we
think it unlikely that aetiocholanolone is produced by the ovaries. No
correlation was found between the aetiocholanolone patterns and the
basal body temperature. In a case of conception followed for 20 days
after ovulation, the steroid patterns remained unchanged until the pre-
sumed day of implantation, after which the aldosterone, androstenedione,
testosterone, and aetiocholanolone levels started to rise. The mean andro-
stenedione/aetiocholanolone ratio during the 10 days after implantation
did not differ from the values obtained in the foregoing periods, so direct
aetiocholanolone production by the ovaries after implantation seems un-
likely.
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Systematic names of steroids
Aldostcronc: 11//.21 -dihydroxy-3,20-dioxo- 4-pregnen-18-al.
Androstenedione: 4-androstene-3,17-dione.
1 l«-OH-androstenedione: 1 la-hydroxy-4-androstene-3,17-dione.
Androsterone: 3ce-hydroxy-5a-androstan-17-one.
Cortisol: U/?.17,21-trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione.
Cortisone: 17,21-dihydroxy-4-pregnene-3,ll,20-trione.
Corticosterone: 1 l/?,21-dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione.
Dehydroepiandrosterone: 3/?-hydroxy-5-androsten-l 7-one.
5«-Dihydrotestosterone: 17/?-hydroxy-5a-androstan-3-one.
ï/^-Dihydrotestosterone: 17/?-hydroxy-5/?-androstan-3-one.
Deoxycorticosterone: 21-hydroxy-4-pregnene-3,20-dione.
Aetiocholanolone: 3a-hydroxy-5/9-androstan-l 7-one.
1 la-OH-aetiochoIanoIone: 3a,lla-dihydroxy-5/?-androstan-17-one.
6-Keto-oestradiol: l,3,5(10)ocstratriene-3,17-diol-6-one.
11«-Mcthyltestosterone: 1 l«-methyl-17/?-hydroxy-4-androsten-3-one.
Oestradiol: 1,3,5(10) -oestratriene-3,17/J-diol.
Oestradioi-17a: l,3,5(10)-oestratriene-3,17a-diol.
Oestriol: 1,3,5(10) -oestratriene-3,16a, 17^-triol.
Oestrone: 3-hydroxy-l,3,5(10)-oestratrien-l7-one.
Pregnenolone: 3/?-hydroxy-5-pregnen-20-one.
Progesterone: 4-pregnene-3,20-dione.

1 la-OH-progesterone: 1 lö-hydroxy-4-pregnene-3,20-dione.
16«-OH-progesterone: 16«-hydroxy-4-pregnene-3,20-dione.
17a-OH-progesterone: 17a-hydroxy-4-pregnene-3,20-dione.
Testosterone: 17/?-hydroxy-4-androsten-3-one.

Several investigations have been published on the serum levels of oestrogens
{Baird 1974; Baird & Fraser 1974), aldosterone {Sundsfjord 8c Aakvaag 1973;
Katz & Romfh 1972), dehydroepiandrosterone (DHEA), androstenedione, and
testosterone {Abraham el al. 1973: Abraham & Chakmakjian 1973; Abraham
1974; Baird et al. 1974; Judd 8c Yen 1973) during the normal menstrual cycle.
These have shown that androstenedione and testosterone are produced by the
adrenals and the active ovary with a minor contribution from the contra-
lateral ovary. Around ovulation, the androstenedione and testosterone levels
increase due to production of these steroids by the follicle, the stroma of
the active ovary, and the corpus luteum. DHEA is secreted mainly by the
adrenals, and no cyclic ovarian production of DHEA could be detected {Lloyd
et al. 1971). Aldosterone patterns were investigated by Sundsfjord 8c Aakvaag
(1973) and by Katz 8c Romfh (1972) who found higher levels in the luteal
phase of the cycle than in the follicular phase. This difference is explained
by the Na-diuretic effect of progesterone, which is compensated for by an
aldosterone increase {Sundsfjord 1971). Sundsfjord (1971) found a pre-ovulat-
ory aldosterone peak in non-fasting ambulant women, coinciding with the
pre-ovulatory 17-OH-progesterone peak {Abraham et al. 1972), but this find-

90



ing was not confirmed by Katz & Romfh (1972) who investigated fasting

supine women.

As far as we know, no data have been published on aetiocholanolone pat-
terns during the menstrual cycle. Normal levels in women have been reported
recently [Youssefnejadian et al. 1974), but only for female plasma pools.
Although progesterone has been found to raise the body temperature (review
by Tausk 1971), the mechanism underlying this thsrmogenic effect has not
yet been fully elucidated. Because aetiocholanolone is known to increase the
body temperature too {Bondy el al. 1965; Bodel et al. 1968), we measured
the aetiocholanolone levels during the menstrual cycle to investigate a pos-
sible role in the post-ovulatory temperature elevation. For an understanding
of the physiological interrelationships during the menstrual cycle, the simul-
taneous measurement of the various steroid patterns is critical. Investigations
in six normal cycles and one early phase of pregnancy are presented.

MATERIALS AND METHODS

Subjects

Seven healthy young women with a history of regular menses of 24-30 days dura-
tion were studied. Blood samples were taken daily between 9 and 11 a. m. during
the cycle, under non-fasting, ambulant conditions. The LH, FSH, oestradiol, oestrone.
progesterone, aldosterone, DHEA, androstenedione, testosterone, and aetiocholanolone
levels were measured in each serum sample by radioimmunoassay. Cycles were con-
sidered to be ovulatory on the basis of a biphasic basal body temperature and plasma
progesterone levels. For the interpretation of the data, the cycles were centered
around the midcycle gonadotrophin peak (day 0). Because of the variation in the
length of the individual cycles, we present hormone levels from 10 days before ovula-
tion until 10 days thereafter. One of the women conceived during the study; in this
case hormone levels were followed until day +20.

Glycoproteins

LH and FSH were measured by radioimmunoassay by Dr. R. M. Lequin, Radboud-
ziekenhuis, Nijmegen (Smals et al. 1974).

