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Case report. Een benigne zwelling van de testis: een intratesticulaire
epidermoïdcyste. Cave: overige echografische afwijkingen
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Samenvatting
Deze casus betreft een 22-jarige patiënt die zich presenteerde met een niet-pijnlijke, palpabele zwelling van de linker
testis. Echografie toonde een typisch beeld met uienringen, met daarnaast een tweetal kleine hypo-echogene laesies
als toevalsbevinding. Patiënt onderging daarom een radicale orchidectomie links. Pathologie bevestigde de diagnose
‘intratesticulaire epidermoïdcyste’, er werd echter ook een seminoom gevonden. Een intratesticulaire epidermoïdcyste is
de meest voorkomende afwijking van de testis. Echografie is eerste keus in de diagnostiek, maar hiermee kan de diagnose
niet met zekerheid worden gesteld, aangezien een matuur teratoom dezelfde echografische kenmerken kan hebben. Indien
er sprake is van alleen een epidermoïdcyste zou kunnen worden volstaan met een afwachtend beleid of een partiële resectie.
In het kader van deze casus was een radicale orchidectomie achteraf de juiste keuze, aangezien er ook sprake was van een
seminoom.

Trefwoorden intratesticulaire epidermoïdcyste · testis · benigne

Case report. A benign tumor of the testis: an intratesticular epidermoid cyst. Preserve you from other
ultrasound abnormalities

Abstract
A 22-year-old patient visited our outpatient clinic with a non-painful, palpable swelling of the left testis. Ultrasonography
showed suspicion of an intratesticular epidermoid cyst with a hypoechogenic lesion located next to it. The patient underwent
a radical orchiectomy. Pathology showed an intratesticular epidermoid cyst and also a small seminoma. An intratesticular
epidermoid cyst is the most seen, benign abnormality of the testis. Ultrasound of the testis is the first choice of diagnostics
and shows a characteristic onion ring like pattern. Treatment options are follow-up or partial resection. In this specific
case, a radical orchiectomy was the good choice because of the seminoma found in the specimen.

Keywords intratesticular epidermoid cyst · testis · benign

Introductie

Een zwelling van het scrotum is een afwijking die dagelijks
in de praktijk beoordeeld wordt (bijvoorbeeld een hydrocele
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of spermatocele). Bij 782 mannen werd in 2017 de diagnose
testiscarcinoom gesteld [1]. Differentiatie tussen benigne
en maligne afwijkingen gebeurt in eerste instantie op ba-
sis van anamnese, lichamelijk onderzoek, laboratorium- en
radiologisch onderzoek. Indien een afwijking verdacht is
voor maligniteit, moet er pathologisch-anatomisch onder-
zoek verricht worden op weefsel dat is verkregen middels
radicale excisie dan wel biopsie. In deze casus presente-
ren wij een patiënt met een benigne afwijking van de testis
die klinisch verdacht was voor een maligniteit vanwege de
overige echografische afwijkingen.

https://doi.org/10.1007/s13629-018-0231-6
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Casus

Een 22-jarige patiënt bezocht onze polikliniek Urologie in
verband met een sinds enkele maanden niet-pijnlijke palpa-
bele zwelling van de linkertestis. Hij kon niet goed aange-
ven of de afwijking gegroeid was. Er was geen sprake ge-
weest van een infectie aan de testis. Bij lichamelijk onder-
zoek viel op dat de linkertestis een kleiner volume had, met
craniaal een ronde palpabele afwijking van ongeveer 1cm.
Rechts waren er geen afwijkingen. Via de huisarts was al
een echo scrotum gemaakt, waarop drie laesies in de linker-
testis werden gezien. De grootste laesie was rond en scherp
afgegrensd, en had een diameter van 12mm, waarbij er een
karakteristiek beeld van onion rings werd gezien. Doppler-
onderzoek liet geen doorbloeding zien van de grootste lae-
sie (fig. 1). Volgens de radioloog was een maligniteit niet
uitgesloten. De kleinere laesies, hypo-echogeen, bedroegen
respectievelijk 4 en 3mm (fig. 2). Tumormarkers waren
niet verhoogd: bèta-humaan choriongonadotrofine (HCG)
<1U/L, lactaat dehydrogenase (LD) 158U/L en alfafoeto-
proteïne (AFP) 2kU/L.

Er werd samen met de patiënt besloten om op basis van
kliniek en echografie een radicale orchidectomie links te
verrichten en, op verzoek van de patiënt, een testisprothese
te plaatsen. De gevolgen van deze ingreep op het tes-

Figuur 1 Echo-doppler van de intratesticulaire epidermoïdcyste.
Geen vascularisatie zichtbaar

Figuur 2 Linkertestis: ventraal van de intratesticulaire epidermoïd-
cyste bevindt zich een hypo-echogene afwijking

Figuur 3 HE-kleuring. 50× vergroot. Geheel links het seminoom met
het typische uitbundige lymfoïde infiltraat (1). In het midden de atrofi-
sche tubuli seminiferi met Leydig-cellhyperplasie (2) en geheel rechts
de epidermoïdcyste (3)

Figuur 4 OCT4 kleuring (marker voor seminoom). Links het semi-
noom (1). In het midden atrofische tubuli seminiferi met rechts van
het midden bruine randaankleuring zoals wordt gezien bij ITGCN (2).
Geheel rechts de epidermoïdcyste (3)

tosterongehalte en de semenproductie werden besproken,
waarna de patiënt niet koos voor semenpreservatie.

