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SAMENVATTING

Bij 97 hon den die tus sen 2003 en 2005 aan de Fa cul teit Dier ge nees kun de ge cas treerd wer den we gens uit een -

lo pen de in di ca ties, zo als ong ewenst sek su eel ge drag, pros taat pro ble men, tes tis tu mo ren en cryp tor chi die, wer den

bei de tes tes na ope ra tie ve ver wij de ring ma cros co pisch on der zocht en daar na on der wor pen aan een his to pat ho lo -

gisch on der zoek van het tes tis pa ren chym. Achten der tig ver schil len de hon den ras sen maak ten deel uit van de

on der zoch te po pu la tie. Van de on der zoch te hon den bleek 46% bi la te raal nor ma le tes tes te heb ben, ter wijl 29%

een tu mo ra le on taar ding van één of bei de tes tes had. Tes tis tu mo ren kwa men voor al voor bij ou de re hon den (ge -

mid del de leef tijd 10,9 jaar) en kon den on der ver deeld wor den in se mi no men (39%), ser to li cel tu mo ren (14%),

ley dig cel tu mo ren (29%) en mul ti pe le tes tis tu mo ren (18%°). Van de 27 pa ti ënten aang ebo den voor een rou ti ne -

cas tra tie werd na een his top atho lo gisch on der zoek bij 19% een tes tis tu mor vast ge steld als toe vals be vin ding. In

deze groep werd geen an de re tes tis pa tho lo gie aang etoond. Naast tes tis tu mo ren was de meest voor ko men de pa tho -

lo gie in de on der zoch te po pu la tie tes ti sa tro fie (20 %) ter wijl ont ste king van de tes tis bij na niet voor kwam (5%).

ABSTRACT

Of 97 dogs which were cas tra ted at the Fa cul ty of Ve te ri na ry Me di ci ne, Ghent Uni ver si ty be tween 2003 and 2005

for dif fe rent in di ca ti ons such as un wan ted sexu al be ha vi or, pros ta tic pro blems, tes ti cu lar tu mors and cryp tor chi dism;

both tes ti cles were exa mi ned ma cros co pi cal ly and then sub mit ted for his top atho lo gi cal exa mi na ti on of tes ti cu lar pa ren -

chy ma. Thir ty eight dif fe rent breeds were re pre sen ted in the exa mi ned po pu la ti on. Bi la te ral ly nor mal tes ti cles were

found in 46% of the pa tients. Tes ti cu lar tu mors were found in 29% of the ca ses and usu al ly oc cur red in ol der dogs (mean 

age 10.9 ye ars old). Tes ti cu lar ne o plasms could be sub di vi ded into se mi no mas (39%), Ser to li cell tu mors (14 %), Ley -

dig cell tu mors (29%) and mixed tu mors (18 %). Tes ti cu lar ne o plasm was in ci den tal ly found in 19% of the 27 dogs pre -

sen ted for rou ti ne cas tra ti on. No ot her tes ti cu lar pa tho lo gies were pre sent in this group. Be si des tes ti cu lar tu mors,

tes ti cu lar atrop hy (20%) was the most fre quent ly ob ser ved tes ti cu lar pa tho lo gy in the po pu la ti on which was exa mi ned,

whe re as in flam ma ti on of the tes tis was very ra re ly di ag no sed (5%). 

INLEIDING

Tes tis tu mo ren wor den vaak aang etrof fen bij ou de re

hon den (Nie to et al., 1989; Pe ters et al., 1996) en zijn,

naast huid tu mo ren, de tu mo ren met de hoog ste pre va len -

tie bij de reu, met een in ci den tie van 0,91 % (Johnston et

al., 2001). Bij cryp tor che tes ti kels is de kans op een ne o -

plas ti sche on taar ding ong eveer tien maal ho ger dan bij

scro ta le tes tes (Johnston et al., 2001). Ser to li cel tu mo ren,

se mi no men en ley dig cel tu mo ren zijn de meest voor ko men de

tes tis tu mo ren bij de hond (Niel sen, 1983; We a ver, 1983;

Pe ters et al., 1996). Vol gens de li te ra tuur blij ken de  drie

ver schil len de ty pen  ong eveer even vaak op te tre den

(Nie to et al., 1989; Pe ters et al., 1996). De ge mid del de

leef tijd bij pa ti ënten met ser to li cel tu mo ren en se mi no -

men is ge le gen tus sen 9 en 10 jaar, ter wijl ley dig cel tu mo -

ren ge mid deld voor ko men van af de leef tijd van 11 jaar

(Niel sen, 1983; We a ver, 1983; Nie to et al., 1989).

De tes tis tu mo ren zijn meest al goed aar dig en me ta sta -

sen ko men niet vaak voor (Niel sen, 1983; Pe ters et al.,
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1996). Hoe wel der ge lij ke tu mo ren vaak asymp to ma tisch 

zijn, kun nen ver schil len de kli ni sche symp to men op tre den

om dat tu mo ra le tes tes soms hor mo nen pro du ce ren (Pe ters

et al., 1996).

Het doel van dit on der zoek is om de pre va len tie van de 

tes tis tu mo ren bij de reu in onze stre ken te be pa len. Er

wordt voor al ge ke ken naar het soort tes tis tu mor dat

voorkomt en de ge mid del de leef tijd waar op de tu mor op -

treedt. 

MATERIAAL EN METHODEN

Ge du ren de de pe ri o de april 2003 tot april 2005 wer -

den op de vak groep Ge nees kun de en kli ni sche Bi o lo gie

van de klei ne Huis die ren, Fa cul teit Dier ge nees kun de te

Me rel be ke alle ope ra tief ver wij der de tes tes van hon den

on der zocht. In to taal wer den 97 paar tes tes ver za meld

van hon den die om wil le van uit een lo pen de re de nen wer -

den ge cas treerd. Re le van te ge ge vens over de pa ti ënten

wer den ge no teerd op spe ci fiek op ge stel de for mu lie ren.