Aldosterone and C-19 steroids

Four ml serum was extracted with 40 ml dichloromethane after addition of 2000 DPM
of [1,2-3H] aldosterone, [1,2-*H]testosterone, [7-3H]DHEA, and [1,2-»H]androstene-
dione as internal standards. Aldosterone, testosterone, DHEA, and androstenedione
were separated on Whatman-1 chromatography paper in a Bush system (heptane/
methanol 80% 1/1, Bush 1952) for 11 h at 28°C. Androstenedione and aetiocholano-
lone are not separated in this system, but because of the specificity of the antisera
against androstenedione and aetiocholanolone, both steroids could be detectea from
the same spot on the chromatogram. Table 1 shows the cross-reacting steroids with
a similarity in structure that had a percentage cross-reaction higher than 0.01 °/o.
In the system we used, androsterone, which can interfere in the aetiocholanolone
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Table 1.
Cross-reactions in %>, determined at 50 °/o displacement.

Antiserum against

Aldo-
sterone

Testo-
sterone DHEA

Aetiocho-
lanolone

Aldoslcrone
Cortisol
Cortisone
Progesterone
17-OH-progesterone

Testosterone
Androstenedione
5a- dihydrotestosterone
5/?-dihydrotestosterone
1 la-methyltestosterone
1 la-OH-androstenedione

Aetiocholanolone

1 la-OH-aetiocholanolone
Androsterone

Dehydroepiandrosterone < 0.01

3/?,20/?-dihydroxy-5-pregnene
3/?,20a-dihydroxy-5-pregnene
Pregnenolone
Dehydroepiandrosterone-sulphate

100

12
12
8
1.0

1.0

Andro-
stenedione

100

<0.01
<0.01

0.01
<0.01

100
1.0

11
10

1.0

<0.01

<0.0i

<0.01
1.0

< 0.01

<0.01

<0.01
0.1.5

< 0.01
8

100

7
4

< 0.01
0.1
1.2
4.0
3.8

1.0
100
0.1
0.1
0.3

15

0.1

0.2

assay, has a higher Rp value than androstenedione/aetiocholanolone. To avoid blanks,
10 000 DFM tritiated steroids were used for location purposes (Frölich et al. 1974).
The amounts of aldosterone, DHEA, androstenedione, testosterone, and aetiocholano-
lone were measured by radioimmunoassay.

In the calculations for aetiocholanolone the same recovery values were used as
for androstenedione. We checked the validity of this practice by a series of recovery
experiments with known amounts of androstenedtone and aetiocholanolone added
to the same sample. The mean recoveries after chromatography were 85 % for aldo-
sterone, 7 2 % for testosterone, 63°/o for DHEA, and 52®/» for androstenedione/aetio-
cholanolone.

Antiserum against androstenedione, donated by Dr. W. Schopman, Bergwegzieken-
huis, Rotterdam, was produced in rabbits by injecting them intracutaneously with
a conjugate of lla-hydroxy-4-androstene-3,17-dione-lla-hemisucdnate and bovine
scrum albumin (BSA), K = 0.95 x 10" 1/mol, dilution 1/2000. Antiserum against aldo-
sterone was prepared in our laboratory by intracutaneous injection of rabbits with
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aldosterone-18,21-diacetate-3(-0-carboxy-methyl)-oxim coupled to BSA, K = 3.2x109
l/mol, dilution 1/1000. Antisera against DHEA, testosterone, and aetiocholanolone
were similarly obtained with a conjugate of BSA and dehydroepiandrosterone-17-
(O-carboxy-methyl)-oxim K = 0.83xl09 1/mol, dilution 1/500; a conjugate of BSA and
testosterone-3-(0-carboxy-methyl)-oxim K = 2.2xlO9 1/mol, dilution 1/2000 and a con-
jugate of BSA and aetiocholanolone-17-(O-carboxy-methyl)-oxim K = 4.1x103 1/mol,
dilution 1/1500. The lowest detectable amounts in the radioimmunoassay were aldo-
sterone: 27 pte {P < 0.05), DHEA: 4G pg (P < 0.05), androstenedione: 35 pg [P < 0.05),
testosterone: 30 pg (P < 0.05), and aetiocholanolone: 8 pg (P < 0.05). Recovery ex-
periments confirmed the accuracy of the assays. The intra-assay variability of the
different assays ranged from 10.1 to 12.3%, the inter-assay variability from 12.5
to 14.7 %.

Oestrogens
Two ml serum was extracted twice with 6 ml ethylacetate after the addition of

5000 DPM [6,7-3H]oestradiol and [6,7-3H] oestrone as internal standards. The extract
was evaporated to dryness and transferred to a column of 1.5 g Sephadex LH-20
(Pharmacia, Uppsala). Oestrone, oestradiol, and oestriol were separated by batch-
wise elution with 6 ml benzene/methanol 95/5 (oestrone fraction) and 6 ml benzene/
ethylacetate/methanol 80/15/5 (oestradiol fraction), each preceded by 4 ml washings.
Cross-contamination, as checked with radioactive oestrogens, was below 2%. Eluates
were washed once with 1 ml 0.05 N HC1, evaporated to dryness, and dissolved in
buffer. The mean recoveries were 76% oestradiol an^ 8 4 % oestrone. Antisera against
oestradiol and oestrone were produced in rabbits wit!* a conjugate of BSA and 6-keto-
oestradiol-17/?-6-(0-carboxy-methyl)-cxim K= 1.2x1010 1/mol, dilution 1/3000, and a
conjugate of BSA and oestrone-17-(0-carboxy-methyl)-oxim K = 4.0 x 10ln 1/mol, dilu-
tion 1/6000. The lowest detectable amounts were for oestradiol: 4 pg (F <C 0.05) and

Table 2.
Cross-reactions in %, determined at 50% displacement.

