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Voorwoord 
 
Graag wil ik mijn promotor, Prof. Dr. T’Sjoen heel erg bedanken voor alle hulp de afgelopen 2 jaar. 

Dankzij zijn raadgevingen, talloze verbeteringen en kennis van zaken is deze masterproef tot stand 

gekomen. 

 

Verder zou ik graag Els Feyen, lid van de wetenschappelijke staf van de dienst endocrinologie UZ 

Gent en Prof. Van Maele willen bedanken voor de hulp bij de statistische verwerking bij de meta-

analyse. 

 

Door het schrijven van deze masterproef is mijn interesse in het onderwerp nog meer toegenomen. 

Het was zeer boeiend om alle aspecten van het Klinefelter syndroom en vooral dan de 

vruchtbaarheidsbehandelingen te leren kennen. 
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1. Abstract 
 

1.1 Inleiding 
 

Klinefelter syndroom (KS) is met een prevalentie van 1 op 660 mannen de meest voorkomende stoornis van 

de sekschromosomen en de meest frequente vorm van mannelijk hypogonadisme. Meestal (80%) hebben 

deze mannen het 47, XXY karyotype. De belangrijkste kenmerken van het syndroom zijn infertiliteit, kleine, 

harde testikels, gynaecomastie en hypergonadotroop hypogonadisme. Gezien hun onvruchtbaarheid behoren 

mannen met KS tot de categorie van de niet-obstructieve azoöspermie (NOA). NOA wil zeggen dat de 

productie van spermatozoa gedaald is en de reproductieve tractus normaal ontwikkeld is. KS is de meest 

frequente genetische oorzaak van infertiliteit. Toch bestaan er behandelingen waarbij spermacellen kunnen 

bekomen worden uit de testikels van deze mannen. Testiculaire sperma-extractie (TESE) en een nieuwere 

variant microdissectie TESE (MD-TESE) zijn de meest gebruikte met een ‘Sperm Retrieval Rate’ of 

succesratio van gemiddeld 44% voor TESE en 55% voor MD-TESE.  

 

1.2 Methodologie 
 

Twaalf relevante studies betreffende de fertiliteitstechnieken en de parameters welke een invloed zouden 

kunnen hebben op het succes van deze behandelingen worden gevonden via Pubmed en worden in deze 

masterproef geanalyseerd. Op basis van de verzamelde literatuur wordt een meta-analyse uitgevoerd op zoek 

naar determinanten voor succes. 

 

1.3 Resultaten 

 
De Mann-Whitney U test toont een significant (P ≤ 0.05) verschil voor de parameters leeftijd (P = 0.01), 

endogene testosteronconcentratie (P = 0.026) en testisvolume (P = 0.05) tussen de groep met succesvolle 

sperma–extractie en deze zonder succesvolle sperma-extractie. Het succes van TESE daalt bij een hogere 

FSH– en LH–concentratie. 

 

1.4 Conclusie 

 

Mannen jonger dan 32 jaar met een testisvolume van minstens 3 mL unilateraal en met een endogene 

testosteronconcentratie boven de 250 ng/dL hebben de meeste kans op succes. 
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2. Inleiding 

 

2.1 Klinefelter syndroom  
 

2.1.1 Definitie, incidentie en diagnosestelling 
 

Klinefelter syndroom (KS) is de meest voorkomende stoornis van de sekschromosomen en de meest 

frequente vorm van mannelijk hypogonadisme. De aandoening komt voor bij 1 op 660 mannen en wordt 

gekenmerkt door 1 of meer extra X-chromosomen (Bojeson et al., 2003). Het karyotype 47, XXY komt voor 

in 80% van de patiënten met KS. De andere 20% hebben meer X of Y chromosomen (48, XXXY; 48, 

XXYY; 49, XXXXY), een 46, XY/47, XXY patroon of structureel abnormale X-chromosomen. De 

prevalentie van de mozaïekvorm is 7%, wat onderschat zou kunnen zijn, omdat de stoornis enkel in de 

cellijnen van de testes aanwezig is en het karyotype in de perifere leukocyten, die worden benut voor 

cytogenetische diagnose, normaal is.  

    

Tabel 1: Prevalentie van Klinefelter syndroom 

 Prevalentie 

Klinefelter syndroom:  0,15% 

      -    47, XXY    80% 

      -    46, XY/47, XXY mosaïcisme      7% 

- 48, XXXY 

- 48, XXYY 

- 49, XXXXY 

- Structureel abnormale chromosomen 

   13% 

 

Het syndroom wordt voor het eerst beschreven in 1942 door Harry Klinefelter als een endocriene stoornis die 

gekenmerkt wordt door kleine testikels met hyalinisatie van de tubuli seminiferi, gynaecomastie, 

hypogonadisme, verhoogde concentraties follikelstimulerend hormoon (FSH) in de urine, door de afgenomen 

feedbackinhibitie van de hypofyse, en azoöspermie (Klinefelter et al., 1942).  

 

Naar de incidentie en de diagnosestelling van KS in een grote bevolkingsgroep was nog niet erg veel 

onderzoek gedaan, vandaar dat een groep Deense wetenschappers (Bojeson et al., 2003) zich hier uitgebreid 

heeft op toegelegd. Volgende resultaten zijn dan ook gebaseerd op hun bevolkingsonderzoek. 

Slechts 10% van de patiënten met KS worden prenataal gediagnosticeerd door middel van chromosomale 

karyotypering op amnionvocht en 26% in de kindertijd of in het volwassen leven op basis van symptomen 

zoals hypogonadisme, gynaecomastie of  onvruchtbaarheid. Wanneer KS prenataal wordt aangetoond,  leidt 

dit in 70% van de gevallen tot een uitgelokte abortus. Dit percentage is zeer hoog, wetende dat bij sommigen 

infertiliteit de enige handicap is (Holmes-Siedle et al., 1987). Van de 26% die postnataal gediagnosticeerd 
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wordt, gebeurt dit bovendien slechts in 29% van de gevallen vóór de leeftijd van 20 jaar en in amper 4% 

vóór de leeftijd van 10 jaar.  

Mannen met het KS ervaren hun hypovirilisatie vaak niet als een klacht en ook artsen hebben er weinig oog 

voor. Dit is de reden waarom bij een belangrijk deel van de mannen met KS de diagnose niet gesteld wordt. 

Er is dus een aanzienlijke onderdiagnose van het syndroom aangezien 64% niet herkend wordt (Bojeson et 

al., 2003). Als het syndroom wel vóór de puberteit herkend wordt, is dat meestal omwille van 

leermoeilijkheden. Gebeurt de diagnose tijdens de puberteit, dan hebben het gebrek aan voldoende 

masculinisatie en het kleine testisvolume hiertoe bijgedragen. Bij de jonge volwassene is de infertiliteit het 

meest frequente probleem dat tot de diagnose leidt. In het latere leven zijn het vooral de comorbiditeiten, 

zoals diabetes, osteoporose en auto-immuunziekten, die tot de diagnose kunnen leiden (Bojeson et al., 2004).  

In tegenstelling tot andere chromosomale aandoeningen zoals Turner syndroom, trisomie 13, 18 en 21 wordt 

er bij KS, karyotype 47, XXX en karyotype 47, XYY geen stijging van de intra-uteriene mortaliteit 

vastgesteld. 

 

2.1.2 Genetische achtergrond 

 

Het extra X-chromosoom is te wijten aan de non-disjunctie tijdens de meiotische celdelingen bij de vorming 

van de geslachtscellen of tijdens de vroege embryonale mitotische celdelingen. Vooral tijdens de meiose 

loopt het fout. In autosomale trisomies gebeurt slechts 10% van de non-disjuncties paterneel. Toch leiden 

deze frequenter tot sekschromosoom aneuploïdieën (Thomas & Hassold, 2003). Bij het KS echter komt het 

extra X-chromosoom in meer dan de helft van de gevallen van de paternele kant (53,2%). Langs maternele 

kant kan het probleem ontstaan tijdens meiose I (34,4%) of II (9,3%), of tijdens een vroege mitotische deling 

in de ontwikkelende zygote (3,2%) (Jacobs et al., 1988). Het gebeurt vooral tijdens de eerste meiose. Is het 

probleem paterneel dan kan de non-disjunctie enkel in meiose I gebeurd zijn, aangezien fouten in de tweede 

meiose enkel aanleiding kunnen geven tot 47, XXX of 47, XYY. Sommige studies beweren dat een oudere 

man meer aneuploïde spermacellen produceert dan een jongere, maar dit is nog onvoldoende bewezen 

(Lanfranco et al., 2004). Vrouwen boven de 40 jaar hebben echter wel meer kans op aneuploïde eicellen 

(Jacobs et al., 1988). 

 

Tabel 2: Oorzaken van non-disjunctie 

Oorzaak non-disjunctie 

Paterneel:   -  meiose I 53,2% 

Materneel:  - meiose I 34,4% 

                   - meiose II   9,3% 

                   - vroege mitose     3,2% 
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2.1.3 Morbiditeit van Klinefelter syndroom volgens leeftijd  

 

2.1.3.1 Vóór de puberteit  

 

Vóór de puberteit verschillen jongens met KS weinig van normale prepuberale jongens: hun testisvolume is 

iets kleiner dan normaal en hun beenlengte is iets toegenomen. Dit laatste is waarschijnlijk toe te schrijven 

aan de chromosomale afwijking,  niet aan de hormonale. Seksuele ontwikkeling vóór de puberteit is normaal. 

Dit betekent het begin van de normale puberale veranderingen en een normale hypofysaire en gonadale 

functie. Het begin van de puberteit is meestal niet afwijkend (Salbenblatt et al., 1985). 

 

2.1.3.2 Adolescentie 

 

Tijdens de adolescentie en na de puberteit wordt het syndroom gekarakteriseerd door kleine, vast 

aanvoelende testikels, wat het meest stabiele diagnostische kenmerk is, gynaecomastie en tekenen van 

androgeendeficiëntie (zie tabel 3). De mate van gynaecomastie en het gebrek aan virilisatie kunnen nogal 

wisselen, wat kan bijdragen aan het niet onderkennen van KS. De testes zijn minder dan 2 cm in lengte, 1 cm 

in breedte en 4 mL in volume (unilateraal), vergeleken met normale waarden van respectievelijk 4 cm, 2,5 

cm en minstens 15 mL (unilateraal). De testikels zijn harder dan normaal door de fibrose van de tubuli 

seminiferi (Matsumoto, 1996). Een belangrijke proportie heeft ook niet-ingedaalde testes. Tien tot 25% van 

de adolescenten heeft een kleine penis. De testosteronproductie is bij 65 tot 85% laag, wat bijdraagt tot 

azoöspermie met infertiliteit tot gevolg. De patiënten zijn normaal van gestalte of zelfs groter (meestal groter 

dan 1m84). Vooral de beenlengte neemt toe, wat niet secundair is aan de androgeendeficiëntie aangezien de 

beenlengte voor de puberteit ook al groter is dan normaal. De spanwijdte is groter (2 cm) dan de gestalte van 

de man, wat dus groter is dan normaal (Smyth & Bremner, 1998). De kleinere biacriomiale schouderbreedte 

wordt veroorzaakt door de gedaalde plasma testosteronconcentratie (Lanfranco et al.,2004). 