De tes tes wer den ge me ten met be hulp van een schuif li ne -

aal op voor af be paal de plaat sen. Zo wer den de leng te,

breed te en hoog te van de tes tis ge me ten. Daar na werd de

tes tis ge wo gen en in zijn ge heel ge fixeerd in for mol. De

tes tis werd ver vol gens ver sne den en ma cros co pisch be -

oor deeld. Zo nes met een af wij kend as pect, als ook niet-

 af wij ken de sta len van tes tis – en epi di dy mis pa ren chym

(vol le di ge dwar se door sne de) wer den ing ebed in pa raf fi ne.

De sta len wer den ten slot te ge kleurd met he ma toxy li ne- eo -

si ne vol gens stan daard tech nie ken en his top atho lo gisch be -

oor deeld op de aan we zig heid van ser to li cel tu mo ren (af -

stam mend van ser to li cel len), se mi no ma (af stam mend van

zaad cel len), ley dig cel tu mor (af stam- mend van in ter sti ti ële

ley dig cel len) of an de re ne oplas men. Op ba sis van de re sul -

ta ten van dit laat ste on der zoek wer den de tes tes on der -

ver deeld in vier ver schil len de groe pen (Ta bel 1).

Bi la te raal nor ma le tes tes

Deze groep be vat te de hon den waar van bei de tes tes op 

his top atho lo gisch on der zoek geen af wij king en ver toon -

den. Dit was de nor ma le po pu la tie. Bij deze po pu la tie

werd on der meer ge ke ken of er een ver band be stond tus -

sen het ge wicht van de hond en het ge wicht van de tes tes.

Het ge wicht van de hond werd ook ge cor re leerd met de

leng te van de tes tes. Even eens werd na ge gaan of er een

ver schil in groot te was tus sen de nor ma le rech ter- en link er -

testis.

Tes tis tu mo ren

De tes tis tu mo ren wer den on der ver deeld in ley dig cel -

tu mo ren, ser to li cel tu mo ren, se mi no men en mul ti pe le tu -

mo ren. Zo wel de pre va len tie van elke soort tes tis tu mor

werd be paald als de ge mid del de leef tijd waar op ze wer den

vast ge steld. Bij mul ti pe le tes tis tu mo ren werd be ke ken wel ke

soor ten tu mo ren te ge lij ker tijd voor kwa men.

Een verd ere on der ver de ling van de tes tis tu mo ren in

drie sub groe pen werd hier bij ge maakt:

1. Uni la te ra le tes tis tu mor met een con tra la te ra le nor ma le

tes tis

2. Uni la te ra le tes tis tu mor met atro fie van de con tra la te -

ra le tes tis 

3. Bi la te ra le tes tis tu mo ren

Van elke sub groep werd de pre va len tie be paald en

werd ge no teerd of de tu mor zich in de rech ter te stis of in

de link er te stis be vond.

Tes ti sa tro fie

Zo wel tes ti sa tro fie, tes tis de ge ne ra tie, hy popla sie van

de tes tis als een in ac tie ve tes tis be ho ren tot de ca te go rie

van atro fi sche tes tis. Tes tes die atro fisch zijn ten ge vol ge

van de aan we zig heid van een con tra la te ra le tes tis tu mor
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Ta bel 1. Onder ver de ling van de tes tes op ba sis van het his top atho lo gisch onderzoek.

Bi la te raal nor ma le tes tes Tes tis tu mo ren Atro fie Ontste king

Geen af wij king en Ser to li cel tu mo ren Tes ti sa tro fie Ontste king

Ley dig cel tu mo ren Tes tis de ge ne ra tie Fi bro se

Se mi no men Tes tis hy popla sie Ne cro se

Mul ti pe le tu mo ren Inac tie ve tes tis Cys te

Sper ma gra nu loom
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Fi guur 1.  Ma cros co pisch uit zicht van een ser to li cel tu -
mor (uit: La bo ra to ri um Pat ho lo gie van de klei ne Huis -
die ren, Uni ver si teit Gent, 2005).

Fi guur 2. His to lo gisch uit zicht van een ser to li cel tu mor
(uit: La bo ra to ri um Pat ho lo gie van de klei ne Huis die -
ren Uni ver si teit Gent, 2005).

Fi guur 3.  Ma cros co pisch uit zicht van een se mi no ma
(uit: La bo ra to ri um Pat ho lo gie van de klei ne Huis die ren, 
Uni ver si teit Gent, 2005).

Fi guur 4.  His to lo gisch uit zicht van een se mi no ma (uit: La -
bo ra to ri um Pat ho lo gie van de klei ne Huis die ren, Uni ver si -
teit Gent, 2005).

Fi guur 5. Ma cros co pisch uit zicht van een ley dig cel tu mor
(uit: La bo ra to ri um Pat ho lo gie van de klei ne Huis die ren,
Uni ver si teit Gent, 2005).

Fi guur 6. His to lo gisch uit zicht van een ley dig tu mor (uit:
Labo ratori um pa tho lo gie van de klei ne Huis die ren, Uni -
ver si teit Gent, 2005).



wer den in onze stu die niet tot deze groep ge re kend; ze

wer den ing edeeld in de groep van de tes tis tu mo ren.

Ontste king van de tes tis

Ontste king, fi bro se, ne cro se, cys te en sper ma gra nu loom

wer den on der ge bracht in de groep van ont ste king van de

tes tis.