Progesterone

17-OH-progesterone
1 loc-OH-progesterone
16«-OH-progesterone
Deoxycorticosterone
Corticosterone
Oestrone
Oestradiol
6-keto-oestradiol
Oestriol
Oestradiol-17«

Oestrone

<0.03

100

27
<0.03

6
4.4

Antiserum against

Oestradiol

<0.03

1.3
100

49
0.8
0.15

Progesterone

100

0.03
20

0.6
5.5
0.5

<0.03
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for oestrone: 6 pg (P < 0.05). Relevant cross-reactions are shown in Table 2; non-
phenolic steroids showed no cross-reaction. Intra-assay variability was 8 % for oestra-
diol and oestrone. Inter-assay variability was 16% for oestradiol and 17°/o for
oestrone.

Progesterone
One and a half ml serum was extracted with 7 ml heptane after the addition of

5000 DPM [1,2-3H]progesterone as internal standard. The extract was evaporated to
dryness and dissolved in buffer. The mean recovery was 60 °/o. Antiserum was pro-
duced in rabbits with a conjugate of BSA and ll«-hydroxy-progesterone-lla-hemi-
succinate K = 4.4xlO9 1/mol, dilution 1/2400. Relevant cross-reactions are shown in
Table 2. The intra-assay variability was 9%. the inter-assay variability 12%, and
the lowest detectable amount 14 pg (P < 0.05).

Chemicals and tritiated steroids
All chemicals used were of analytical grade. All organic solvents were re-distiiled

shortly before use. if necessary after pre-treatment with KMnOj, to a^oid blank
values in the radioimmunoassay. Unlabelled steroids were obtained from Ikapharm,
Ramat Gan, Israel. [1,2-3H] Aldosterone (S. A. 53 Ci/mmol), [6,7-SH]oestradiol (S. A.
06 Ci/mmol), [6,7-1H]oestrone (S. A. 46 Ci/mmol) and [1.2-SH]progesterone (S. A.
4S Ci/mmol) were obtained from the Radiochemical Centre, Amersham, U. K. [7—''H]
Dehydroepiandrosterone (S. A. 21 Ci/mmol), [1.2-3H] androstenedione (S. A. 45.9 Ci/
mmol), [1.2-3H]testosterone (S. A. 50 Ci/rnmol), and [1,2-3H] aetiocholanolone (S. A.
48 Ci/mmol) were purchased from NEN-Chemicals, Boston, USA. The purity of all
tritiated steroids was at least 98%.

RESULTS

The mean serum levels of LH, FSH, oestradiol, oestrone, and progesterone,
measured during six normal cycles, are presented in Fig. 1, which also shows
the mean basal body temperatures. All of these values are in accordance
with the data presented by Abraham et al. (1972). The mean serum levels of
aldosterone, DHEA, androstenedione, testosterone, and aetiocholanolone are
given in Fig. 2. Aldosterone shows a marked peak on the day before ovula-
tion. In the luteal phase of the cycle the aldosterone levels rise to about
twice the follicular values. DHEA fluctuates widely, without any consistent
pattern. Androstenedione, testosterone, and aetiocholanolone levels start to
rise 3 days before ovulation and remain elevated for 7 days. On day +4,
pre-ovulatory levels are reached again. On the basis of these trends, we di-
vided the cycles into three periods: period I covering day -10 to day -3 ,
period II days -3 to +4, and period III days +4 to +10. The mean adrostene-
dione levels during period II are significantly higher than during period I
(Student's Mest P < 0.0125) or period III (P < 0.05). There is no significant
difference between periods I and III (P <. 0.25). For testosterone there is
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Mean basal body temperature and mean values of LH, FSH, progesterone, oestradiol
and oestrone in serum from 6 women during ovulatory cycles. Vertical bars represent

one SE of the mean.
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ALOCS'ERONE
18 _ p,g / ICC ml.

Fig. 2.
Mean values of aldosterone, DHEA, androstenedione, testosterone, and aetiochola-
nolone in serum from 6 women during ovulatory cycles. Vertical bars represent

one SE of the mean.
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no significant difference between periods I and II (P < 0.3) or between I and
III (P<0A), but the difference between II and III is significant (P < 0.025).
Actiocholanolone shows a highly significant difference between the mean levels
measured during periods I and II (P < 0.005) and II and III (P < 0.005).
No significant difference could be demonstrated between periods I and III
(P < 0.45).

The ratios between the mean androstenedione levels and the mean aetio-
cholanoione levels of each subject in periods I, II, and III are given in Table 3.
The individual ratios vary widely, but during one cycle no differences were
found in the androstenedione/aetiocholanolone ratio.

One of the women became pregnant during the study. Her gonadotrophin,
oestradiol, oestrone, and progesterone levels, measured from day -10 until
day +20, and her basal temperature values are shown in Fig. 3. Fig. 4 gives
the aldosterone, DHEA, androstenedione, testosterone, and aetiocholanolone
values. From day -10 to day +9, the steroid patterns are similar to those seen
in the normal cycles. On day +9, 2 days after the presumed day of implan-
tation, the aldosterone, androstenedione, testosterone, and aetiocholanolone
levels started to rise again. The androstenedione/aetiocholanolone ratio in
periods I, II, and III and in the period from day +9 to day +20 (IV) are
given in Table 3. There are no significant differences between these ratio?..

The mean aetiocholanolone levels of six normal cycles and the mean basal
body temperature in the subjects are presented in Fig. 5. The at'.iocholanolone
levels started to rise 4 days before the post-ovulatory temperature elevation.

Table 3.
Individual androstenedione/aetiocholanolone ratios*.

Subject

Period:

Days:

B
D
E
G
K
L
C (early pregnancy)

I

-10'-3

1.98
10.60
2.72
3.47
1.42
2.40
4.41

II

-3/+4

1.62
8.76
3.42
3.26
1.02
2.35
4.14

III

+4/+10

1.93
9.65
3.18
3.19
1.00
2.05
3.52

IV

I-10/+20

3.57

The values are means for the indicated periods.
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Basal body temperature and LH, FSH, oestrone, oestradioi, and progesterone levels
in the serum of a woman, shortly befoie and after conception.
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Fig. 4.
Aldosterone, DHEA, androstenedione, testosterone, and aetiocholanolone levels in

the serum of a woman shortly before ani! after conception.
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Fig. 6.
Mean basal body temperature and mean serum aetiocholanolone levels in 6 women

with normal ovulatory cycles.