De ingreep verliep ongecompliceerd en peroperatief wer-
den er geen macroscopische afwijkingen gezien. De PA-
uitslag toonde dat de grootste afwijking een epidermoïd-
cyste betrof zonder aanwijzingen voor een dermoïdcyste
dan wel een matuur teratoom. Daarnaast was er sprake van
een kiemceltumor van 0,6cm, waarvan het beeld paste bij
een seminoom zonder angio-invasie, met tevens uitgebreide
intratubulaire kiemcelneoplasie (ITGCN; fig. 3 en 4).

Voor publicatie van de casus is informed consent verkre-
gen bij de patiënt.
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Discussie

Een intratesticulaire epidermoïdcyste ontstaat uit kiemcel-
lijnen, is benigne van aard en betreft ongeveer 1–2% van
alle testistumoren [2, 3]. Hoe een epidermoïdcyste ontstaat,
is niet geheel duidelijk. Mogelijke hypotheses zijn dat de
cyste resulteert uit monodermale ontwikkeling van een te-
ratoom of door metaplasie van oppervlakte-epitheel. In eer-
ste instantie zal een echo gemaakt worden van de testis om
de diagnose te kunnen stellen. Intratesticulaire epidermoïd-
cysten hebben op een echogram een kenmerkend patroon
dat lijkt op de opbouw van een uienschil, en bestaat uit
echorijke en echoarme ‘schillen’ [4]. Ondanks het soms
karakteristieke beeld op de echo en normale waarden van
het bèta-HCG, AFP en LDH is het onderscheid tussen deze
afwijking en een maligne testistumor moeilijk te maken.
Indien de diagnostiek niet evident of conclusief is, is het
mogelijk om een MRI van de testis te verrichten. Op een
MRI wordt een typische bulls eye gezien, met centraal een
hoge intensiteitszone met squameuze cellen en perifeer ke-
ratinevezels. Er is tot op heden te weinig bewijs dat dit van
toegevoegde waarde is naast de echografie en laboratori-
umonderzoek [5]. Eventueel zou doppleronderzoek van de
afwijking kunnen helpen, omdat er in een epidermoïdcyste
geen vascularisatie wordt gezien. Differentiaaldiagnostisch
moet bij een epidermoïdcyste worden gedacht aan een se-
minoom, een matuur teratoom of een dermoïdcyste. Zo
beschreven Maizlin et al. dat een teratoom dezelfde echo-
grafische kenmerken kan hebben als een epidermoïdcyste.
In deze studie kwam naar voren dat bij drie van de zes
patiënten die echografisch een sterke verdenking hadden
op een epidermoïdcyste door de kenmerkende uienschilop-
bouw, het pathologisch verslag verdacht was voor een te-
ratoom [5]. De behandeling van een epidermoïdcyste wordt
in de literatuur uitgebreid bediscussieerd, waarbij voorheen
een radicale orchidectomie vaak als behandeling van eer-
ste keuze werd gezien, aangezien aanvullende diagnostiek
niet specifiek genoeg was om te differentiëren tussen een
benigne of maligne laesie. Aangezien epidermoïdcysten be-
nigne zijn, zou een expectatief beleid met eventueel echo-
grafisch vervolgen, behandeling van eerste keuze moeten
zijn, zeker als het klinisch beloop dit toelaat [6]. Bij twijfel
volstaat een testissparende behandeling [7]. In het kader
van testispreservatie voor de fertiliteit en voor het testos-
teronniveau in de loop van het leven, wordt tegenwoordig
aanbevolen te streven naar testissparende therapie indien
mogelijk [8, 9]. Bij testissparende chirurgie is het advies
om, behalve enucleatie van de cyste, ook een vriescoupe in
te sturen van het parenchymweefsel en te beoordelen of er
geen teratomateuze componenten of (pre)maligne kenmer-
ken aanwezig zijn [10]. Van de tot nu toe gepubliceerde
artikelen hebben de patiënten een zeer goede prognose na
testissparende chirurgie of radicale orchidectomie [11–14].

In één casus is een recidief epidermoïdcyste beschreven na
testissparende chirurgie [15]. Tot op heden is nooit beschre-
ven of er een relatie is tussen een epidermoïdcyste en een
(pre)maligne afwijking in de testis.

Terug naar de casus

Postoperatief was er sprake van een ongecompliceerd be-
loop en was de patiënt tevreden met de prothese. Behalve
de epidermoïdcyste bleek er ook sprake van een klein se-
minoom. Het voorkomen van dit begeleidend seminoom
werd beschouwd als een toevalsbevinding. In het multidis-
ciplinair overleg werd de patiënt besproken en werd er in
verband met het seminoom besloten tot disseminatieonder-
zoek en follow-up volgens de richtlijn.

Conclusie

Een intratesticulaire epidermoïdcyste is een zeldzame be-
nigne afwijking met een echografisch beeld van ‘uienrin-
gen’. Ondanks het typische beeld is echografische differen-
tiatie tussen een benigne en maligne afwijking niet altijd
goed mogelijk, omdat een matuur teratoom dezelfde echo-
grafische kenmerken kan hebben als een epidermoïdcyste.
Primair zou moeten worden overwogen om een expectatief
beleid te volgen. Indien twijfel over de diagnose bestaat,
gaat de voorkeur uit naar het nemen van een biopt, dan
wel een peroperatieve vriescoupe om de diagnose epider-
moïdcyste te bevestigen. In dat geval kan men volstaan met
enucleatie van de cyste in het kader van testispreservatie en
is verdere follow-up niet nodig.
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