De fi ni ties van de ver schil len de tu mor ty pen

Een ser to li cel tu mor is een tu mor die uit gaat van de

ser to li cel len, die deel uit ma ken van het stro ma van de tes -

tis (Fi guur 1 en 2). De ser to li cel len staan on der in vloed

van FSH (Fol li kel Sti mu le rend Hor moon) dat door de

hy po fy se wordt ge pro du ceerd. Een se mi no ma ont staat

ten ge vol ge van een tu mo ra le on taar ding van de zaad cel -

len van de tes tis (Fi guur 3 en 4). Ley dig cel tu mo ren zijn

tu mo ren die ont staan uit de ley dig cel len, die ook de in ter -

sti ti ële cel len van de tes tis wor den ge noemd (Fi guur 5 en 6). 

Deze cel len staan on der in vloed van LH (Lu te ïniserend

Hor moon) dat even eens door de hy po fy se wordt ge pro -

du ceerd.

Sta tis tiek

Voor de sta tis ti sche ver wer king werd ge bruik ge -

maakt van het pro gram ma Sta tis tix®. De re sul ta ten wer -

den zo wel voor de hele on der zoch te po pu la tie als bin nen

de ver schil len de groe pen be stu deerd. Hier bij wer den naast

de be schrij ven de sta tis tiek pa ra me tri sche en niet- pa ra me tri sche

tes ten ge bruikt naar ge lang de ge ge vens al dan niet nor maal

verd eeld wa ren. Met de pe ar son test werd ener zijds de cor -

re la tie tus sen het lichaams ge wicht en het ge wicht van de

tes tes en an der zijds de cor re la tie tus sen het lichaams ge -

wicht en de leng te van de tes tes be stu deerd. Ver schil len

tus sen link er- en rech ter te stis van de zelf de hond wer den

be ke ken met de wil coxon test. De krus kall-wal lis test

werd ge bruikt om de leef tijd van de hon den waar op de

ver schil len de tu mor ty pen op tre den te ver ge lij ken. De tes ten 

wer den als sta tis tisch sig ni fi cant be schouwd bij p< 0,05.

RESULTATEN

De ge ge vens van de pa ti ënten wor den sa meng evat in

Ta bel 2. Van de 97 paar ver za mel de tes tes wa ren de re sul -

ta ten bij his top atho lo gisch on der zoek als volgt: 46% bi -

la te raal nor ma le tes tes (n = 46), 29% tes tis tu mo ren (n =

28), 20% atro fie (n = 19) en 5% ont ste king (n = 5). His to-

pa tho lo gisch wer den meer tes tis tu mo ren (n = 28) aang e -

trof fen dan bij kli nisch on der zoek ge di a gnos ti ceerd

werd. Slechts bij 15 hon den was de in di ca tie voor cas tra -

tie een tes tis tu mor. Deze di ag no se kon in één ge val niet

his top atho lo gisch be ves tigd wor den. De mees te hon den

met een tes tis tu mor bij his top atho lo gisch on der zoek

wer den aang ebo den voor rou ti ne cas tra tie (n=5). Er wa ren

ook hon den bij met peri-anaal tu mo ren (n=2), pros taat -

hyper tro fie (n=2), chro ni sche pros ta ti tis (n=1), her nia

ing uin alis (n=1), ure tro sto mie (n=1) en ong elij ke tes tes

(n=1) (Ta bel 2). 

De po pu la tie waar bij his top atho lo gisch geen enk ele

af wij king aan de tes tes werd ge von den, be stond uit 45

hon den met een ge mid del de leef tijd van 5,7 ± 3,6 jaar

(0,5-15,0) en een ge mid deld lichaams ge wicht van 19,4 ±

14,8 kg (2,3 - 80,0). Het ge mid deld ge wicht van bei de

tes tes be droeg 20,8 ± 15,0 gram (3,5 –70,0).

Een sig ni fi can te cor re la tie werd ge von den tus sen het

lichaams ge wicht van de hond en het ge mid deld ge wicht

van de tes tes (Pe ar son, r = 0,84, p<0,001). Ook werd een

sig ni fi can te cor re la tie (Pe ar son, r = 0,89, p<0,001) tus sen 

het lichaams ge wicht en de (ge mid del de) leng te van de tes -

tes ge von den. 

Het ver schil tus sen het ge wicht van de link er- en rech -

ter te stis bij de zelf de hond was niet sig ni fi cant ver schil -

lend (Wil coxon, p = 0,9608), bij 11 ge val len werd er zelfs 

geen ver schil in ge wicht vast ge steld. Ander zijds was er

wel een sig ni fi cant ver schil tus sen de leng te van de link er-

en rech ter te sti kel (Wil coxon, p<0,05). 

Bij his top atho lo gisch on der zoek van de 28 hon den met

tes tis tu mo ren wer den drie soor ten tu mo ren aang e trof fen

(Ta bel 3). Ley dig cel tu mo ren (n = 8), ser to li cel tu mo ren (n = 4)

en se mi no men (n = 11) wer den bij res pec tie ve lijk 28%,

14% en 39% van deze hon den aange trof fen. De ove ri ge

18% van de hon den (n = 5) had tes tes met mul ti pe le tu -

mo ren. Bij de mul ti pe le tu mo ren werd bij 80% his top a -

tho lo gisch een ser to li cel tu mor met een se mi no ma ge -

von den. Van de 28 hon den met een tes tis tu mor had 25%

van de pa ti ënten bi la te raal een tes tis tu mor, 61% van de

pa ti ënten had een tes tis tu mor ter wijl de con tra la te ra le

tes tis geen enk ele his top atho lo gi sche af wij king ver toon de

en 14% had een uni la te ra le tes tis tu mor met con tra la te ra le 

tes ti sa tro fie. Zo wel bij ley dig cel tu mo ren als bij ser to li -

cel tu mo ren werd in 25% van de ge val len atro fie van de

con tra la te ra le tes tis ge zien. Bij se mi no men was dit per -

cen ta ge op val lend la ger (9%). 