 

2.1.3.3 Volwassen leven  

 

Vanaf 25 jaar klagen 70% van de patiënten over een verminderd libido en een verminderde erectiele functie 

en slechts 20%  heeft normale baardgroei. Ongeveer 80% toont duidelijke symptomen van een gebrek aan 

virilisatie. Ook het oksel-, schaam- en lichaamshaar is bij velen gering of ontbreekt (Gooren & Ronde, 

2006).  

 

Tabel 3: Belangrijkste kenmerken van Klinefelter syndroom 

Belangrijkste kenmerken van KS % van de patiënten 

Infertiliteit                      99-100 

Kleine testes                      99-100 

Gynaecomastie                        50-75 
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Minder pubisbeharing                        30-60 

Minder aangezichtsbeharing                        60-80 

Verlaagde testosteronconcentraties                        65-85 

Verhoogde gonadotropineconcentraties                      90-100 

Kleine penis                        10-25 

(Smyth & Bremner, 1998)  

 

2.1.4 Specifieke comorbiditeiten 

 

KS gaat gepaard met een aanzienlijk aantal ziekten, die deels terug te voeren zijn op de androgeendeficiëntie. 

 

Osteoporose en lichaamssamenstelling 

Androgeendeficiëntie is een belangrijke risicofactor voor osteoporose en verminderde spiermassa en –kracht. 

Testosteronsubstitutietherapie verbetert de botmineralisatie en de osteoid (= door de osteoblasten 

gesecreteerde matrix) vorming door de omzetting van het testosteron in oestradiol, dat de botafbraak 

inhibeert. Deze therapie heeft enkel invloed op de botmineralisatie als hij vóór de leeftijd van 20 jaar wordt 

gestart. Later geldt enkel de preventie van verder botverlies en fracturen. Hoe hoger het vrije 

testosterongehalte, hoe groter de botdensiteit. Aangezien onbehandelde mannen te weinig vrij testosteron 

hebben, ligt hun botmassa lager (Bergh et al., 2001). De behandeling met androgenen heeft eveneens een 

gunstige invloed op de spiermassa en –kracht. 

Door de osteoporose is er een verhoogd voorkomen van fracturen, voornamelijk aan de heup, ruggenwervel 

en pols (Bojeson et al., 2006). Osteoartrose wordt ook meer gediagnosticeerd bij KS. 

 

Veneuze ziekten en anemie 

Spataders, veneuze ulcera en trombo-embolische ziekten (diep veneuze trombose en longembool) komen 

voor bij één derde van de patiënten. Deze veneuze ziekten zijn misschien te wijten aan een defect in de 

basale membraan van de veneuze kleppen of onderliggende hypercoagubiliteit. Er is een verhoogd risico op 

trombo-embolie door hypofibrinolyse door de androgeendeficiëntie. Testosteronsubstitutietherapie biedt 

hiervoor een oplossing.  

Er is ook een verhoogd voorkomen van anemie ten gevolge van de testosterondeficiëntie (Bojeson et al., 

2006). Stimulatie van de erythropoïese door testosteron heeft een gunstig effect op de anemie. 

 

Gynaecomastie 

De helft van de mannen met KS lijdt aan pijnloze, bilaterale gynaecomastie (=borstvorming) tijdens de 

puberteit en een vrouwelijke verdeling van het vetweefsel. Dit alles is te wijten aan de verhoogde 

oestradiol:testosteron ratio bij mannen met het KS (Lanfranco et al., 2004). Dankzij de inname van 

testosteron wordt de vetverdeling weer mannelijk. Op de gynaecomastie heeft het echter geen invloed, maar 

die kan chirurgisch worden gecorrigeerd (Matsumoto, 1994). 
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Endocriene en metabole ziekten  

Hypogonadisme kan leiden tot abdominale adipositas, en verhoogd zo het risico op het metabool syndroom 

en diabetes type 2. Bijna de helft van de mannen met KS lijdt aan het metabool syndroom en hun 

lichaamsvet, buikomtrek, insulineresistentie, LDL- en CRP-concentraties zijn verhoogd, maar zij hebben een 

normale bloeddruk en een paradoxaal normale concentratie aan adiponectine (Bojeson et al., 2006). Het 

hypogonadisme doet de concentratie aan adiponectine immers stijgen ondanks de hogere BMI. Obesitas 

echter doet het gehalte dalen. Ook testosterontherapie doet het gehalte dalen. 

Hypothyreoïdie en diabetes type 1 worden eveneens vaker vastgesteld. 

 

Maligniteiten 

Over het stijgende risico op borstkanker bestaat geen eenduidigheid. Extragonadale kiemceltumoren komen 

vaker voor. De typische patiënt is dan tussen de 15 en de 30 jaar. Deze tumoren metastaseren, meestal 

mediastinaal. Waarschijnlijk ontstaan deze neoplasma’s door onvolledige migratie van de primordiale 

kiemcellen vanuit het endoderm van de dooierzak naar de urogenitale plooi. De blijvend verhoogde 

gonadotropineconcentraties kunnen dan leiden tot de maligne transformatie van deze cellen. Ondanks de vele 

metastasen zijn deze tumoren toch te genezen met chemotherapie (Hasle et al., 1995).  

 

Auto-immuunziekten 

Het verhoogde voorkomen van auto-immuunziekten (AIZ) zoals systeem lupus erythematosus (SLE), 

reumatoïde artritis en het syndroom van Sjögren is te wijten aan de lagere testosteron- en de hogere 

oestrogeenconcentraties, aangezien testosteron beschermt tegen AIZ en oestrogeen juist AIZ kan uitlokken. 

Een andere hypothese betreft de abnormale lymfocyten bij mannen met KS: minder suppressieve T-cellen 

leidt tot een verhoogde T4/T8 ratio, wat soms gevonden wordt bij vrouwen en eugonadale mannen met AIZ. 

Testosterontherapie verlaagt deze ratio en heeft zo een positief effect op deze ziekten (Bizarro et al., 1987). 

 

Taurodontisme 

Veertig procent van de mannen met KS lijdt aan taurodontisme, wat een verbreding van de tanden door een 

toename van de pulpa wil zeggen. Hierdoor breken de tanden sneller af dan normaal. Hoe meer X 

chromosomen hoe erger deze stoornis zich manifesteert (Jorgenson, 1982). 

 

Psychologische problemen 

Patiënten met KS hebben gedrags- en cognitieve problemen, meestal moeilijkheden met lezen en spellen, 

zoals bij dyslexie, en moeilijkheden met de taalverwerving, met communicatieproblemen tot gevolg. 

Ondanks de taalzwakte is er een behoud van de visuospatiale mogelijkheden en de algemene intelligentie. De 

woordverwerkingssnelheid en de executieve functies zijn duidelijk onderdrukt, dit beïnvloedt het dagelijkse 

leven voor wat betreft begripvorming, de probleemoplossing, het snel wisselen van taken, reactiesnelheid, 

het formuleren van een adequaat antwoord op een onverwachte situatie, het lang volhouden van de aandacht 

en planning. Het extra X-chromosoom en/of het congenitale hypogonadisme zouden structuurveranderingen 
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in de subcorticale banen, betrokken bij taalverwerving, kunnen veroorzaken. Testosteronsubstitutietherapie 

heeft geen invloed op bovengenoemde cognitieve problemen (Itti et al., 2006).   

De psychoseksuele ontwikkeling kan aanmerkelijk te lijden hebben onder de somatische ontwikkeling, met 

geringe virilisatie en vaak gynaecomastie en met een negatief zelfbeeld tot gevolg (Gooren & Ronde, 2006). 

Tijdens de behandeling met testosteron verhoogt het zelfvertrouwen, gaat men meer doelgericht denken, is 

men minder moe en geïrriteerd en stijgt het libido (Smyth & Bremner, 1998). 

Psychoses, neuroses, persoonlijkheidsstoornissen, mentale retardatie, spasticiteit, oogziekten en epilepsie 

komen ook meer voor bij KS (Bojeson et al., 2006). 

 

Andere aandoeningen 

Pneumonie, COPD, astma, levercirrose, huidinfecties, eczeem,  urogenitale infecties, congenitale 

malformaties van het hart en de genitaliën en niet ingedaalde testikels worden meer gevonden bij mannen 

met KS (Bojeson et al., 2006).  

 

Bijna elke jongen met KS heeft aanzienlijke medische, psychologische en sociale problemen. Er gaat dus een 

belangrijke morbiditeit gepaard met het Klinefelter syndroom. Dit alles kan echter buiten proportie zijn, 

aangezien tweederde van de mannen met KS niet wordt herkend, mogelijks omwille van hun normalere 

fenotype. Het is dus mogelijk dat enkel de extreme gevallen in de studies worden betrokken. 

 

Comorbiditeit van de 46, XY/47, XXY vorm en de  poly-X  vorm 

 

Bij de mannen met de mozaïekvorm zijn de klinische symptomen doorgaans minder uitgebreid. De testes 

kunnen normaal zijn in volume. Endocriene abnormaliteiten zijn minder ernstig en gynaecomastie en 

azoöspermie komen minder voor (Griffin & Wilson, 2002). Bij deze individuen vindt men in 14 tot 61% van 

hun tubuli seminiferi rijpende spermatiden. Dit laatste betekent dat deze mannen niet altijd onvruchtbaar 

zijn. 

Bij patiënten met meer dan 2 X chromosomen is het fenotype meer uitgesproken naargelang het aantal X 

chromosomen toeneemt (Visootsak et al., 2001). 
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2.1.5  Mortaliteit   

 

Om de mortaliteitsgegevens te bespreken kunnen we ons enkel baseren op gegevens uit 2 Europese landen. 