D I S C U S S I O N

As is known from previous studies (Abraham et al. 1973; Horton Sc Tait 196^
Tail & Horton 1965; Strott et al. 1970), the metabolic clearance rates (MCR)
of DHEA, androstenedione, and testosterone do not show marked fluctuations
during the menstrual cycle.. Thus, if we assume the ratio of conjugated steroid
to free steroid to be constant, the measured serum levels can be considered
to reflect the production of these steroids by the adrenals and the ovaries
as wel! as the peripheral interconversion. The production of DHEA, andro-
stenedione, and testosterone by the adrenals is nearly constant during the
cycle (Abraham 1974). In our investigation DHEA, which is secreted mainly
by the adrenals (Baird 1974), does not show a well-defined pattern during
the normal menstrual cycle.

Androstenedione and testosterone levels are elevated in period II of the
cycle (Fig. 2), probably due to the augmented steroid production by the Graa-
fian follicle, the stroma of the active ovary, and the corpus luteum (Abraham
1974; Baird et al. 1974; de Jong et al. 1974), and additionally by the inter-
conversion of androstenedione and testosterone (Bardin & Lipsett 1967; Horton
Sc Tait 1966). It is noteworthy that the increase in the scrum androgen levels
coincides with the increase in the serum LH levels. It seems probable that
the pre-ovulatory increase in androgen production is caused by ovarian LH
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stimulation, and that androgens possibly play a role in the mechanism under-
lying ovulation, as postulated for rats by Gaarenslroom & de Jong (1946).

The aetiocholanolone levels are also increased during period II of the cycle
(Fig. 2). As far as we know, aetiocholanolone is mainly produced by the re-
duction of androstenedione in the liver. In an attempt to determine whether
this is the sole source of aetiocholanolone, the mean androstenedione/aetio-
cholanolone ratios in each of the 6 women in the three per.ods of the cycle
were calculated (Table 3). Comparison of the results for periods I, II, and III
showed no significant differences. This suggests that aetiocholanolone is pro-
duced by the 5/3-reductase system of the liver, without a direct contribution
from the active ovary during period II.

The mean post-ovulatory temperature elevation of 0.4°C in the 6 normal
women appeared 4 days (day+1) after the aetiocholanolone levels rose (day-3)
to 45-50 ng/100 ml serum (Fig. 5). The temperature elevation of 0.6-1.1°C
after an infusion of aetiocholanolone, where levels of between 1.7 and 4.8
/ig/100 ml serum were reached, appeared after 4 to 6 h (Bondy et al. H65).
In view of the difference in serum levels and the lag-time before the rise-
in temperature occurs, it seems unlikely that aetiocholanolone is the direct
trigger for the post-ovulatory temperature elevation.

The marked aldosterone peak on day -1 and the post-ovulatory elevation
of the aldosterone levels (Fig. 2) were also described by Sundsfjord 8c Aakvaag
(1973) in non-fasting ambulant women. In a group of fasting supine women
no pre-ovulatory aldosterone peak was measured (Katz & Romfh 197S .̂

It seems possible that the pre-ovulatory 17-OH-progesterone elevation
{Abraham et al. 1972) triggers a pre-ovulatory aldosterone peak although
it is known that 17-OH-progesterone has no Na-diuretic effect {Landau et al.
1958).

In the case of pregnancy in this series, no differences in the aldosterone
and C-19 patterns could be detected as compared with the normal cycles
up to day +9 (Fig. 4) as already mentioned. On day +9, 2 days after the pre-
sumed implantation, the androstenedione, testosterone, and aetiocholanolone
levels started to rise. DHEA remained at the same level. The aldosterone
level also increased from this day on, presumably due to the Na-diuretic
effect of progesterone (Fig. 3) {Sundsfjord & Aakvaag 1973) and the stimu-
latory effect of 17-OH-progesterone. The increase in the androstenedione and
testosterone levels starting on day +9 can be explained by stimulation of the
steroid secretion of the corpus luteutn graviditatis by HCG {Baird et al. 1974).

As is known (Mishell et al. 1974) HCG production starts on day +8 and
in our investigation HCG was detectable in the LH assay from day +13 (Fig. 3)
because of cross reaction.

Aetiocholanolone also started to rise on day +9 (Fig. 4). The mean andro-
stenedione/aetiocholanolone ratios in periods I, II, and HI and in the period
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between day +9 and day +20 (IV) in the case of conception (Table 3) are
not divergent. The reduction of androstenedione to aetiocholanolone by the
5/?-reductase in the liver seems to be the main source of aetiocholanolo.ie.
During the time covered by the study, no evidence was found for direct
ovarian secretion of aetiocholanolone after implantation.
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HOOFDSTUK VII

THE INFLUENCE OF COMBINED CYPROTERONE

ACETATE-ETHINYL OESTRADIOL THERAPY

ON SERUM LEVELS OF DEHYDROEPIANDROSTERONE,

ANDROSTENEDIONE, AND TESTOSTERONE

IN HIRSUTE WOMEN

By

Marijke Frölich, Nadia Lachinsky eind A.J. Moolenaar.

ABSTRACT

Serum levels of dehydroepiandrosterone, androstenedione,

and testosterone in hiisute women suffering from either

idiopathic hirsu^ism or the polycystic ovary syndrome

were determined before and during treatment with

cyproterone acetate combined with ethinyl oestradiol.

) -ing this treatment the hirsutism decreased markedly.

. untreated hirsute women serum dehydroepiandrosterone

..evels do not differ frome those in normal women and

do not change during therapy; androstenedione levels

are higher than normal and decrease markedly during

treatment, and the testosterone levels are elevated

compared to normals, with a considerable overlap, and

show only a tendency to decrease. There is no

correlation between dehydroepiandrosterone and

androstenedione levels or between androstenedione and

testosterone levels in the serum of untreated hirsute

women. After 12-14 months of cyproterone acetate-ethinyl

oestradiol therapy a linear correlation is found between

dehydroepiandrosterone and androstenedione levels. This

can be explained by the relatively higher contribution

of the peripheral conversion of dehydroepiandrosterone
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to androstenedione to the occurrence of lower androstene-

dione levels. The linear correlation between androstene-

dione and testosterone af er treatment, also found in nor-

mal women, indicates the restoration of the role of andro-

stenedione as the major peripheral precusor of testosterone.