De ge mid del de leef tijd waar op ley dig cel tu mo ren wer -

den aang etrof fen, was 12 ± 1,3 jaar (8,0 - 14,0). Voor de

ser to li cel tu mor was de ge mid del de leef tijd 9,6 ± 2,1 jaar

(7,0 - 12,0). De ge mid del de leef tijd waar op se mi no men

wer den aang etrof fen was 10,5 ± 2,8 jaar (6,0 - 15,0). Sta -

tis tisch wa ren deze leef tijds groe pen ech ter niet ver schil -

lend (Krus kall-Wal lis, p = 0,5038)
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Ta bel 2. Over zicht van de ras sen, de re den van cas tra tie, leef tijd en het ge wicht van de hon den en de his top atho lo gi sche
di ag no se.

Nummer Ras Re den van cas tra tie Leef tijd 

(jaar) 

Ge wicht

(kg)    

His top atho lo gi sche di ag no se

 1 Aki ta Tes tis tor sie 3 34,8 Tes ti sa tro fie

2 Ame ri can Staf ford Rou ti ne cas tra tie 1,5 22,6 Geen af wij king en

3 Bas set Cryp torch 1,5 20,5 Tes ti sa tro fie

4 Be ag le Rou ti ne cas tra tie 3 13,5 Geen af wij king en

5 Be ag le Rou ti ne cas tra tie 4 9,4 Geen af wij king en

6 Be ag le Rou ti ne cas tra tie 5 15,3 Geen af wij king en

7 Beau ce ron Peri-anaal klier tu mor 10 54 Sper ma gra nu loom

8 Beau ce ron Peri-anaal klier tu mor 11 40 Geen af wij king en

9 Ber ner Sen nen hond Cryp torch 2 35 Tes ti sa tro fie

10 Bichon Rou ti ne cas tra tie 0,6 5,1 Geen af wij king en

11 Bob tail Tes ti kel tu mor 12 32 Ser to li cel tu mor + con tra la te ra le atro fie

12 Bor der Col lie Rou ti ne cas tra tie 2 26 Geen af wij king en

13 Bor der Col lie Rou ti ne cas tra tie 0,5 17 Geen af wij king en

14 Bri ard Pros taa thy per tro fie 8 37 Chro ni sche ont ste king

15 Ca nis Vul ga ris Her nia ing uin alis 13 15 Bi la te ra le ley dig cel tu mor

16 Ca nis Vul ga ris Her nia pe ri ne a lis 6 31 Tes ti sa tro fie

17 Ca nis Vul ga ris Her nia pe ri ne a lis 8 8 Inac tie ve tes tis

18 Ca nis Vul ga ris Her nia pe ri ne a lis 8 27 Geen af wij king en

19 Ca nis Vul ga ris Her nia pe ri ne a lis 10 10 Geen af wij king en

20 Ca nis Vul ga ris Her nia pe ri ne a lis 10 25,5 Geen af wij king en

21 Ca nis Vul ga ris Onge lij ke tes tes 3 5 Tes tis fi bro se

22 Ca nis Vul ga ris Peri-anaal klier tu mor 12 11 Se mi no ma

23 Ca nis Vul ga ris Peri-anaal klier tu mor 13 16 Tes ti sa tro fie

24 Ca nis Vul ga ris Pros taa thy per tro fie 6 30 Geen af wij king en

25 Ca nis Vul ga ris Rou ti ne cas tra tie 0,75 13,6 Geen af wij king en

26 Ca nis Vul ga ris Rou ti ne cas tra tie 0,75 16 Geen af wij king en

27 Ca nis Vul ga ris Rou ti ne cas tra tie 2 13,5 Geen af wij king en

28 Ca nis Vul ga ris Rou ti ne cas tra tie 7,5 21,3 Geen af wij king en

29 Ca nis Vul ga ris Rou ti ne cas tra tie 12 10,8 Bi la te ra le ley dig cel tu mor

30 Ca nis Vul ga ris Rou ti ne cas tra tie 12 36,7 Mul ti pe le tes tis tu mor

31 Ca nis Vul ga ris Tes ti kel tu mor 12 10,2 Bi la te ra le se mi no ma

32 Ca va lier King Char les Cryp torch 2 9,5 Tes ti sa tro fie

33 Cot ton de Tu laer Her nia ing uin alis 2,5 5,5 Tes tis de ge ne ra tie

34 Dal ma ti ër Tes ti kel tu mor 8 29 Ley dig cel tu mor + con tra la te ra le atro fie

35 Dal ma ti ër Ure tro sto mie 6 33,6 Geen af wij king en

36 Duit se Brak Her nia pe ri ne a lis 9 37 Geen af wij king en

37 Duit se Dog Onbe kend 6 45 Se mi no ma

38 Duit se Her der Chro ni sche pros ta ti tis 10,5 35 Ser to li cel tu mor

39 Duit se Her der Her nia pe ri ne a lis 6,5 38,5 Geen af wij king en

40 Duit se Her der Peri-anaal klier tu mor 5 45 Tes ti sa tro fie

41 Duit se Her der Rou ti ne cas tra tie 2 34 Geen af wij king en

42 Duit se Her der Rou ti ne cas tra tie 4 29 Geen af wij king en

43 Duit se Her der Rou ti ne cas tra tie 7 38 Geen af wij king en

44 Duit se Her der Tes ti kel tu mor 9 42 Ser to li cel tu mor

45 Duit se Staan der Her nia pe ri ne a lis 10 26 Tes ti sa tro fie

46 Dwerg pin cher Peri-anaal klier tu mor 12 5,6 Ley dig cel tu mor

47 Dwerg poe del Tes ti kel tu mor 15 5,2 Se mi no ma

48 Engel se Dog Cryp torch 0,8 22,3 Tes tis hy popla sie

49 Engel se Dog Rou ti ne cas tra tie 0,75 19 Geen af wij king en
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Nummer Ras Re den van cas tra tie Leef tijd 

(jaar) 

Ge wicht

(kg)    