 

2.1.5.1 Deens onderzoek 

 

De mortaliteit en de doodsoorzaken bij KS zijn grotendeels ongekend. Dit is de reden waarom enkele Deense 

wetenschappers een grootschalig onderzoek, gebruikmakend van Deense registers, verricht hebben (Bojeson 

et al., 2004). Volgende gegevens zijn gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek. 

De mortaliteit bij mannen met KS is 40% hoger ten opzichte van de normale populatie en ze leven 

gemiddeld 2,1 jaar minder dan de controlepopulatie.  

 

Primaire doodsoorzaken en oorzaken die ertoe bijdragen 

De meest voorkomende primaire doodsoorzaken bij deze mannen zijn infectieziekten, longziekten en 

aandoeningen van het urinewegstelsel. Onder de infectie- en de longziekten geven vooral sepsis, pneumonie 

en COPD van niet-astmatische oorsprong het hoogste risico op mortaliteit. Andere oorzaken die bijdragen tot 

de sterfte zijn neurologisch aandoeningen en hart- en vaatziekten. 

 

Maligniteiten, diabetes en ischemische hartziekten 

Het hypogonadisme bij deze mannen kan leiden tot een verhoogde mortaliteit door diabetes en 

atherosclerose, omwille van de abdominale adipositas die met het hypogonadisme gepaard gaat (Abate et al., 

2002). Het zou kunnen dat testosterontherapie aanleiding geeft tot verhoogde sterfte aan atherosclerose, door 

het mogelijke negatieve effect op de lipidenhuishouding, en tot prostaatkanker. Er wordt echter geen 

significant gestegen mortaliteit aan maligniteiten, diabetes en ischemische hartziekten gevonden.  

 

COPD en longkanker 

De verhoogde mortaliteit aan COPD van niet-astmatische oorsprong kan verklaard worden door het 

overvloedige roken of door een gestegen gevoeligheid voor tabaksrook. Aan longkanker sterven er echter 

niet meer dan normaal.   

 

Hersenbloeding en cardiovasculaire aandoeningen 

In tegenstelling tot eerdere bevindingen (Swerdlow et al., 2001) wordt in deze studie hersenbloeding niet als 

veel voorkomende doodsoorzaak bij mannen met KS gezien.  

Het verhoogde risico op cardiovasculaire aandoeningen kan deels worden verklaard door het verhoogde 

voorkomen van prolaps van de mitralisklep, maar in deze studie stierf er hieraan niemand. 
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Zelfmoord 

Het risico op sterfte door zelfmoord is insignificant gestegen, waarschijnlijk door de psychologische stress 

waaraan deze mannen lijden en door het feit dat ze minder goed geschoold zijn en dus te maken krijgen met 

werkloosheid en sociale isolatie (Ratcliff, 1999). 

 

Andere karyoptypes 

Bij de andere karyotypes met 3 of meer X-chromosomen verwacht men een verhoogd mortaliteitsrisico 

(Visootsak et al., 2001), maar omwille van het kleine aantal mannen met karyotype 48, XXXY en 49, 

XXXXY betrokken in de studie kan men dit niet bevestigen. Het kleine aantal geldt eveneens voor mannen 

met de mozaïekvorm, maar hier verwacht men wel een verlaagd mortaliteitsrisico (Swerdlow et al., 2001). 

 

Onderdiagnose 

Aangezien 64% van de mannen met KS niet gediagnosticeerd worden, zeggen de resultaten niets over deze 

populatie en kunnen de doodsoorzaken dus nog verschillen. 

 

Of het verhoogde risico op mortaliteit veroorzaakt wordt door het syndroom zelf of door andere factoren 

zoals socio-economische is nog niet bekend. Wel lijkt de conclusie onontkoombaar dat mannen met KS 

intensievere medische aandacht verdienen dan de gemiddelde man (Bojeson et al., 2004). 

 

2.1.5.2 Brits onderzoek 

 

Ook in Groot-Brittannië werd een grote cohort studie gedaan naar de mortaliteit bij KS (Swerdlow et al., 

2005). Deze resultaten verschillen van die van het Deens onderzoek door het design van de studie, door 

verschillende bevindingen bij autopsies en door de grotere onderzoekspopulatie in het Brits onderzoek. 

 

Hart- en vaatziekten en cerebrovasculaire ziekten 

Er wordt geen verhoogd mortaliteitsrisico door aandoeningen aan de aortaklep gevonden. Aan 

subarachnoïdale bloeding daarentegen stierven er wel en deze associatie is significant bevonden. Het 

verhoogde mortaliteitsrisico aan cerebrovasculaire ziekten is dan ook aan het vorige te wijten. Er wordt een 

12-maal verhoogd risico op sterfte aan renale vasculaire insufficiëntie gevonden, wat veel hoger is dan het 

algemene risico op cardiovasculaire ziekten. Dit sterk verhoogde risico wordt niet gevonden in het kleinere 

Deense onderzoek (Bojeson et al., 2004). Ook de sterfte aan vasculaire ziekten en longembolie is significant 

verhoogd. Het is mogelijk dat de verschillende specifieke cardiovasculaire oorzaken allemaal terug te 

brengen zijn tot trombo-embolie door de deficiëntie fibrinolyse bij KS als gevolg van de 

androgeendeficiëntie (Grumbach & Conte, 1998). Chronische ulcera op het been komen veel meer voor bij 

KS, wat geassocieerd is met de verhoogde activiteit van plasminogeen activator inhibitor-1, wat omgekeerd 

correleert met de testosteronconcentratie (Zollner et al., 1997). Het significant verlaagde risico op 

ischemische hartziekten is niet te wijten aan een verminderd rookgedrag, aangezien longkanker wel meer 
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voorkomt in de Britse onderzoekspopulatie (Swerdlow et al., 2005). Men zou dit verlaagde risico echter niet 

verwachten wegens het hypoandrogenisme bij KS. Dit resultaat kan bijgevolg niet worden verklaard door de 

auteurs. 

 

Diabetes 

Het verhoogde sterfterisico aan diabetes mellitus (niet gespecificeerd in de artikels, vermoedelijk gaat het om 

type 2) is te wijten aan de verminderde glucosetolerantie als gevolg van de insulineresistentie bij KS 

(Geffner et al., 1987). In deze studie is de  mortaliteit hieraan veel hoger dan in de kleinere Deense studie 

(Bojeson et al., 2004). 

 

Respiratoire ziekten 

De verhoogde respiratoire mortaliteit wordt eveneens gevonden in de Deense studie. De betekenis hiervan is 

echter onzeker. De mortaliteit kan het gevolg zijn van de restrictieve defecten en de verlaagde functionele 

residuele capaciteit, maar niet van een obstructieve ziekte (Huseby & Petersen, 1981). 

 

Femurfracturen 

Wegens de verminderde botdensiteit door osteoporose (Horowitz et al., 1992) bij KS is er een verhoogd 

voorkomen van femurfracturen. Het mortaliteitsrisico hieraan geassocieerd is dan ook significant verhoogd. 

 

Genito-urinaire ziekten, epilepsie en middelengebruik 

De verhoogde mortaliteit ten gevolge van genito-urinaire ziekten, epilepsie en middelengebruik kunnen door 

de auteurs niet worden verklaard. 

 

Hypothesen over de verhoogde mortaliteit bij KS 

Een mogelijke verklaring voor het verhoogde mortaliteitsrisico van verschillende ziekten bij KS is de 

volgende: verhoogde expressie van genen op het extra X-chromosoom vooraleer de inactivatie plaatsvindt of 

een groot aantal genen op het X-chromosoom dat aan de inactivatie ontsnappen. Een andere mogelijke 

verklaring is dat ziekte veroorzakende genen bij de ouders zouden kunnen leiden tot non-disjunctie of ziekte 

bij de kinderen. Een bijkomende mogelijkheid is dat genen op het X-chromosoom een predispositie zouden 

hebben voor fysiologische abnormaliteiten (vb. lage testosteronconcentraties, hoge oestradiol:testosteron 

ratio en soms verhoogde oestradiolconcentraties) die op zichzelf risicofactoren kunnen zijn voor ziekte 

(Swerdlow et al., 2005). 
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2.2 Mannelijke infertiliteit 
 

Infertiliteit is vaak één van de belangrijkste problemen bij mannen met het Klinefelter syndroom. In wat 

volgt worden wat basisgegevens in verband met onvruchtbaarheid toegelicht. 

Men spreekt van infertiliteit als er na minstens 12 maanden van onbeschermde geslachtsgemeenschap nog 

steeds geen conceptie heeft plaatsgevonden. Deze tijdslimiet is willekeurig, maar correspondeert met het feit 

dat de meerderheid (ongeveer 85%) van de koppels die spontaan zwanger worden dit binnen de 12 maanden 

doen. Dit wil niet zeggen dat men fertiliteitsonderzoek moet uitstellen tot er 1 jaar voorbij is, zeker niet 

wanneer het koppel om familiale redenen of gebeurtenissen in het verleden infertiliteit vermoedt.  

Bij primaire mannelijke infertiliteit heeft de man nog nooit een vrouw kunnen bevruchten.  Men spreekt van 

bevruchting als een man een zwangerschap heeft veroorzaakt, ongeacht de uitkomst van de zwangerschap. 

Bij secundaire mannelijke infertiliteit heeft de man al een vrouw bevrucht, ongeacht of dit de huidige partner 

is van de man en ongeacht de uitkomst van de zwangerschap. Algemeen hebben mannen met secundaire 

infertiliteit meer kans op fertiliteit in de toekomst. Bij deze mannen gaat het niet vaak om congenitale 

stoornissen of ernstige verzwakking van de spermaproductie met azoöspermie of extreme oligospermie, maar 

wel om varicocoele en misschien een infectie van de accessoire geslachtsklieren. Verscheidene 

behandelingen of blootstelling aan toxische agentia, zoals X-stralen, pesticiden of benzenen zijn 

risicofactoren voor azoöspermie bij mannen met secundaire infertiliteit.  

De duur van de onvrijwillige infertiliteit (= het aantal maanden onbeschermde geslachtsgemeenschap) is 

prognostisch voor de fertiliteit in de toekomst. Koppels met een infertiliteitsduur van 3 jaar of minder hebben 

een grotere kans op spontane zwangerschap in de toekomst dan anderen. Als de infertiliteit langer dan 3 jaar 

duurt, dan gaat het waarschijnlijk om een ernstig biologisch probleem. Aan de duur van de onvrijwillige 

infertiliteit ziet men niet of het probleem bij de man of bij de vrouw ligt. Het aantal maanden sinds de laatste 

bevruchting dient genoteerd te worden, evenals de infertiliteitsduur, want een lang interval sinds de laatste 

bevruchting kan wijzen op niet-congenitale stoornissen als diagnose (Rowe et al., 2000). 