The blood production rate (BPR), the metabolic clearance rate

(MRC), and the level of dehydroepiandrosterone (DHEA),^.5-

androstenediol,/\4-androstenedione, and testosterone in the

serum of women with hirsutism caused by the polycystic ovary

syndrome and in women with idiopathic hirsutism have been

studied extensively by Kirschner et al. (1973). They considered

the major pathway form DHEA to testosterone to follow a path

via androstenedione and not via A5-androstenediol. For normal

women, the same conclusion was reached by Horton & Tait (1967)

and Tait & Horton (1965) from their sttiies on the conversion

of DH'ZA to serum androstenedione and testosterone. From the in-

vestigations of Kirschner et al. (1973) and Bardin & Liprjett

(1967) it is clear that in women with idiopathic hirsutism or

with the polycystic ovary syndrome the BPR of DHEA, androstene-

dione, and testosterone is significantly higher than in normal

women.

The mean serum levels of androstenedione and testosterone

are higher in hirsute women than in normal women, but there is

a considerable overlap in the range of the individual values

(Af-dre & James 1974; Lloyd et al. 1966). The relatively normal

levels of testosterone despite the higher BPR in hirsute women

can be explained by the lower levels of sex hormone-binding

globulin (SHBG), which amount to 40% of the normal values

(Rosenfield 1971;Tulchinsky & Chopra 1974). Changes in SHBG

levels do not influence the MCR of androstenedione (Kirschner

et al. 1970), sxnce androstenedione is not bound to SHBG. As a

result the higher BPR of androstenedione in hirsute women is

reflected in higher serum levels, with less overlap in the

individual values (Andre & James 1974) .

Recently, Ismail et al. (1974) reported a study on the

influence of the antiandrogen cyproterone acetate on the
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increased BPR of testosterone in hirsute women. Cyproterone

acetate combined with ethinyl oestradiol lowered the BPR and the

peripheral levels of testosterone significantly, and a marked

reduction of the hirsutism was observed.

We treated hirsute women with idiopathic hirsutism or the

polycystic ovary syndrome with cyproterone acetate and ethinyl

oestradiol in reversed sequential therapy, and studied the

effect on the DHEA—> androstenedione—>testosterone pathway. In

addition to a clinical evaluation of the hirsutism, we measured

the serum levels of DHEA, androstenedione, and testosterone.

Values before treatment and after 6-8 and 12-14 months of cypro-

terone acetate administration are presented and discussed in

relation to the levels in normal women.

MATERIALS AND METHODS

Subjects

Twenty-five hirsute women aged 16-54 years were investi-

gated. Twenty of them suffered from idiopathic hirsutism,

while 5 patients had the polycystic ovary syndrome, as

judged by laparoscopy. The severity of hirsut.ism was clas-

sified according to Ferriman & Gallwey (1961) and was re-

corded photographically. The reversed sequential therapy

of Hammerstein & Cupceancu (1969) was applied, i.e., star-

ting on the fifth day after the onset of menstrual bleeding,

100 mg cyproterone acetate was given daily for ten days and

starting on the same day 50 pg of ethinyl oestradiol for 21

days, followed by an interval of 7 days without treatment.

This therapy was repeated at 28 days intervals. With this

regime the midcycle FSH and LH peaks are abolished and the

risk of pregnancy is avoided (Ismail et al. 1974). After

6-8 months of therapy, classification of the hirsutism was

repeated and the DHEA, androstenedione, and testosterone

levels were determined in the serum of 15 women. From this

group 10 women were then treated for 12-14 months, after

which the determinations were repeated and the hirsutism

was classified again. Besides these longer control periods,

107



each patient was seen every 2 months for normal control of

the medication. Because menstrual cycles were absent or

irregular in some of the hirsute women the initial samples

were drawn just before the therapy was started. After 6-8

and 12-14 months, samples were taken 2-5 days before the

interval in the monthly series of tablets. Normal values

were obtained in a group of 14 healthy women, aged 23-39

years, none of whom was on anticonceptiye medication.

Serum samples from the control group were taken at random

in the follicular or the luteal phase of the cycle, with

avoidance of the presumed day of ovulation.

Methods

DHEA, androstenedione, and testosterone in the serum

we_-e measured by radioimmunoassay after extraction and

chromatography. These methods are described elsewhere

(Frölich et al. 1974, 1976). Fractionated 17-oxo-steroids

per 24 h in the urine were detected and quantified by gas-

liquid chromatography in a Perkin-Elmer gas-chromatograph

(Moolenaar & van Seters 1971) . Serum cortisol waf- deter-

mined according to Mattingly (1962). FSH and LH levels

were measured with commercially available radioimmuno-

assay kits (Serono, Rome, Italy), calibrated against the

2nd-IRP-HMG (MRC, Mill Hill, England).

Materials

All chemicals were of analytical grade and/or re-distilled.

The tritriated steroids and antisera have been described

elsewhere (Frölich et al. 1976). Cyproterone a :etate in the

prescribed combination with ethinyl oestradiol was obtained

from Schering Nederland B.V.

RESULTS

To exclude tumours of the ovaries or the pituitary, adrenal

hyperplasia, or adrenal tumours, the normal laboratory investi-

gations were followed by determination of the 17-oxogenic

steroids per 24 h in the urine, gas-chromatography analyses of

the individual 17-oxosteroids, FSH and LH determination in the
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serum, and an X-ray of the sella turcica. The suppression of the

adrenals was tested with 1 mg dexamethasone in an overnight sup-

pression test. All patients showed a significant decrease of the

serum cortisol levels. Mean levels and standard deviations be-

fore suppression were 19.1 + 4.31 yg/100 ml and thereafter

5.37 + 2.26 yg/100 ml, which is in the normal range.