His top atho lo gi sche di ag no se

50 Engel se Dog Rou ti ne cas tra tie 1 26 Geen af wij king en

51 Engel se Dog Rou ti ne cas tra tie 1 30 Geen af wij king en

52 Engel se Dog Rou ti ne cas tra tie 3 20 Geen af wij king en

53 Engel se Dog Urethros to mie 3 21 Geen af wij king en

54 Fox Ter ri ër Rou ti ne cas tra tie 3,5 12,5 Geen af wij king en

55 Fox Ter ri ër Tes ti kel tu mor 14 15 Ley dig cel tu mor

56 Gol den Ret rie ver Onge lij ke tes tes 11 30 Se mi no ma

57 Gol den Ret rie ver Tes ti kel tu mor 12 30 Ley dig cel tu mor

58 Gol den Ret rie ver Tes ti kel tu mor 10 30 Mul ti pe le tes tis tu mor

59 Hus ky Rou ti ne cas tra tie 9 27 Geen af wij king en

60 Jack Rus sell Her nia pe ri ne a lis 8 7 Geen af wij king en

61 Jack Rus sell Her nia pe ri ne a lis 8 7 Geen af wij king en

62 Jack Rus sell Uro li thi a sis 10 10 Geen af wij king en

63 Kees hond Her nia pe ri ne a lis 10 10 Cys te

64 La bra dor Ret rie ver Cryp torch 0,8 31,5 Tes tis hy popla sie

65 La bra dor Ret rie ver Onbe kend 10 32 Tes ti sa tro fie

66 La bra dor Ret rie ver Peri-anaal klier tu mor 14 38 Tes ti sa tro fie

67 La bra dor Ret rie ver Pros taa thy per tro fie 6 30 Tes ti sa tro fie

68 La bra dor Ret rie ver Rou ti ne cas tra tie 9 43,5 Mul ti pe le tes tis tu mor

69 La bra dor Ret rie ver Rou ti ne cas tra tie 10 35 Se mi no ma

70 La bra dor Ret rie ver Tes ti kel tu mor 14 32 Ley dig cel tu mor + con tra la te ra le atro fie

71 Le on ber ger Rou ti ne cas tra tie 6 80 Geen af wij king en

72 Mal te zer Cryp torch 0,9 5,7 Tes ti sa tro fie

73 Mal te zer Cryp torch 5 4,1 Tes tis hy popla sie

74 Mal te zer Her nia pe ri ne a lis 7 6 Geen af wij king en

75 Mal te zer Her nia pe ri ne a lis 8 6,2 Geen af wij king en

76 Mal te zer Her nia pe ri ne a lis 13 4,3 Geen af wij king en

77 Mal te zer Her nia scro ta lis 8 10,9 Geen af wij king en

78 Mal te zer Rou ti ne cas tra tie 1 3,7 Geen af wij king en

79 Mal te zer Tes ti kel tu mor 12 4,8 Mul ti pe le tes tis tu mor

80 Mal te zer Tes ti kel tu mor 12 7,3 Mul ti pe le tes tis tu mor

81 Mal te zer Tes ti kel tu mor 15 7 Geen af wij king en

82 Rus si sche Ter ri ër Rou ti ne cas tra tie 9,5 52 Bi la te ra le se mi no ma

83 Sa mo jeed Cryp torch 3,5 28 Inac tie ve tes tis

84 Schot se Ter ri ër Ure tro sto mie 10 26,5 Ser to li cel tu mor

85 Shel tie Tes ti kel tu mor 7 16 Se mi no ma + con tra la te ra le atro fie

86 Shih-tzu Pe nis top ne cro se 13 7,8 Tes ti sa tro fie

87 Sint Ber nard Tes ti kel tu mor 6 73 Se mi no ma

88 Tec kel Her nia pe ri ne a lis 7,5 7 Geen af wij king en

89 Ti be taan se Ter ri ër Her nia ing uin alis 1,5 5,1 Tes tis ne cro se

90 West Hig land Whi te Pros taa thy per tro fie 11 7,5 Ley dig cel tu mor

91 Yorks hi re Ter ri ër Her nia pe ri ne a lis 4 2,3 Geen af wij king en

92 Yorks hi re Ter ri ër Her nia pe ri ne a lis 7 5,2 Geen af wij king en

93 Yorks hi re Ter ri ër Her nia pe ri ne a lis 9 6,2 Geen af wij king en

94 Yorks hi re Ter ri ër Her nia pe ri ne a lis 9 6,3 Geen af wij king en

95 Yorks hi re Ter ri ër Pros taa thy per tro fie 5 9 Geen af wij king en

96 Yorks hi re Ter ri ër Pros taa thy per tro fie 14 6,3 Se mi no ma

97 Yorks hi re Ter ri ër Tes ti kel tu mor 10 5,3 Se mi no ma

38 rassen 
 

9,75 j

(0,5-15)

       21,1 kg

     
(2,3-80,0)



In Ta bel 4 wor den de ge ge vens sa meng evat van de

hon den waar bij cas tra tie werd aang evraagd om an de re

re de nen dan tes tis tu mo ren. 

Twee ëntwintig van de 27 hon den die wer den aang e -

bo den voor rou ti ne cas tra tie, had den bi la te raal nor ma le

tes tes . Bij de ove ri ge 5 hon den werd toch een his top atho -

lo gi sche af wij king vast ge steld, met name één hond met

een ley dig cel tu mor, 2 hon den met een se mi no ma en 2

hon den met een mul ti pe le tes tis tu mor.

In to taal wer den 23 hon den be han deld voor een her nia 

en ge lijk tij dig ge cas treerd. Ne gen tien pa ti ënten had den

een her nia pe ri ne a lis, 3 een her nia ing uin alis en 1 een her -
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Ta bel 3. Clas si fi ca tie en voor ko men van tes tis tu mo ren bij de on der zoch te populatie.