 

2.2.1 Algemene oorzaken van infertiliteit 

 

Seksuele en/of ejaculatie disfunctie 

Immunologische oorzaak 

Idiopathische infertiliteit 

Geïsoleerde seminaal plasma abnormaliteiten 

Iatrogene oorzaak 

Systemische oorzaak 

Congenitale abnormaliteiten: 

1. Niet ingedaalde testis 

2. Abnormaal karyotype  
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3. Congenitale agenesie van de vesicula seminalis en/of de vas deferens (een oorzaak van obstructieve 

azoöspermie) 

4. Andere congenitale ziekten 

Aangeboren schade aan de testis 

Varicocoele 

Infectie van de mannelijke accessoire geslachtsklieren 

Endocriene oorzaak 

Idiopathische oligozoöspermie 

Idiopathische asthenozoöspermie 

Idiopathische teratozoöspermie 

Idiopathische cryptozoöspermie 

Obstructieve azoöspermie 

Idiopathische azoöspermie 

(Rowe et al., 2000)  

 

2.2.2 Ziekten met een mogelijk ongunstig effect op fertiliteit 

 

Koorts 

Medische interventies 

Chirurgie in de voorgeschiedenis 

Urineweginfectie 

Seksueel overdraagbare aandoeningen  

Epididymitis 

 

2.2.3 Pathologie met mogelijke schade aan de testes tot gevolg 

 

Orchitis door bof 

Testiculair letsel 

Torsio testis 

Varicocoele in de voorgeschiedenis 

Niet-ingedaalde testis 

(Rowe et al., 2000) 
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2.2.4 Azoöspermie  

 

Azoöspermie, de afwezigheid van spermacellen in het ejaculaat, is de meest ernstige vorm van mannelijke 

infertiliteit en komt voor bij ongeveer 5% van de gekende infertiele koppels. Er bestaan 2 vormen: de 

obstructieve en de niet-obstructieve. Obstructieve azoöspermie is het gevolg van een obstructie in de 

bovenste of onderste mannelijke reproductieve tractus (epididymis, vas deferens, vesicula seminalis of ducti 

ejaculatorii). De productie van de spermatozoa kan normaal zijn, maar door een obstructie kan er geen 

ejaculatie plaatsvinden. Oorzaken hiervan zijn een vasectomie, congenitale afwezigheid van de vas deferens, 

littekens na doorgemaakte infecties en na gecompliceerde operaties aan hernia inguinalis of hydrocoele.  

Niet-obstructieve azoöspermie (NOA) echter is het resultaat van het falen van de testes, waarbij de productie 

van spermatozoïden ernstig gedaald of onbestaande is. Toch worden er bij NOA vaak spermatozoïden 

gevonden en deze worden chirurgisch uit de testikels gehaald (Van Peperstraten et al., 2008). Dit kan omdat 

er zich kleine haarden van abnormale spermatogenese naast de normale tubuli seminiferi bevinden bij 

mannen met NOA. De mogelijkheid om spermacellen te verkrijgen is onafhankelijk van het testisvolume en 

de FSH-concentratie, maar wel afhankelijk van de verste differentiatiestatus van de spermatogenese in die 

bepaalde patiënt (Schlegel & Margreiter, 2007). De oorzaken van NOA zijn genetische (waaronder KS) en 

hormonale afwijkingen, niet-ingedaalde testes, torsio testis, systemische ziekten (inclusief kanker), drugs, 

straling en toxines (Van Peperstraten et al., 2008). 

 

2.3 Infertiliteit bij Klinefelter syndroom 

 

Klinefelter syndroom is de meest frequente genetische oorzaak van infertiliteit, voorkomend bij 11% van de 

mannen met azoöspermie en 4% van de infertiele mannen. Als regel is er azoöspermie bij mannen met KS, 

hoewel er uitzonderingen bestaan. Vaderschap zonder medische tussenkomst is beschreven (Terzoli et al., 

1992). Mogelijks dragen cryptorchidie en varicocoeles, waargenomen bij 20% van de mannen met KS, bij 

aan het vruchtbaarheidsprobleem (Gooren & Ronde, 2006). 

Testosteronsubstitutietherapie heeft geen positief effect op de infertiliteit. Exogeen testosteron blokkeert 

immers de spermatogenese tijdens de differentiatie van de spermatogonia (McLachlan et al, 2002). Vandaar 

dat men de therapie best niet start vóór de puberteit, ondanks dat testosteron positief inwerkt op de 

secundaire seksuele veranderingen en de botdensiteit (Smyth & Bremner, 1998). 
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                               Figuur 1: De hypothalamo-hypofysaire-gonadale as 
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De positieve en de negatieve tekens in bovenstaande figuur wijzen op stimulatie en inhibitie. 

 

2.3.1 Reproductieve hormoonconcentraties gedurende de ontwikkeling 

 

Foetale en neonatale periode 

Gedurende de foetale en de neonatale periode verschillen de testosteronconcentraties nog niet met die van 

baby’s zonder KS (Ratcliff et al., 1994).  

 

Kindertijd en adolescentie 

Tot het begin van de puberteit zijn de concentraties aan testosteron, FSH, LH en inhibine B normaal, evenals 

het antwoord van het serum testosteron op de humaan-chorion-gonadotropine stimulatie (Salbenblatt et al., 

1985).   

Gedurende de puberteit stagneert de serum testosteronconcentratie en blijft zo laagnormaal. Deze 

concentraties zijn voldoende om een normaal begin van de puberteit, een normale vooruitgang ervan en een 

voldoende ontwikkeling van secundaire seksuele kenmerken toe te laten (Wikström & Dunkel, 2008). 

Insuline–like factor 3 (INSL3) is een peptidehormoon dat op een LH-afhankelijke manier gesecreteerd 

wordt door foetale en volledige gedifferentieerde Leydigcellen. Het komt weinig voor in immature 

prepuberale Leydigcellen en in hypertrofe of getransformeerde Leydigcellen (Ivell & Bathgate, 2002). 

INSL3 is gevoeliger dan testosteron voor Leydigceldisfunctie en differentiatiestatus (Foresta et al., 2004). In 

HYPOTHALAMUS 

HYPOFYSE 
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gezonde jongens en jongens met KS stijgt het INSL3-gehalte bij het begin van de puberteit door het stijgende 

LH-gehalte. Vanaf het midden van de puberteit echter daalt de concentratie aan INSL3 bij jongens met KS 

ondanks het hoge LH-gehalte (Wikström et al., 2006). 

Serum oestradiol is al hoog in de vroege puberteit bij KS en blijft ook hoog, of er nu gynaecomastie 

aanwezig is of niet. Er bestaat een hogere oestradiol:testosteron ratio bij puberale jongens met KS, maar hun 

serum seks-hormoon-bindend-globuline (SHBG) daalt zoals dit normaal gebeurt. Testosteron circuleert in 

het bloed gebonden aan SHBG. 

Inhibine B in het serum weerspiegelt de Sertolicel-functie in de prepuberteit en wordt zaadcel afhankelijk 

gedurende de puberteit (Andersson et al., 1998). Normaal stijgt de concentratie aan inhibine B bij het begin 

van de puberteit en bereikt het al snel de normale volwassen waarde. Bij het KS stijgt inhibine B eveneens 

vóór het begin van de puberteit, maar deze stijging wordt snel gevolgd door een snelle daling samen met een 

gelijktijdige stijging van het serum testosteron. Er is dus een sterk omgekeerd evenredig verband tussen 

serum inhibine B en testosteron bij deze jongens (Wikström et al., 2004).  

De serum antimulleriaans hormoon (AMH) concentratie, een andere merker voor de functie van de 

Sertolicel, blijft hoog gedurende de kindertijd en daalt gedurende de normale mannelijke puberteit 

gelijktijdig met de stijging van de testosteronconcentratie en het begin van de meiose bij de spermatogenese. 

Ondanks het ontbreken van de spermatogenese bij KS, daalt de AMH-concentratie eveneens.  

Vanaf 13 jaar ongeveer stijgt de FSH– en LH–concentratie tot hypergonadotrope concentraties bij de KS 

jongens, het FSH stijgt iets vroeger en merkbaarder dan het LH. Tegelijkertijd wordt het gonadotroop-

releasing hormoon (GnRH) overgestimuleerd door het FSH en LH. Dit treedt samen op met een daling van 

de concentraties inhibine B, AMH, testosteron en INSL3, wat dus de inhibitie van de gonadotropine secretie 

van de testes tegengaat (Wikström & Dunkel, 2008). 

 

Volwassenen 

Volwassenen met KS worden gekenmerkt door hypergonadotroop hypogonadisme (Wikström & Dunkel, 

2008): FSH– en LH–concentraties zijn hoog. Testosterontherapie verlaagt deze concentraties (Smyth & 

Bremner, 1998). Serum testosteronconcentraties zijn in 65 tot 85% van de patiënten lager dan normaal. 

Serumconcentraties van oestradiol en SHBG (= seks hormoon bindend globuline) zijn gemiddeld hoger dan 

normaal. Serum inhibine B-concentraties zijn meestal niet te detecteren en ook de serum INSL3-

concentraties zijn lager dan normaal (Foresta et al., 2004). 

 

2.3.2 Degeneratie van de testes 

 

Foetale en neonatale periode 

De degeneratie van de testes start waarschijnlijk al gedurende het foetale leven, zoals studies van 

geaborteerde foetussen van 18 tot 22 weken aantonen (Coerdt et al., 1985). De zaadcellen zijn verminderd en 

de proportie van de tubuli zonder kiemcellen zijn vermeerderd op biopsies van de testes van 47, XXY 

foetussen. De densiteit en het aantal tubuli seminiferi en de mesenchymale structuren lijken echter normaal. 
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In het eerste levensjaar treedt er een enorme daling van de spermatogonia op. Het aantal en het uitzicht van 

de Sertolicellen en het interstitiële weefsel is normaal. Volgens de meeste auteurs zijn de Leydigcellen 

normaal in de foetale periode, vanaf de kindertijd echter gaat de functie van deze cellen wel achteruit. 

 

Kindertijd en adolescentie 

De degeneratie van de testes zet zich verder in de kindertijd aangezien de weinige tubuli seminiferi die 

spermatogonia bevatten omgeven worden door kleinere tubuli met enkel ongedifferentieerde Sertolicellen. 