Table 1 shows the mean values of DHEA, androstenedione and

testosterone in serum of hirsute women before and after 6-8 and

12-14 months of treatment with cyproterone acetate-ethinyl

oestradiol. None of the patients had levels exceeding twice the

standard deviation of the mean. The mean DHEA, androstenedione,

and testosterone levels in normal women are also given in

Table 1. The mean DHEA level in untreated women does not differ

significantly from the level in normal women. During treatment,

no changes in DHEA levels were observed. Compared with the nor-

mal levels, the DHEA level in hirsute women after 6-8 months of

treatment is lower (P<L 0.0125) (Student' s t-test) , but after

12-14 months there is no significant difference.

The mean androstenedione level in untreated women is eleva-

ted compared with the mean normal level (P<; 0.025). During

treatment, androstenedione levels decrease. There is a marked

difference between the initial value and the level after 12-14

months of therapy ( P < 0.0125).

Table 1. Mean serum levels of DHEA, androstenedione, and testo-
sterone, with standard error in normal and hirsute
women before treatment and after 6-8 months and 12-14
months on cyproterone acetate-ethinyl oestradiol.

g/100 ml

DHEA

Androstene-
dione

Testosterone

Normal women
n = 14

769 + 109

132 + 10

32.3 + 3.5

Hirsute women

Before treat-
ment ; n = 2 5

612 + 74

198 + 25

44.3 + 4.4

After 6-8
months
treatment
n = 15

472 + 71

127 + 19

39.3 + 5.2

After 12-14
months
treatment
n = 10

599 + 100

93 + 19

34.2 + 3.6
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Compared with the mean normal level, the mean androstenedione

level after 6-8 months of treatment is the same and after 12-14

months it is lower (P<f0.025).

DHEA ANDROSTENEDIONE TESTOSTERONE

ng/100ml

1600 r

1200

800

400 .

ng/lOOml

400 r

300

?00 .

100

"»7

ng/lOOml
80

60

20

6-8 12-U 6-8 12-U B 6-8 12-U

Individual DHEA, androstenedione, and testosterone
levels in 10 women (indicated with nos. 1-10) , suffe-
ring from idiopathic hirsutism or the polycystic ovary
syndrome with hirsutism, before (B) and after 6-8 (6-8) and
12-14 months (12-14) of therapy with cyproterone
acetate-ethinyl oestradiol.

The mean testosterone level in the group of untreated

patients is elevated compared with the mean normal level (P<.0.025),

but the individual values overlap considerably. During treatment

with cyproterone acetate-ethinyl oestradiol, there is a tendency

for the level te fall, but this decrease is not significant.

Compared with the mean normal level, no differences were found

after 6-8 and 12-14 months of therapy.

The individual values of DHEA, androstenedione, and testo-

sterone in the 10 patients treated for 12-14 months are shown in

Fig. 1. Statistical analysis of these data gives comparable dif-

ferences between the mean normal levels and the mean DHEA, andro-

stenedione, and testosterone levels before and during treatment

(see Table 1). Comparison of the mean DHEA, androstenedione, and

testosterone levels in these patients before and during treatment

also give essentially the same results as those in Table 1.
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Table 2 shows the -inear correlation coefficients between

DHEA, androstenedione, and testoste. ->ne levels in normal women

and in the investigated group of hirsute women before and du-

ring treatment. For normal women no correlation was found be-

tween DHEA and androstenedione. The same held for hirsute women

before treatment, but after 6-8 months of treatment the linear

correlation coefficient was r = 0.55 (P<.0.05; y - 2.18 x + 189)

and after 12-14 months r was slightly higher, i.e. 0.59 (P<f0.05;

y = 3.89 x + 232).

Table 2. Linear correlation coefficients between DHEA, andro-
stenedione and testosteron levels in normal and
hirsute women before treatment and after 6-8 months
and 12-14 months on cyproterone acetate-ethinyl
oestradiol.

DHEA/
androstene-
dione

DHEA/
testosterone

Androstene-
dione/

Normal women

r = 0.24
(N.S.)

r = 0.26
(N.S.)

r = 0.56
(P-<0.025)

Hirsute women

Before
treatment
n = 25

r = 0.20
(N.S.)

r = 0.19
(N.S.)

r = 0.20
(N.S.)

After
6-8 months
treatment
n = 15

r = 0.55
(P <0.05)

r = 0.14
(N.S.)

r = 0.17
(N.S.)

After
12-14 months
treatment
n = 10

r = 0.59
( P < 0.05)

r = 0.61
(P<0.05)

r = 0.64
(P<0.025)

There is moreover no linear correlation between the DHEA and

testosterone levels in normal and hirsute women before and after

6-8 months of therapy, but after prolonged treatment for 12-14

months, the correlation coefficient rises (r = 0.61; P<0.05;

y = 16.65 x + 25.7). The linear correlation between androstene-

dione and testosterone levels in normal women (r = 0.56;

P<0.05; y = 1.36 x + 89.4) is not observed in untreated women.

After 6-8 months of therapy it was still absent, but after

12-14 months the correlation between androstenedione and testo-

sterone levels was restored (r = 0.54; P<l0.025; y = 2.49 x + 8.04)

In all patients the hirsutism score according to Ferriman

& Gallwey (1961) decreased markedly. These results are described

in detail by Lachinsky et al. (1976) in a report on the

clinical study.
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DISCUSSION

The problem of hirsutism in women with either idiopathic hirsu-

tism or polycystic ovaries has been studied extensively. It has

been clearly established that the blood production rates of DHEA

(Kirschner et al. 1973), androstenedione, and testosterone

(Bardin & Lipsett 1967) are higher than in normal women.

The peripheral conversion rates of DHEA to androstenedione and

DHEA to testosterone are not altered (Kirschner et al. 1973) ,

and the same holds for the conversion rate of androstenedione

to testosterone (Bardin a Lipsett 1967).