 Soort tu mor # Gemiddelde

leeftijd (j)

TT Bilateraal

(%)

TT Unilateraal

(%)

TT Unilateraal

+ Atrofie (%)

 Ley dig cel tu mor 8 12,00 ± 1,30 25 50

(25,0 – 75,0)

25

(0 – 100)

 Ser to li cel tu mor 4 9,63 ± 2,14 0 75

(66,7 – 33,3)

25

(0 – 100)

 Se mi no ma 11 10,50 ± 2,82 27,3 63,6

(28,6 – 71,4)

9

(0 – 100)

 Mul ti pe le tu mo ren 5 11,00 ± 1,41 40 60

(50,0 – 50,0)

0

 To taal 28 10,89 ± 2,32 25 60,71 14,29

TT Bi la te raal = per cen ta ge tes tis tu mo ren bi la te raal
TT Uni la te raal  = per cen ta ge uni la te ra le tes tis tu mor met een con tra la te ra le nor ma le tu mor, waar bij res pec tie ve lijk de per cen ta ges
rech ter te stis tu mor en link er te stis tu mor (%Re-%Li) wor den ver meld.
TT Uni la te raal + Atro fie = per cen ta ge uni la te ra le tes tis tu mor met atro fie van de con tra la te ra le tes tis.

Tabel 4. Ver de ling van de ver schil len de aan doe ning en bij cas tra tie om wil le van an de re re de nen dan tes tis tu mor en de
gemid del de leef tijd van cas tra tie.

 Re den van cas tra tie # Gemiddelde

leeftijd (jaar)

Normale

testis (%)

Testistumor

(%)

Atrofie Ontsteking

 

 Rou ti ne cas tra tie 27 4,38 ± 3,77 81,5  18,5  0  0  

 Hernia’s 23 7,96 ± 2,56 69,56   4,35  17,39 8,70  
 Pro staat aan doe ning en  6 8,33 ± 3,50 33,3  33,3  16,7 16,7  
 Pe ri a naal klier tu mor  7 11,00 ± 2,94 14,3  28,6  42,8 14,3  
 Cryp tor chi die  8 2,06 ± 1,49 0   0  100 0  
 Uro li thi a sis  4 7,25 ± 3,40 75   25  0 0  

 To taal 75 6,83 ± 2,94 58,7 14,7 21,3  5,3 



nia scro ta lis. De hon den had den een ge mid del de leef tijd

van 8,0 ± 2,0 jaar (4,0 - 13,0). In 3 ge val len wa ren de tes -

tes atro fisch en 1 tes tis ver toon de een ont ste king. Tes tis -

tu mo ren wer den in deze pa ti ëntengroep niet aang etrof -

fen.

Cas tra tie werd aang evraagd om wil le van pros taat pro -

ble men bij 6 hon den met een ge mid del de leef tijd van 8,3

± 3,5 jaar (5,0 - 14,0). Twee hon den had den nor ma le tes tes, 

2 hon den had den een tes tis tu mor, 1 hond had atro fi sche

tes tes en bij een an de re stel de men bij his top atho lo gisch

on der zoek een ont ste king vast. 

De ge mid del de leef tijd van de 7 hon den be han deld

voor peri-anaal klier tu mo ren was 11,0 ± 2,9 jaar (5,0 -

14,0). Slechts 1 hond ver toon de geen enk ele his top atho -

lo gi sche af wij king ter hoog te van de tes tes. Eén hond had

een bi la te ra le tes tis tu mor, een an de re een uni la te ra le tes -

tis tu mor, 3 pa ti ënten had den tes ti sa tro fie zon der dat een 

tes tis tu mor aan we zig was en de laat ste had een ont ste -

king van de tes tes. 

De cas tra tie van hon den die wer den aang ebo den om -

dat ze cryp torch wa ren, vond plaats bij 8 pa ti ënten. De

ge mid del de leef tijd was 2,1 ± 1,5 jaar (0,8 - 5,0), wat veel

la ger is dan de ge mid del de leef tijd van alle on der zoch te

pa ti ënten. Van de ver za mel de cryp tor che tes tes werd bij

his top atho lo gisch on der zoek enk el atro fie van deze tes -

tes aang etoond (100%). Geen enk ele tes tis ver toon de een 

an de re af wij king. Twee hon den wer den be han deld voor

bi la te ra le cryp tor chi die; bij hen wa ren bei de tes tes atro -

fisch. De an de re 6 hon den wer den be han deld voor uni la -

te ra le cryp tor chi die (4 rechts en 2 links). In alle ge val len

was de cryp tor che tes tis atro fisch ter wijl de cor rect ing e -

daal de tes tis nor maal ont wik keld was.

In to taal wer den 4 hon den, met een ge mid del de leef -

tijd van 7,3 ± 3,4 jaar (3,0 – 10,0), ge cas treerd om wil le

van ur oli thi a sis. Hier werd in 1 ge val een tes tis tu mor vast -

ges teld.

DISCUSSIE

Bij de mens is tes tis ne opla sie een ziek te die voor al op -

treedt bij tie ners en jong vol was se nen. In De ne mar ken

bij voor beeld maakt tes ti cu lai re kank er 35 % van de

kank er di ag no sen uit in de groep van 15- tot 34-ja ri ge

man nen (Van der Horst et al., 2006). Bij de hond is het

daar en te gen ty pisch een ziek te van het ou de re dier. In

veel ge val len zijn er bij de aang etas te reu wei nig tot geen

zicht ba re kli ni sche symp to men (Tu rek, 2003). Het vast -

stel len van tes tis tu mo ren is daar om niet al tijd even ge -

mak ke lijk. Soms wor den der ge lij ke tu mo ren pas laat of

he le maal niet op ge merkt. In deze stu die wer den ook tes -

tis tu mo ren aang etrof fen in de pa ti ëntengroepen waar bij

dit kli nisch niet ver moed werd.