De tubuli seminiferi zijn kleiner geworden en het aantal  spermatogonia is verminderd of zelfs volledig 

afwezig. Het aantal zaadcellen daalt sneller wanneer de hypofysaire-gonadale as geactiveerd wordt bij het 

begin van de puberteit (Wikström et al., 2004). Zaadceldifferentiatie is niet vertraagd bij jongens met KS, 

maar stopt in het spermatogonium of vroege primaire spermatocyte stadium (Wikström et al., 2007). De 

spermatogonia hebben het moeilijk om de meiose te starten en gaan dus in apoptose bij het begin van de 

puberteit (Wikström & Dunkel, 2008). Bij jongens met een testisvolume van > 2 mL zijn duidelijk 

spermatogonia herkenbaar, terwijl deze bij wat oudere jongens met een testisvolume van < 2 mL niet meer te 

vinden zijn (Gooren & Ronde, 2006). Onrijpe Sertolicellen kunnen niet transformeren tot rijpe tijdens de 

puberteit en bijgevolg degenereren ze (Wikström et al., 2006). De inhibine B synthese kan dus niet verder 

doorgaan aangezien de subunits geproduceerd worden door de Sertolicel (Wikström et al., 2007). Fibrose en 

hyalinisatie van het interstitium en het peritubulaire bindweefsel treedt op bij het ouder worden. Zelfs al bij 

12- tot 14-jarigen zijn grote hyperplastische Leydigcellen te zien in biopsies van de testes (Wikström et al., 

2004). Men kan dus concluderen dat de degeneratie van de testes versnelt bij het begin van de puberteit.  

 

Volwassenen 

Bij de volwassen KS patiënt wordt de histologie van de testes gekenmerkt door uitgebreide fibrose en 

hyalinisatie van de tubuli seminiferi, afwezigheid van de spermatogenese en hyperplasie van de Leydigcellen 

en het interstitium (Klinefelter et al., 1942). 

Of het defect in de testes intrinsiek is aan de zaadcellen of te wijten is aan de onmogelijkheid van de 

Sertolicellen om de normale kiemcellen te ondersteunen, is niet geweten. Men weet ook nog niet of het falen 

van de Leydigcel een gevolg is van de daling van de zaadcellen of intrinsiek is aan de cellen zelf (Wikström 

& Dunkel, 2008). 

 

2.3.3 De androgeenreceptor 

 

Het overgrote deel van de biologische effecten van testosteron komt tot stand via binding aan de 

androgeenreceptor (AR). In afwezigheid van androgenen bevindt de AR zich juist voor het begin van de 

puberteit, vóór de laatste maturatie van de Sertolicellen, in het cytoplasma van de Sertolicel en dus niet in de 

kern (Gasc & Baulieu, 1986). De AR komt bij mannen met KS voortdurend tot expressie in het cytoplasma. 

Ook in het cytoplasma van de Leydigcellen bevinden zich androgeenreceptoren, wat naast de hoge serum 

LH-concentraties en de stagnatie van testosteron- en INSL3-concentraties mogelijks een teken is van de 
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verminderde functie van de hypertrofe Leydigcellen (Wikström et al., 2007). Er bestaan subtiele genetische 

verschillen voor wat betreft de eigenschappen van de androgeenreceptor. Het N-terminale domein van exon 

1 van het AR-gen bevat sterk polymorfe CAG-herhalingen, waarvan de lengte omgekeerd evenredig is met 

de activiteit van de receptor (Zitzmann & Nieschlag, 2003). De lichaamslengte en de aanwezigheid van 

gynaecomastie zijn positief gecorreleerd met de CAG-herhalingen. Botdensiteit, sociale status, testisvolume 

en zelfs de respons op androgeensubstitutie zijn er negatief mee gecorreleerd. Lange CAG-herhalingen zijn 

dus predictief voor gynaecomastie en kleinere testikels. Korte CAG-herhalingen echter zijn geassocieerd met 

stabiele relaties en beroepen die een hogere opleiding vereisen, ongeacht de familiale status (Zitzmann et al., 

2004). Volgens een andere studie is enkel de penislengte als kind er negatief mee gecorreleerd (Zinn et al., 

2005). Hoe langer de CAG-herhaling, hoe trager de puberteit op gang komt en hoe trager de degeneratie van 

de testes (Wikström & Dunkel, 2008). De mate van spontaan aanwezige virilisatie van mannen met KS bleek 

dus gerelateerd te zijn aan eigenschappen van de tot expressie gebrachte androgeenreceptor. Hiermee bleek 

tevens het succes van toediening van androgenen samen te hangen. Hierdoor verloopt de behandeling met 

testosteron soms minder voorspoedig dan verwacht wegens de langere CAG-herhaling (Gooren & Ronde, 

2006).  

 

2.4 Infertiliteitsbehandeling 
 

Vroeger was de enige mogelijkheid om vader te worden voor mannen met KS het gebruik van 

donorspermatozoa voor de bevruchting (Goss, 1975). Dit kan echter ethische of persoonlijke problemen 

genereren, vandaar dat men op zoek is gegaan naar andere technieken. Eén van die ethische problemen is het 

recht van het kind om de naam van de biologische vader te kennen. In België wordt echter gebruik gemaakt 

van anonieme spermadonoren en kennen de ouders en het kind de naam van de donor dus niet. 

 

2.4.1 Technieken om spermacellen te verkrijgen     

 

Bij mannen met NOA moet het sperma rechtstreeks uit de testes gehaald worden. Testiculaire sperma-

extractie (TESE) (Friedler et al., 1997), testisbiopsie en testiculaire sperma-aspiratie (TESA) (Gorgy et al., 

1998) zijn technieken die bij deze mannen kunnen worden gebruikt. Meerdere biopsies kunnen nodig zijn, 

soms zelfs in beide testikels. Ronde spermatiden-injectie (ROSI) (Tesarik & Mendoza, 1998) kan worden 

gebruikt wanneer er bij TESE geen spermatozoa worden gevonden. Testiculaire fijne-naald-aspiratie 

(TEFNA) (Hauser et al., 2006) is een techniek die later ontwikkeld werd (Van Peperstraten et al., 2008). 

Microdissectie testiculaire sperma-extractie (MD-TESE) (Schlegel, 1999) werd nog later ontwikkeld. De 

recentste methode om spermacellen te verkrijgen is de biopsie van slechts 1 tubulus seminiferus (Amer et al., 

2008). 
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2.4.1.1 TESE 

 

TESE staat voor testiculaire sperma-extractie. In 1996 vond er voor het eerst een succesvolle TESE 

procedure plaats bij een man met het 47, XXY Klinefelter syndroom. Sommige mannen met KS hebben 

zeldzame haarden van actieve spermatogenese in hun testes, hoewel er vaak geen spermatozoa te vinden zijn 

in hun ejaculaat. Via TESE kan men deze haarden opsporen en spermatozoa verzamelen. 

Bij deze techniek wordt de testikel eerst gestabiliseerd en vervolgens wordt ongeveer in het midden een 

kleine incisie gemaakt. De huid van het scrotum, de tunica vaginalis en de tunica albuginea worden 

doorgesneden. Een flink stuk testisweefsel wordt weggesneden en wordt gewassen met een medium dat 

bloedsporen verwijderd. Het weefsel wordt in een Petri-schaal, die 1 tot 3 mL EBSS (= ‘Earle's balanced 

salt solutions’) met heparine bevat, gelegd. Het testisweefsel wordt in vele fragmenten gesneden en 

fijngehakt en onmiddellijk bestudeerd onder de microscoop op zoek naar spermatozoa. Eenmaal er 

spermatozoa gevonden zijn, wordt de chirurgische procedure stopgezet. Als er geen spermatozoa gevonden 

zijn, kan de procedure herhaald worden (Friedler et al., 1997). De procedure wordt niet oneindig herhaald 

omdat dit het testisparenchym schaadt.  

De nadelen van TESE zijn het verlies van een significante hoeveelheid testisweefsel en disruptie van de 

bloedvoorziening van de tunica albuginea met fibrose en een mogelijke auto-immuunreactie als gevolg. Ook 

de testosteronconcentratie daalt na de ingreep en recupereert slechts geheel of gedeeltelijk na vele jaren 

(Donoso et al., 2007). Daarnaast kan er een infectie of bloeding optreden (Friedler et al., 1997). 

 

2.4.1.2 TESA 

 

TESA staat voor testiculaire sperma-aspiratie. Onder algemene anesthesie wordt het scrotum geopend via 

een incisie in het mediane raphe, verder wordt er door alle lagen gesneden tot de testis helemaal blootligt. Op 

3 verschillende plaatsen wordt testisweefsel geaspireerd door middel van een naald onder negatieve druk: in 

het centrum van de testis en in de boven- en onderpool. De bedoeling is om weefsel te verkrijgen vanuit de 

diepte van de testikel. Nadat de naald in het centrum van de testis wordt ingebracht, wordt een negatieve 

druk aangewend. De negatieve druk wordt behouden als de naald een beetje wordt teruggetrokken en onder 

verschillende hoeken in het weefsel wordt gestoken. De staalafname wordt uitgevoerd gebruik makend van 

een biopsienaald die een gecontroleerde en accurate staalafname mogelijk maakt evenals de ontwikkeling en 

het behoud van de negatieve druk gedurende de procedure. De 3 afzonderlijke stalen worden onmiddellijk 

naar het laboratorium gebracht waar er naar spermacellen wordt gezocht en deze worden geïsoleerd indien ze 

gelokaliseerd werden (Hauser et al., 2006). TESA is technisch makkelijker uit te voeren en vergt minder 

chirurgische vaardigheden en training dan TESE. Het duurt minder lang en kan onder lokale anesthesie 

worden uitgevoerd. Het genezingsproces is mogelijks gemakkelijker en duurt minder lang omdat er niet door 

de huid wordt gesneden. TESA is echter pijnlijk, waardoor er lokale of soms zelfs algemene anesthesie nodig 

is. Angst en een vasovagale reflex kunnen optreden (Gorgy et al., 1998). Multifocale TESE geeft betere 

resultaten dan TESA bij mannen met NOA (Hauser et al., 2006). 
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2.4.1.3 ROSI 

 

Zoals eerder aangehaald staat ROSI voor ronde spermatiden-injectie en wordt het gebruikt wanneer er geen 

spermatozoa worden gevonden bij TESE. Deze techniek werd vóór de toepassing bij KS al gebruikt wanneer 

ronde spermatiden in het ejaculaat werden gevonden. ROSI leidt niet tot destructie van het testisweefsel 

zoals bij TESE.  