In our investigation the mean DHEA level in untreated women

did not differ significantly from the level in normals (Table 1),

whereas Kirschner et al. (1973) found elevated levels in hirsute

women. It is possible that the fluctuations in the DHEA levels

over 24 h (Rosenfeld et al. 1975) and the individual differences,

also found by Guerrero et al. (1973), interfered with our study,

in which the women were ambulant and in whom blood was collected

between 9 and 12 p.m. The mean androstenedione and testosterone

levels in untreated hirsute women were higher than in normals

(Table 1), as has also been reported by Andre & James (1974),

Givens et al. (1974), and Kirschner et al. (1973).

After a year of treatment with cyproterone acetate-ethinyl

oestradiol in reversed sequential therapy there was no effect on

the DHEA levels; there was a marked depressive effect on the

androstenedione levels throughout the whole period, and a weaker

depressive effect on testonsterone levels (Table 1). In attemp-

ting to explain these findings it must Ke kept in mind that in

hirsute women the SHBG levels are lowered to 40% of the normal

level (Rosenfield 1971; Tulchinsky & Chopra 1974), but oestrogen

treatment induces a rise in the SHBG level (Vermeulen et al. 1969;

Burke & Anderson 1972). In addition to the effects of changes in

SHBG levels, the metabolic activity of the liver and the extra-

hepathic metabolism of androgens are altered (Mauvais-Jarvis et al.

1973). The clearance of DHEA which is not bound by SHBG (Horton

& Tait 1967), is not influenced by higher SHBG levels due to

oestrogen treatment.The unchanged levels of DHEA during
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cyproterone acetate-oestrogen therapy suggest that the adrenals,

the main sources of DHEA (Lloyd et al. 1971), are not affected

by cyproterone acetate as far as unconjugated DHEA is concerned.

This interpretation is only valid if it is justifiable to assume

that the MCR of DHEA is unaffected by cyproterone acetate.

Hirsute women with low SHBG levels are reported to have the

same MCR for androstenedione (Kirschner et al. 1973; Bardin &

Lipsetc 1967) as normal women. The serum levels of cindrostene-

dione and the MCR are not effected by oestrogen treatment

(Kirschner et al. 1970), which raises SHBG levels. Hence if it

is assumed that the MCR of androstenedione is not influenced

by cyproterone acetate, it seems likely that the fall in the

androstenedione level during administration of cyproterone

acetate-ethinyl oestradiol is a direct reflection of the reduc-

tion of the BPR of androstenedione by cyproterone acetate, either

by the depression of the gonadotrophins and its effect on the

ovaries, or by an anti-androgenic effect en the adrenals. This

could be a direct action or exerted via ACTH - or both. The

lowering of the level of androstenedicne, the major precursor

of dihydrotestosterone (DHT) in women (Ito & Horton 1971), may

explain the dramatic reduction in the effect of cyproterone

acetate-ethinyl oestradiol on the hirsutism. The simultaneous

rise in SHBG, which binds DHT very strongly, lowers the hepathic

metabolism and the extra-hepathic metabolism, by the androgen-

sensitive target organs, of androstenedione via testosterone and

DHT to androstenediol (Mauvais-Jarvis et al. 1973), giving a

second contribution to the reduction of androgenic response in

hirsute women.

The effects of cyproterone acetate-ethinyl oestrogen treat-

ment on testosterone levels are even more complicated. Ismail

et al. (1974) reported a reduction in the testosterone levels,

which has been confirmed by our results. In one of his patients

cyproterone acetate alone strongly reduced the BPR of testoste-

rone. Since ethinyl oestradiol produces an increase in SHBG, and

a reduction the MCR, the testosterone levels do not decrease as

markedly as androstenedione in response to the combined therapy.

The free testosterone fraction in hirsute women is known
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.(Rosenfield et al. 1972; Tulchinsky & Chopra 1974) to be elevated

as compared to normal levels. On cyproterone acetate-ethinyl

oestradiol therapy the total serum testosterone is lowered, and

hence the free fraction must be reduced. This reduction is

enhanced by the binding of free testosterone to the increasing

SHBG concentrations, possibly contributing further to the decrease

in the hirsutism.

A linear correlation which we found between the serum levels

of androstenedione and testosterone in normal women, with r = 0.56

(Table 2), also reported by Andre & James (1974), may be explained

by the results obtained by Tait & Horton (1965), which showed

androstenedione to be the major precursor of testosterone by

peripheral conversion in normal women. The minimal contribution

of DHEA as a peripheral precursor for androstenedione and testo-

sterone (Horton & Tait 1967) could explain the absence of a corre-

lation between DHEA and androstenedione or DHEA and testosterone

levels in normal women (Table 2).

Untreated hirsute women do not show a linear relationship

between the androstenedione and testosterone levels (Table 2).

Compared with the metabolism of both steroids in normal women,

testosterone metabolism is affected by the lower binding to SHBG

(Rosenfield 1971; Tulchinsky & Chopra 1974). The MCR of andro-

stenedione is not altered in hirsute women, but that of testo-

sterone is higher (Bardin S Lipsett 1967). The finding by Bardin

& Lipsett (1967) and Southren et al. (1969) of a 50% decrease in

the amount of serum androstenedione metabolized to testosterone

could explain the absence of correlation between androstenedione

and testosterone levels in the serum of hirsute women with

idiopathic hirsutism or the polycystic ovary syndrome. The resto-

ration of the linear correlation, with a correlation coefficient

of r = 0.64, between androstenedione levels and testosterone

levels after 12-14 months of treatment with cyprcterone acetate-

ethinyl oestradiol indicates the restoration of serum androstene-

dione as the major peripheral precursor of testosterone (Table 2).