Een goed kli nisch on der zoek be gint met pal pa tie

waar bij groot te, con sis ten tie, even tu e le ge voe lig heid en

sym me trie van de tes tes on der zocht wor den (Johnston et

al., 1991b; Pe ters et al., 1996). Een ver al ge meen de ver -

gro ting van een tes tis kan wij zen op or chi tis, hy dro coe le

of tor sie (Johnston et al., 1991b). De ser to li cel tu mor is

meest al hard van con sis ten tie, se mi no men zijn zach ter en 

ley dig cel tu mo ren kun nen moei lijk ge pal peerd wor den

(Ma clachlan et al., 2002). Enkel bij or chi tis en tes tis tor sie is

de tes tis pijn lijk bij pal pa tie (Pe ters et al., 1996). Een op -

val len de asym me trie tus sen bei de tes tes kan wij zen in de

rich ting van ne opla sie. Dif fe ren ti aal di a gnos tisch moet

wor den ge dacht aan een he ma toom of ab ces of aan epi di -

dy mi tis (Johnston et al., 1991b). 

In deze stu die werd er bij de pa ti ënten met bi la te raal

nor ma le tes tes een sig ni fi cant ver schil aang etoond wat

de leng te van bei de tes tes be treft. Waar schijn lijk heeft

deze be vin ding ech ter geen kli ni sche be te ke nis, aang e -

zien er tus sen het ge wicht van de rech ter te stis en de link er -

testis geen sig ni fi cant ver schil was. Allicht zou het vo lu me

van de tes tis een be te re maat ge weest zijn om de groot te

van de tes tes weer te ge ven dan de leng te.

Enkel pal pa tie is on vol doen de om een tes tis tu mor te

di a gnos ti ce ren. Röntgenon der zoek is wei nig re le vant

voor de di a gnos tiek van een tes ti cu lai re ne opla sie. De

den si teit van de tes tis is de zelf de als die van zacht weef sel 

(Johnston et al., 1991b). Met be hulp van echog ra fie is het

mo ge lijk om in tra tes ti cu lai re en ex tra tes ti cu lai re aan -

doe ning en van el kaar te on der schei den (Eilts et al., 1988; 

Johnston et al., 1991b). De echo ge ni ci teit va rieert naar -

ge lang de groot te en soms naar ge lang het dif fu se of fo ca le

pa troon van de tes tis tu mor. Bij gro te ser to li cel tu mo ren

bleek de echo ge ni ci teit on af hank elijk te zijn van het pa -

troon; fo ca le seminoma’s en ley dig cel tu mo ren klei ner dan 3 

cm wa ren hypo-echo geen en deze gro ter dan 3 cm had den

een ge meng de echo ge ni ci teit (Johnston et al., 1991a en b).

Tes tis tu mo ren kun nen door de pro duc tie van oe stro -

ge nen aan lei ding ge ven tot fe mi ni sa tie ver schijn se len: bij 

ser to li cel tu mo ren wordt zelfs be schre ven dat in 19% tot

57% van de ge val len fe mi ni sa tie kan op tre den (We a ver,

1983; Pe ters  et al., 1996; Pe ters et al., 2000; Tu rek, 2003).

Fe mi ni sa tie wordt ge ken merkt door gy ne co mas tie, af -

hang end pre pu ti um, squa meu ze pros taat me tapla sie en

ga lac tor roe; in ernsti ge ge val len kan been merg de pres sie

op tre den door de ver hoog de oe stro geen se cre tie (Sher -

ding et al., 1981; Niel sen, 1983; Pe ters et al., 1996; Ma -

clachlan et al., 2002; San pe ra et al., 2002, Tu rek, 2003).

Als huid pro bleem wordt voor na me lijk een bi la te raal

sym me tri sche alo pe cie vast ge steld (Scott et al., 1995;
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Pe ters et al., 1996; Pa ra dis et al., 2003). De per cen ta ges

voor het op tre den van alo pe cie zijn res pec tie ve lijk voor

ser to li cel tu mo ren, ley dig cel tu mo ren en se mi no men 25%,

10% en 2 % (Pe ters et al., 1996). Atro fie van de con tra la -

te ra le tes tis komt even eens voor (Tu rek, 2003). Der ge lij ke

atro fie kan ver klaard wor den door de pro duc tie van

hormo nen, hoe wel ou der dom even eens atro fi sche tes tes

kan ver oor za ken (Pe ters et al., 1996). Voor al bij fe mi ni -

sa tie wordt tes ti sa tro fie waar ge no men (Pe ters et al.,

1996). Fe mi ni sa tie (als pa ra ne oplas tisch syn droom) komt

voor na me lijk voor bij ser to li cel tu mo ren. Ley dig cel tu mo -

ren kun nen ge paard gaan met pa ra ne oplas ti sche syn dro -

men die zo wel ver oor zaakt kun nen wor den door hy per-

estro ge nis me als door hy per te stos te ro nis me (Johns ton et

al., 2001). Bij se mi no men wor den pa ra ne oplas ti sche

syn dro men be schre ven, maar het is niet dui de lijk wel ke

hor mo nen hier bij be trok ken zijn (Johnston et al., 2001).

In onze stu die werd tes ti sa tro fie vast ge steld bij de drie ty -

pen van tes tis tu mo ren. Vroe ger werd reeds ge sug ge reerd

dat in ley dig cel tu mo ren en se mi no men mis schien klei ne

aan tal len oe stro geen pro du ce ren de ser to li cel len kun nen

aan we zig zijn (We a ver, 1983). Of de waar ge no men tes tis -

atro fie in voor lig gen de stu die ge re la teerd was met hor -

mo na le ve ran de ring en werd niet verd er on der zocht.