Spermatiden kunnen uit het testisweefsel worden gehaald door ze van de Sertolicellen af te halen via een 

micromanipulator. Ze worden van andere celtypes onderscheiden door hun vorm, grootte en de vorm en 

grootte van hun kern. Levende ronde spermatiden hebben een ronde kern, een regelmatige hoeveelheid 

cytoplasma rond deze kern, geen ruwe begrenzing en geen staart. In sommige van deze ronde spermatiden 

kan een ontwikkelende acrosomale granule worden herkend als een heldere vlek naast de kern. Omwille van 

de verschillende grootte en vorm van de spermatiden moet de techniek van de intracytoplasmatische sperma-

injectie (ICSI) enigszins aangepast worden, omdat deze bedoeld is voor spermatozoa. Het uiteinde van de 

injectienaald dient iets minder scherp te zijn aangezien spermatiden groter zijn en door de scherpe top 

vervormd kunnen worden. Spermatiden dienen eerst met allerlei stoffen behandeld te worden alvorens 

aspiratie in de injectienaald. Omdat de naald minder scherp is, moet er op een snelle maar niet te haastige 

manier door de zona pellucida in het cytoplasma van de oöcyte worden gestoken. Deze handeling moet zeer 

zorgvuldig gebeuren: wanneer men aarzelt dan verhoogd de graad en de duur van de oöcyte deformatie, 

wanneer men echter te haastig tewerk gaat, kan de oöcyte doorboort worden en dit is meestal fataal (Tesarik 

& Mendoza, 1996). 

 

2.4.1.4 TEFNA 

 

TEFNA staat voor testiculaire fijne-naald-aspiratie en is dus eigenlijk de nauwkeurigere versie van TESA. 

Met behulp van een vlindernaald wordt door de scrotale huid in de testis gestoken. Deze naald wordt op en 

neer bewogen in verschillende gebieden en gericht naar het rete testis. Terwijl de testikel tussen de 

wijsvinger en de duim wordt gehouden, worden 6 verschillende openingen gemaakt in elke testikel en op 

verschillende locaties wordt een staal genomen door weefsel te aspireren via de naald. Het geaspireerde 

weefsel wordt onmiddellijk bestudeerd onder de microscoop om de aanwezigheid van spermatozoa na te 

gaan. Het wordt gezuiverd en de mogelijk aanwezige spermatozoa worden eruit gehaald, zodat deze na de 

behandeling klaar zijn voor ICSI (Friedler et al., 1997). 

TEFNA is minimaal invasief, simpel, goedkoop en leidt tot minder postoperatieve pijn in vergelijking met 

TESE onder lokale anesthesie. De resultaten zijn in de realiteit echter teleurstellend (Tournaye, 1999). 

Volgens Friedler et al. is TESE efficiënter dan TEFNA om spermacellen te verkrijgen en om ze in te vriezen 

voor latere ICSI. TEFNA geeft als complicatie kleine focale bloedingen op de tunica. 
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2.4.1.5 MD-TESE 

 

In 1998 wordt microdissectie testiculaire sperma-extractie (MD-TESE) voor het eerst uitgevoerd (Schlegel, 

1999). Omdat het met de conventionele TESE techniek niet gemakkelijk is om spermatozoa te vinden, wordt 

er een microscoop gebruikt tijdens de extractie. Meestal wordt deze techniek uitgevoerd onder algemene 

verdoving. Er wordt een incisie van 4 cm gemaakt in het midden van het scrotum en de inhoud van het 

scrotum wordt naar buiten geduwd vanaf de zijde van de grootste testikel. De tunica vaginalis wordt geopend 

en de testis met de tunica albuginea kan men zo visualiseren. Het vervolg van de procedure wordt uitgevoerd 

onder een operatieve microscoop. De tunica albuginea wordt geopend langs de antimesenterische rand zodat 

men het parenchym van de testis te zien krijgt, zonder dat de bloedvoorziening wordt aangetast. In de 

originele procedure, die door Schlegel wordt beschreven, wordt de tunica albuginea geopend in een 

equatoriaal vlak, omdat de antimesenterische incisie het risico op testiculaire devascularisatie verhoogd en de 

toegang tot de tubuli seminiferi kan verstoren. Dwarse doorsnede verlaagt het risico op vasculaire schade, 

omdat de arteria testicularis de testis van achteren binnendringt, onder de epididymis in het midden, zo 

verder gaat naar onderen en dan de anterieure zijde kruist naar boven, waar de  zijtakken voor het parenchym 

ontspringen. Toch biedt een brede antimesenterische incisie een betere visualisatie van de tubuli seminiferi 

gedurende MD-TESE (Silber, 2000). Verder is het mogelijk om vasculaire schade te vermijden door de 

visualisatie en het zorgvuldige onderzoek van de subtunicale bloedvaten met behulp van de microscoop, 

zelfs met een antimesenterische incisie in de tunica albuginea. 

Nadat de tunica albuginea geopend is, wordt het testiculair parenchym onmiddellijk onderzocht onder de 

microscoop met een vergroting van 20 tot 40. De tubuli seminiferi die enkel Sertolicellen en geen 

spermacellen bevatten zijn dunner dan degene die wel spermacellen bevatten. Deze laatste zijn langer, 

minder doorzichtig en witter. Dit verschil is niet duidelijk zonder optische vergroting. Een operatieve 

microscoop is dus nodig om de gebieden met functionele tubuli te identificeren. Zoveel mogelijk testiculair 

parenchym wordt onderzocht. Tien tot 15 mg weefsel wordt weggesneden uit deze grote, minder 

doorzichtige tubuli, die waarschijnlijk spermacellen bevatten. Elk staal wordt onmiddellijk onderzocht door 

een klein druppeltje van de uitgespreide weefselsuspensie op een draagglaasje onder de microscoop, met een 

vergroting van 200, te houden. Als er in het eerste staal geen spermatozoa worden gevonden, worden er 

meerdere stalen genomen uit dezelfde testikel en indien nodig ook uit de contralaterale testis. Na de hele 

procedure worden alle stalen die 5 mL tubulair vocht bevatten gecentrifugeerd aan 1800 toeren per minuut 

en zorgvuldig onderzocht op de aanwezigheid van zelfs één enkel spermatozoön. De procedure wordt 

beëindigd als er spermatozoa gevonden zijn of als verdere biopsies de bloedvoorziening van de testes zouden 

aantasten (Tsujimara et al., 2005). 

MD-TESE zorgt voor minder acute en chronische complicaties dan de conventionele TESE. Met behulp van 

deze techniek wordt slechts een beperkt  volume testisweefsel weggenomen en kunnen er incisies worden 

gemaakt in avasculaire gebieden van de tunica albuginea. Tevens kunnen subtunicale bloedvaten 

geïdentificeerd en vermeden worden via de microscoop, wat dus leidt tot een vermindering van de 

postoperatieve schade aan de testis in vergelijking met TESE. Dit werd aangetoond via echografie (Amer et 
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al., 2000). Zoals bij TESE wordt ook hier postoperatief een significante langdurige daling van het serum 

testosteron aangetroffen (Everaert et al., 2006). Er is dus een langdurige controle van het endocrinologische 

profiel nodig. In de studie van Takada (Takada et al., 2008) bereikt de testosteronconcentratie bij mannen 

met KS slechts 50% van de preoperatieve waarde één jaar na MD-TESE. Hormoonsubstitutietherapie zal dus 

nodig zijn bij een aantal patiënten, ook al is deze techniek de beste voor wat betreft de minimale schade aan 

het testisweefsel.  

 

2.4.1.6  Single tubule biopsy  

 

Een testisbiopsie wordt uitgevoerd onder algemene anesthesie. Via een kleine verticale incisie van 2 cm in 

het mediane scrotale raphe worden de huid, de musculus dartos en tunica vaginalis geopend om de tunica 

albuginea bloot te leggen. De subtunicale bloedvaten worden onder de chirurgische microscoop 

geïdentificeerd en vermeden. In de tunica albuginea wordt vervolgens een lineaire incisie van 1 cm gemaakt. 

Het testisweefsel wordt bestudeerd onder een optische vergroting van 24. Als er geen morfologisch normale 

tubuli worden gevonden, dan wordt de incisie uitgebreid en een dissectie tussen de septa van het testiculaire 

parenchym uitgevoerd om meerdere gebieden bloot te leggen. Bloed wordt weggespoeld en de meest 

gedilateerde tubulus wordt gemeten met behulp van een micrometer die aan de microscoop is bevestigd. 

Door de kromming van de tubuli seminiferi worden de breedste gebieden in de tubulus 3 maal gemeten en de 

chirurg draait de testis met zijn handen zodat de randen parallel met de micrometer liggen. Na de 3 metingen, 

wordt het gemiddelde berekend. Deze tubulus wordt gedisseceerd en geïsoleerd van het naburige weefsel en 

verder wordt in het IVF laboratorium gezocht naar de aanwezigheid van spermatozoa. Een ander staal wordt 

genomen van het naburige weefsel om de histopathologie te onderzoeken. Voor een goede hemostase wordt 

gebruik gemaakt van bipolaire diathermie. Als er geen spermatozoa worden gevonden, wordt een ander staal 

genomen van de 2e breedste tubulus, na het meten van de diameter. Als er wederom geen spermatozoa 

worden gevonden of als het overblijvende weefsel homogeen lijkt (geen verdere gedilateerde tubuli te 

bespeuren), wordt dezelfde procedure herhaald door kleine, willekeurige stalen te nemen van verschillende 

gebieden vanuit de incisieplaats. Er worden maximum 6 stalen genomen. Als er nog steeds geen spermatozoa 

aanwezig zijn, wordt de procedure uitgevoerd in de contralaterale testikel. Na de procedure worden alle 

doorgesneden lagen weer dichtgenaaid (Amer et al., 2008). 

Deze techniek is minimaal invasief, vergt minder onderzoekstijd in het IVF laboratorium en verbetert de 

resultaten. 
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2.4.2 Intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) 

 

Het ontstaan van intracytoplasmatische sperma-injectie heeft de behandeling van infertiele mannen erg 

veranderd. Deze techniek omvat de injectie van één enkele spermacel in een oöcyte. Dit is een ideale 

methode voor mannen met KS, aangezien in-vitro fertilisatie (IVF) niet mogelijk is, omdat hiervoor een 

groot aantal spermacellen nodig zijn en deze niet aanwezig zijn bij mannen met KS. Zelfs wanneer weefsel 

met een zeer goede spermaconcentratie en -mobiliteit wordt verkregen uit de testes, worden lage fertilisatie- 

en zwangerschapscijfers gezien met de conventionele IVF (Silber et al., 1994).  