In our results it is difficult to discriminate between the

effects of cyproterone acetate and ethinyl oestradiol, and even

more difficult to discriminate between the ovarian and the
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adrenal contributions to the observed effects. As the DHEA levels

remain constant, the androstenedione levels fall markedly, and

the testosterone levels show a strong tendency to fall during the

combined therapy, it is possible that the effects on the ovaries

are more pronounced than on the adrenals. The combined ovarian

and adrenal vein catherization experiments by Kirschner & Jacobs

(1971) have already provided evidence that the major sources of

androgen overproduction in hirsute women are supplied by the

ovaries. Studies in ovariectomized hirsute women might be expec-

ted to elucidate the role of the adrenals in these cases.
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ADDENDUM

Androstanediol

A5-androstenedlol

Androstenedione

Cortisol

Cyproterone acetate

Dehydroepiandrosterone

Dexamethasone

Dihydrotestosterone

Ethinyl oestradiol

Testosterone

5a-androstane-3a,17g-diol

5-androstene-3S,176-diol

4-androstene-3,17-dione

1 IB,17,2l-trihydroxy-4-pregnene-

3,20-dione

l,2a-methylene-6-chloro-17a-

hydroxy-4,6-pregna-diene-3,20-

dion-17-acetate

3B-hydroxy-5-androsten-17-one

9ct-f l u o r o - 1 6 a - m e t h y l - l 1 0 , 1 7 , 2 1 -

trihydroxy-1,4-pregna-diene-

3,20-dione

17g-hydroxy-5a-androstan-3-one

1,3,5(10)-oestratriene-3,176-

diol-17a-ethyne

17g-hydroxy-4-androsten-3-one
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SAMENVATTING

De invoering van de radioimmunologische bepalingstechniek

voor de eiwithormonen insuline, groeihormoon en calcitonine

maakte het mogelijk grote series bepalingen in serum te ver-

richten en daarmede een bijdrage te leveren tot diagnostiek en

klinisch onderzoek.

De belangrijkste toepassingsgebieden zijn respectievelijk

het onderzoek naar het ontstaan van diabetes, diagnostiek en

behandeling van patiënten net acromegalie en groeistoornissen,

en diagnostiek en behandeling van het medullair schildklier-

carcinoom.

Radioimmunologische bepaling van steroiden in serum was

technisch moeilijker. Onderzoek van de eigenschappen van de

diverse antisera heeft geleid tot het kiezen van chromatogra-

fiesystemen,' waarmede kruisreagerende steroiden werden verwij-

derd. Tijdens chromatografie moest worden gewaakt voor hoge

blancowaarden. Deze werden veroorzaakt door gebruik van een

te grote hoeveelheid steroid als referentie. Het verdient aan-

beveling tracerdoses als referentiemateriaal te gebruiken.

Radioimmunologische bepaling van aldosteron in bloed af-

komstig uit de bijnieren kon worden aangewend bij de locali-

sering van een aldosteron-producerende tumor. Selectieve veno-

grafie en het nemen van bloedmonsters uit ovarium- en bijnier-

venen brachten na bepaling van het testosterongehalte een

Leydig cel tumor in een ovarium aan het licht, die reeds zeer

lang aanwezig moet zijn geweest. De combinatie van venografie

met radioimmunologische bepalingen in bloedmonsters verkregen

tijdens de venografie kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor

de localisatie van processen met hormoonoverproductie in het

algemeen.

Bij het maken van een hormoonprofiel tijdens de normale

menstruele cyclus werd een hoge mate van efficiëntie bereikt

door aldosteron, dehydroepiandrosteron, androsteendion, testo-

steron en etiocholanolon met 1 chromatografie systeem te

scheiden. De technisch-chromatografische gegevens hier ver-
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kregen werden later toegepast bij bepaling van dehydroepian-

drosteron, androsteendion en testosteron bij hirsute vrouwen,

zodat ook in dat onderzoek met 1 chromatografie systeem kon

worden volstaan.

Als basis voor klinisch onderzoek en als hulp bij de

diagnostiek biedt het hormoonprofiel van de normale menstru-

ele cyclus vele mogelijkheden. Vergelijking van de androgeen-

spiegels bij vrouwen met hirsutisme voor en tijdens behande-

ling met cyproteron acetaat-ethinyl oestradiol met normale

waarden heeft tot de conclusie geleid dat de verlaging van

de verhoogde androsteendion niveaus waarschijnlijk een gro-

tere bijdrage levert tot de opmerkelijke verbetering van het

hirsutisme dan het verlagend effect op de slechts licht ver-

hoogde testosteronspiegels.
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SUMMARY

The introduction of the radioimmunoassays for the

protein hormones insulin, growth hormone and calcitonin gave

us the possibilities to determine these hormones in large

series of serum samples, as a contribution to diagnosis and

clinical investigations. The major fields of application

are respectively the investigation on the onset of diabetes,

diagnosis and treatment of acromegaly or growth disturbances,

and diagnosis and treatment of medullary carcinoma of the

thyroid.

Radioimmunoassay of steroid in serum gave more techni-

cal problems. The investigations of the cross-reactivities

of the antisera led to the selection of chromatographic

systems useful to remove cross-reacting storoids. During

chromatography with high doses of reference steroids, high

blank values were introduced. We investigated this

phenomenon and found it recommendable to use tr?cer doses

as reference material.

Radioimmunoassay of aldosterone in blood from the

adrenal veins made it possible to localize an aldosterone-

producing tumour. Selective venography with lood sampling

from ovarian and adrenal vein=> led to the discovery of a

long existing Leydig cell tumour in an ovary by detection

of the testosterone levels. The combination of venography

with radioimmunoassays in blood samples obtained during the

venography can give important information on the localiza-

tion of hormone-producing processes in general.

Making a hormonal profile during the normal menstrual

cycle a high degree of efficiency was reached by dividing

aldosterone, dehydroepiandrosterone, androstenedione,

testosterone and aetiocholanolone in one chromatographic

system. The technical chromatographic experience here ob-

tained was applied later in the determination of dehydro-

epiandrosterone, androstenedione and testosterone in the
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serum of hirsute women.

The hormonal profile of the normal menstrual cycle can

be used as reference material in clinical trials or diagnos-

tic problems. Comparison of the androgen levels in the serum

of women with hirsutism before and during treatment with

cyproterone acetate-ethinyl oestradiol with normal levels

led to the conclusion that the lowering effect of the medi-

cation on the elevated androstenedione levels might play a

more important role in the remarkable effects of the

therapy than the lowering effect on the only slightly

elevated testosterone levels.
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Agnes en Map, de wijze waarop jullie je taak

als paranymf hebben opgevat, heeft in belang-

rijke mate bijgedragen tot veel plezier rond

de bewerking van dit proefschrift.
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