De tes tis tu mo ren die tij dens dit on der zoek his top atho -

lo gisch wer den on der schei den, zijn de meest voor ko -

men de typen (Niel sen, 1983; We a ver, 1983; Pe ters et al.,

1996). Er wordt be schre ven dat ser to li cel tu mo ren, ley -

dig cel tu mo ren en se mi no men ong eveer even veel voor -

ko men (Nie to et al., 1989; Pe ters et al., 1996). Slechts bij

6% van de pa ti ënten wor den mul ti pe le tu mo ren ge von -

den (Nie to et al., 1989). In de door ons on der zoch te po pu -

la tie werd in der daad bij 29% van de tu mo ra le tes tes ley -

dig cel tu mo ren aang etrof fen. Se mi no men kwa men ook

in ong eveer een der de (39 %) van de ge val len voor ter wijl 

het slechts in 14 % van de tu mo ra le tes tes om ser to li cel tu -

mo ren ging. Bij 18% wer den mul ti pe le tu mo ren ge von -

den die in 4 van de 5 ge val len een com bi na tie van een ser -

to li cel tu mor met een se mi no ma ble ken te zijn.

De ge mid del de leef tijd bij pa ti ënten met ser to li cel tu -

mo ren en se mi no men is ge le gen tus sen 9 en 10 jaar ter -

wijl ley dig cel tu mo ren ge mid deld voor ko men op de leef -

tijd van 11 jaar (Niel sen, 1983; We a ver, 1983; Nie to et

al., 1989). De leef tijd waar op de ver schil len de tu mo ren

wer den aang etrof fen in de door ons on der zoch te po pu la -

tie is ge lij klo pend. We gens het ge brek aan sta tis ti sche re -

le van tie kan hier enk el ge spro ken wor den van een trend

waar bij de hon den met ley dig cel tu mo ren ge mid deld 2

jaar ou der wa ren dan deze met ser to li cel tu mo ren of

seminoma’s.

Peri-anaalklieradenoma’s wor den bij na uit slui tend bij 

in tac te reu en ge zien en zijn ver moe de lijk hor moon af -

hank elijk, aang ezien na cas tra tie in de mees te ge val len

een re gres sie van de tu mo ren op treedt (Fos sum, 2002).

Ook pe ri ne a le hernia’s wor den voor al waar ge no men bij

ou de re reu en waar van 95% niet ge cas treerd is. De over -

maat van tes tos te ron ge pro du ceerd door som mi ge ley -

dig cel tu mo ren kan het ri si co op pe ri ne a le her nia ver gro -

ten (Fos sum, 2002). Be nig ne pros taa thy per pla sie is de

meest voor ko men de aan doe ning van de pros taat bij in -

tac te man ne lij ke hon den (Nel son et al., 1998). De hy per -

pla sie ont staat on der in vloed van an dro ge nen. Pro staat -

pro ble men ko men het meest voor bij in tac te man ne lij ke

hon den van mid del gro te tot gro te ras sen en dit van af de

leef tijd van 6 jaar. Ley dig cel tu mo ren pro du ce ren een

over maat van tes tos te ron en de pros taat heeft tes tos te ron

no dig om te groei en (Nel son et al., 1998). Ander zijds

kun nen ser to li cel tu mo ren een over maat van oe stro ge nen 

pro du ce ren. Onder hun in vloed ont staan cys ten van de

pros taat (Spack man et al., 1988; Nel son et al., 1998;). 

Het ri si co op een tu mo ra le ont wik ke ling bij cryp tor che

tes tes is tien tot veer tien keer ho ger dan bij cor rect ing e -

daal de tes tes (Ro mag no li, 1991; Pe ters et al., 1996; Ya tes 

et al., 2003; Mil ler et al., 2004). Uni la te ra le cryp tor chi -

die komt voor bij ong eveer 75 % van de cryp tor che hon -

den (Ro mag no li, 1991). Hier bij is de link er te stis va ker

ing edaald dan de rech ter te stis. Een ver kla ring is te vin -

den tij dens de em bry o na le ont wik ke ling waar bij de rech -

ter nier en -tes tis meer cra ni aal wor den aang elegd dan de

link er nier en -tes tis. Tij dens het in da len moet de rech ter -

te stis daard oor een lang ere weg af leg gen naar het scro -

tum, wat een ho ge re in ci den tie van cryp tor chi die kan

ver kla ren (Ro mag no li, 1991; Ya tes et al., 2003). In deze

stu die wer den 5 van de 8 hon den be han deld voor cryp tor -

chi die van de rech ter te stis ter wijl bij 1 hond de link er te -

stis niet ing edaald was. De ove ri ge 2 hon den ver toon den

bi la te ra le cryp tor chi die. Opval lend was dat de ge mid del -

de cas tra tie leef tijd van de pa ti ënten met cryp tor chi die

veel la ger lag dan die van de rest van de aang ebo den po -

pu la tie. Dit leef tijds ver schil heeft te ma ken met het ge -

ken de ri si co op de tu mo ra le on taar ding van de cryp tor che

tes tes op la te re leef tijd. Hierd oor zijn de ei ge naars mak ke lij ker

ge neigd om vroeg tij dig tot cas tra tie over te gaan. 

CONCLUSIE

Tes tis tu mo ren wor den vaak aang etrof fen bij ou de re

hon den en kun nen een toe vals be vin ding zijn bij cas tra tie

voor een an de re in di ca tie. De meest voor ko men de tes tis tu -

mo ren zijn de ley dig cel tu mor, ser to li cel tu mor en se mi no ma.

Bij mul ti pe le tu mo ren kun nen ver schil len de soor ten tes tis -

tu mo ren sa men voor ko men. Tu mo ren zijn trou wens niet

al tijd be perkt tot de groot ste tes tis. Bij een kwart van de
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pa ti ënten ver oor zaakt de tu mo ra le tes tis atro fie van de

con tra la te ra le tes tis. Door vroeg tij di ge cas tra tie van cryp -

tor chen voor komt men de tu mo ra le on taar ding van de

niet-ing edaal de tes tes op la te re leef tijd.
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