De procedure voorafgaand aan de eigenlijke intracytoplasmatische sperma-injectie is zeer gelijklopend met 

deze van in-vitro fertilisatie. Onderstaande procedure is deze van het UZ Gent zoals beschreven door Prof. 

dr. De Sutter. Samengevat gaat het als volgt: het ovarium van de vrouw wordt gestimuleerd door middel van 

een GnRH-agonist en gonadotrofines. Na de rijping van de follikels begint de eicelmaturatie met behulp van 

hCG. Vervolgens vindt de eicelaspiratie plaats. Het verschil met IVF zit hem in het injecteren van slechts één 

zaadcel (vb. gevonden bij TESE) in elke rijpe eicel. De spermatozoa worden geselecteerd op basis van hun 

morfologie en mobiliteit. De morfologisch meest normale en meest beweeglijke spermacel wordt 

geïnjecteerd. Alle spermacellen hebben echter morfologische defecten. Men kiest de spermacel met de best 

ontwikkelde staart en de meest normale kop (Schiff et al., 2005). 

Indien er embryo’s gevormd worden, ongeveer 72h na sperma-injectie, wordt er één (of uitzonderlijk meer) 

in de baarmoeder geplaatst en overige embryo’s met een goede morfologie worden ingevroren. 

Zwangerschap wordt opgespoord door de verhoogde hCG-concentraties (minstens 2 maal) 10 dagen na de 

embryo-transfer. Klinische zwangerschap wordt vastgesteld door het zien van een vruchtzak op echografie 

op 7 weken (Palermo et al., 1992). Ter ondersteuning van de luteale fase wordt gedurende 14 dagen na de 

embryo-terugplaatsing vaginaal progesteron toegediend. 

In België is sinds 1 juli 2003 de terugplaatsing van het aantal embryo’s wettelijk geregeld. In volgende tabel 

worden de bepalingen weergegeven. 

 

 Tabel 4: Wetgeving terugplaatsing embryo's 

 ≤ 35 jaar 36-39 jaar 40-42 jaar 

1e poging 1 maximum 2 geen beperking 

2e poging 1 of 2 indien er 

 geen topembryo is 

maximum 2 geen beperking 

3e-6e poging maximum 2 maximum 3 geen beperking 
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2.4.3 Genetisch advies 

 

Alle koppels dienen te worden geïnformeerd over de genetische risico’s die met ICSI gepaard gaan. Door 

middel van pre-implantatie diagnostiek via embryo-biopsie kan een embryo, dat niet aan een genetische 

aandoening lijdt, worden geselecteerd (Friedler et al., 2001). Kinderen van mannen met het Klinefelter 

syndroom hebben immers een groter risico op sekschromosoom - en autosomale abnormaliteiten (Staessen et 

al., 2003). Met pre-implantatie diagnostiek kan men deze abnormaliteiten identificeren in embryo’s met een 

goede morfologie en zo de kans op innesteling verhogen en het risico op abortus verlagen. Deze technieken 

zijn echter niet overal mogelijk en leiden (zoals eerder vermeld) tot abortus in 70% van de gevallen (Holmes-

Siedle et al., 1987), wat een bijna onaanvaardbaar hoog percentage is voor koppels die moeilijk zwanger 

worden. 

Het is vooral belangrijk dat deze koppels voldoende informatie krijgen over de risico’s op het doorgeven van 

de genetische aandoening en de gevolgen daarvan. 
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3. Methodologie 
 

Zowel voor de inleiding als voor het literatuuronderzoek worden de zoekmachines Pubmed, Web of Science 

en ELIN@Gent gebruikt. Bij het begin worden algemene artikels over Klinefelter syndroom opgezocht en 

uit die referenties de meest prominente auteurs geselecteerd. Met behulp van de termen ‘Klinefelter 

syndrome’ en deze verschillende auteurs (Gravholt, Dunkel, Swerdloff, Lanfranco, de Ronde) wordt een 

selectie gemaakt van bruikbare artikels voor de inleiding. Oorspronkelijke referenties uit de 

overzichtsartikels worden aangegeven, waarvan het oudste al dateert van 1945 aangezien Klinefelter 

syndroom toen voor het eerst is beschreven. Verder worden ook enkele gegevens uit de jaren ’70 en ’80 

gebruikt, maar voornamelijk recente artikels worden geselecteerd. 

Een Nederlandstalig artikel over het Klinefelter syndroom wordt gevonden in het Nederlands Tijdschrift 

voor geneeskunde, beschikbaar in de biomedische bibliotheek van universiteit Gent. 

Verder worden gegevens uit het boek ‘WHO Manual for the Standardized Investigation, Diagnosis and 

Management of the Infertile Male’ gebruikt. 

Studies over de specifieke vruchtbaarheidstechnieken worden opgezocht via de trefwoorden ‘Klinefelter’,  

‘TESE’, ‘infertility treatment’, ‘nonobstructive azoospermia’, ‘ROSI’, ‘TESA’, ‘Microdissection TESE’, 

‘TEFNA’ met dezelfde zoekmachines. Resultaten van deze studies worden gedetailleerd besproken. 

Endocriene, urologische en reproductieve tijdschriften worden geconsulteerd, voornamelijk ‘Journal of 

Clinical Endocrinology & Metabolism’, ‘Human Reproduction’ en ‘Urology’. 

Omdat een literatuurstudie ons te vrijblijvend leek,  hebben we op basis van de verzamelde literatuur een 

meta-analyse uitgevoerd op zoek naar determinanten voor succes. Met de resultaten van de 12 meest 

relevante studies wordt een databank gemaakt in SPSS. De Mann-Whitney U test wordt gebruikt om na te 

gaan of er een significant verschil is voor wat betreft de leeftijd, het testisvolume, de FSH– , LH–  en 

testosteronconcentratie tussen de groep waarbij spermacellen worden gevonden en deze waarbij dit niet het 

geval is. Dit wordt visueel voorgesteld door middel van boxplots. Om het verband tussen voorgaande 

factoren onderling, de ‘sperm retrieval rate’, de ‘pregnancy ratio’ en het aantal levendgeborenen na te gaan 

worden de correlatiecoëfficiënten Pearson en Spearman berekend. Globale verbanden tussen de mogelijke 

predictieve factoren onderling worden opgetekend in een scatterplot. 
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4. Resultaten 
 

In de komende tabellen worden heel wat afkortingen gebruikt. Ter verduidelijking vindt u hier een lijst met 

al deze afkortingen. 

 
Tabel 5: Afkortingen 
SRR Sperm retrieval rate 

FR Fertilisation rate 

ET Embryo-transfer 

IR Implantation rate 

PR Pregnancy rate 

NOA Niet-obstructieve azoöspermie 

FSH Follikelstimulerend hormoon 

LH Luteïniserend hormoon 

TT Testosteron 

ED  Oestradiol 

hCG Humaan-chorion-gonadotropine 

SCO Sertolicell only syndrome 

TESE Testicular sperm-extraction 

MD-TESE Microdissection testicular sperm-extraction 

ICSI Intracytoplasmatic sperm-injection 

KS Klinefelter syndroom 

ZS Zwangerschappen 

Gem. Gemiddelde 

 

4.1 Samenvatting artikels Klinefelter syndroom 

4.1.1 Klinefelter’s syndrome in the male infertility clinic  
 
Tabel 6: Okada et al., 1999 
Aantal studiepersonen: 148 

Gemiddelde leeftijd: 32j. (24-44) 

Infertiliteitsduur: 3.0j. (0.4-11) 

Lichaamslengte: 174 cm (158-188) 

Lichaamsgewicht: 68 kg (48-99) 

Schaamhaardistributie: Vrouwelijk: 31.5% 

Mannelijk: 68.5% 

Prostaatgrootte: Atrofisch: 36.7% 
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Normaal: 63.3% 

Gynaecomastie: 12.4% 

Niet–obstructieve azoöspermie: 

(NOA) 

KS: 

Azoöspermie: 146 

Ernstige oligoasthenoteratozoöspermie: 2 

Sperm retrieval rate (SRR): Ontbreekt 

Follikelstimulerend hormoon (FSH)–

concentratie: 

 32.0 mIU/mL (3.1-110)  

Luteïniserend (LH)–concentratie: 14.8 mIU/mL (1.8-33.5) 

Testosteron (TT)–concentratie: 240 ng/dL (20-710) 

Testisvolume: 4 mL (1-16) unilateraal 

Hypergonadotroop hypogonadisme: 

Hypergonadotr. normogonadisme: 

Normogonadotr. normogonadisme: 

52.8% 

44.3% 

2.9% 

 

Opmerkingen 

Er is sprake van een selectiebias, dit wil zeggen dat enkel voldoende viriele mannen die een vrouwelijke 

partner hebben de fertiliteitskliniek consulteren. Dit leidt tot een onderdiagnose van KS en een vertekenend 

beeld van de SRR bij mannen met KS. Deze selectiebias geldt voor alle studies over fertiliteit bij KS. 

Meer dan 2% van de spermatozoa bij KS vertoont een sekschromosoom hyperploïdie: genetische 

raadpleging en prenatale diagnose na een geslaagde ICSI zijn dus nodig. Deze hyperploïdie is waarschijnlijk 

te wijten aan het verhoogde voorkomen van non-disjunctie bij normale XY cellen. Pre-implantatie diagnose 

is de beste methode om een foetus met een normaal karyotype te vinden, maar dit is niet in alle landen 

toegelaten (vb. Japan). De ontbrekende gegevens (SRR, FR, ET, PR en aantal levend geborenen) 

bemoeilijken de vergelijking tussen de verschillende studies.  

4.1.2 Outcome of ISCI using fresh and cryopreserved-thawed testicular spermatozoa in patients with non-
mosaic Klinefelter’s syndrome 
 
Tabel 7: Friedler et al., 2001 
Aantal studiepersonen: 12 

Gem. leeftijd: 28.7j. (±3.6) 

NOA: Niet-mozaïek KS: 

Tubulaire hyalinisatie, verdikte basale membraan en SCO 

SRR: 42% (5/12) 

FSH–concentratie:  38.3 mIU/mL (±11.4) 

LH–concentratie: 27.3 mIU/mL (±10.6) 

TT–concentratie: 730 ng/dL (±410) 

Testisvolume: 2-4 mL 
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Fertilisatie ratio (FR): Vers: 66% (43/65) 

Bevroren: 58% (27/42) 

 Geen significant verschil 

Embryo cleavage ratio:  Vers: 98% (42/43) 

Bevroren: 90% (23/27) 

 Geen significant verschil  

Implantatie ratio (IR): Vers: 33.3% (5/15) 

Bevroren: 21.4% (3/18) 

 Geen significant verschil 

Embryo-transfer (ET): 

 

Vers: 33.3% 

Bevroren: 21.4% 

Pregnancy ratio per ET:  

 

Totale PR: 

Vers: 60% (3/5) 

Bevroren: 66% (2/3) 

Vers: 25% (3/12) 

Bevroren: 20% (2/12)  

Levendgeborenen:  Vers: 4 

Bevroren: 1 

 

Opmerkingen 

De studie betreft een zeer kleine studiepopulatie, wat nadelig is voor de significantie van de resultaten. 

Zeventien procent (= slechts 2 mannen) van de mannen met KS had hier spermatozoa in hun ejaculaat. 

Onbeweeglijke spermatozoa kunnen geen oöcyte bevruchten. Pre-implantatie genetische diagnose (PGD) is 

goed voor embryoselectie, maar niet helemaal betrouwbaar en niet overal te verkrijgen. Vandaar dat de 

voorkeur gaat naar prenatale genetische diagnose. Het gebruik van bevroren spermatozoa geeft dezelfde 

resultaten als dat van vers sperma in deze studie. 

 

4.1.3 Prognostic value of the clinical and laboratory evaluation in patients with nonmosaic Klinefelter 

syndrome who are receiving assisted reproductive therapy 

 
Tabel 8: Madgar et al., 2002 
Aantal studiepersonen: 20 

Gem. leeftijd: 32.2j. (±5.0) 

Prebehandeling: hCG stimulatie test 

NOA: Niet-mozaïek KS 

Sperm retrieval rate (SRR): 45% (9/20) 

FSH–concentratie:  Geslaagde TESE: 29.9 mIU/mL (±13.0)  

Gefaalde TESE: 17.4 mIU/mL (±14.0) 

 Geen significant verschil 
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LH–concentratie: Geslaagde TESE: 17.3 mIU/mL (±6.6)  

Gefaalde TESE: 19.2 mIU/mL (±6.0) 

 Geen significant verschil 

TT–concentratie: Vóór hCG stimulatie: 

Geslaagde TESE: 350 ng/dL (±120) 

Gefaalde TESE: 170ng/dL (±50) 

 Significant verschil  

Na hCG stimulatie: 

Geslaagde TESE: 1600 ng/dL (±630) 

Gefaalde TESE: 670 ng/dL (±560) 

 Significant verschil 

Testisvolume: Geslaagde TESE: 7.8 mL (±2.5) bilateraal  

Gefaalde TESE: 5.6 mL (±1.2) bilateraal 

 Significant verschil 

PR per geslaagde TESE:  

Totale PR: 

44% (4/9) 

20% (4/20) 

 

Opmerkingen 

Geslaagde TESE wijst op de groep mannen waarbij spermacellen worden gevonden via TESE, de gefaalde 

TESE op de groep mannen waarbij dit niet het geval is. 

Hoe groter het testisvolume hoe meer kans op succesvolle TESE. Het testisvolume heeft dus een directe 

correlatie met de spermatogenese. 

De hCG-stimulatietest heeft effect op de functie van de Leydigcellen, bij een sterke respons stijgt de serum 

TT–concentratie. De test omvat een intramusculaire injectie van 5000 IU hCG en het meten van de 

testosteronconcentraties tijdens de injectie en 72h later. Na deze test is er meer kans om spermacellen te 

vinden. Alle patiënten met KS zouden deze behandeling minstens 6 maanden voor TESE moeten krijgen om 

het effect van de TT–therapie (onderdrukking van de hypothalame-hypofysaire-gonadale as) teniet te doen. 

Ook deze studie heeft een kleine studiepopulatie, wat nadelig is voor alle parameters. Gegevens betreffende 

fertilisatieratio, embryotransfer en levendgeborenen ontbreken. 

4.1.4 Partners of men with Klinefelter syndrome can benefit from assisted reproductive technologies 
 
Tabel 9: Ulug et al., 2003 
Aantal studiepersonen: 12 

Gem. leeftijd: 33.4j. (± 2.9) 

NOA: KS 

SRR: 54.5% (6/11) 

FSH–concentratie:   39.0 mIU/mL (±8.3) 

LH–concentratie: 27.3 mIU/mL (±10.6) 
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TT–concentratie: 320 ng/dL (±160) 

Testisvolume: 4.2 mL (±1.6) unilateraal 

FR: ICSI: 54.2% 

ROSI: 41.6% 

Implantatie ratio (IR): 17.8% (5/28) 

ET:  91.6% (11/12) 

PR per ET: 

 

Totale PR: 

ICSI: 27.2% (3/11) 

ROSI: 0% (0/11) 

ICSI: 25% (3/12) 

ROSI: 0% (0/12) 

Levendgeborenen: 1 

 

Opmerkingen 

ROSI wordt gebruikt wanneer er bij TESE geen spermatozoa worden gevonden. Dit leidt echter niet tot 

zwangerschap in deze studie. Tevens ziet men ook hier het nadeel van een zeer kleine studiepopulatie. 

 

4.1.5 Can biological or clinical parameters predict testicular sperm recovery in 47, XXY Klinefelter's 

syndrome patients? 

 
Tabel 10: Vernaeve et al., 2004 
Aantal studiepersonen: 50 

Gem. leeftijd: 31.2j. 

Geslaagde TESE: 29.5j. (±2.6) 

Gefaalde TESE: 32.8j. (±3.3) 

 Geen significant verschil 

Prebehandeling: Geen, enkel TT-therapie >4 maand preoperatief stoppen 

NOA: Niet-mozaïek KS: 

SCO: 9 

Maturatiestop: 3 

Tubulaire sclerose en atrofie: 38 

SRR: 48% (24/50) 

Normaal beharingpatroon: Geslaagde TESE: 94% 

Gefaalde TESE: 93% 

 Geen significant verschil 

Gynaecomastie Geslaagde TESE: 17% 

Gefaalde TESE: 31% 

 Geen significant verschil 

Testisvolume Geslaagde TESE: 4.2 mL 
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Gefaalde TESE: 3.6 mL 

 Geen significant verschil  

FSH–concentratie:  Geslaagde TESE: 31.2 mIU/mL  

Gefaalde TESE: 40.4 mIU/mL  

 Geen significant verschil 

TT–concentratie: Geslaagde TESE: 310 ng/dL  

Gefaalde TESE: 320 ng/dL  

 Geen significant verschil  

 

Opmerkingen 

Predictieve factoren voor het vinden van spermacellen worden opgespoord omdat een onsuccesvolle TESE 

belangrijke emotionele, financiële en medische gevolgen heeft. SRR bij KS is vergelijkbaar met deze van 

alle mannen met NOA. 

Enkel het vinden van spermacellen bij de histopathologie is predictief voor een succesvolle TESE. De 

afwezigheid van spermacellen bij een enkele testisbiopsie voorspelt de aanwezigheid van spermacellen op 

een labopreparaat echter niet. Gegevens over fertilisatieratio, embryotransfer, zwangerschap en 

levendgeborenen ontbreken. 

 

4.1.6 Success of testicular sperm injection and intracytoplasmic sperm injection in men with Klinefelter 

syndrome 

 
Tabel 11: Schiff et al., 2005 
Aantal studiepersonen: 42 

Aantal TESE: 54 

Gemiddelde leeftijd: 32.8j. (24-52) 

Geslaagde TESE: 30.5j. 

Gefaalde TESE: 29.8j. 

 Geen significant verschil 

Prebehandeling: TT < 15.6 nmol/l of TT/ED ratio < 100 (86%): 

Testolactone of anastrazole: ≥ 2-3 maand 

 hCG bij onvoldoende respons na 1 maand 

TT-therapie 6 maand preoperatief stoppen 

NOA: Niet-mozaïek KS: 

Sertoli cell-only syndrome (SCO): 34 

(On)volledige maturatiestop: 1 

Focale hypospermatogenese: 3 

Leydigcelhyperplasie: 9 

Ongekende histologie: 7 
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SRR: 72% (39/54); 69% (29/42) 

FSH–concentratie:  Voor behandeling: 33.2 mIU/mL (12-54) 

TT–concentratie: Voor behandeling: 190.2 ng/dL (54–437) 

Na behandeling: 332.2 ng/dL (112–495)  

Testisvolume: 2.5 mL unilateraal (1-6) 

FR: 60% (172/285) 

ET:  85% (33/39) 

PR per geslaagde TESE: 

PR (per ET):  

Totale PR: 

46% (18/39) 

54.5% (18/33) 

43% (18/42) 

Levendgeborenen:  21 

 

Opmerkingen  

Bij het gebruik van spermatozoa na cryopreservatie is de FR per geïnjecteerde oöcyte 44%. Geen enkele 

zwangerschap wordt hier gezien, omdat het weinige sperma, dat zwak is, kan sterven bij vriestemperatuur. 

Mogelijke redenen voor de hoge SRR zijn: prebehandeling, MD-TESE, ervaring van het labo en de 

chirurgen. SRR bij mannen die al TT-therapie kregen bedraagt 20%. 

De prebehandeling bestaat uit onderstaande stoffen: testolactone 50 à 100 mg, 2 maal per dag, peroraal; 

anastrazole 1 mg per dag; hCG-injecties 1500 IU, 2 maal per week, indien na 1 maand geen reactie op 

voorgaande aromatase-inhibitoren. Deze behandeling wordt minstens gedurende 2 of 3 maand voor de 

chirurgie toegepast om de endogene productie van testosteron te verhogen. 

4.1.7 Age as a limiting factor for successful sperm retrieval in patients with nonmosaic Klinefelter’s 
syndrome 
 
Tabel 12: Okada et al., 2005 
Aantal studiepersonen: 51 

Gem. leeftijd: 34.4j. 

Geslaagde TESE: 31j. (25-40) 

Gefaalde TESE: 38j. (28-43) 

NOA: Niet-mozaïek KS 

SRR: 51% (26/51) 

FSH–concentratie: Geslaagde TESE: 29 mIU/mL (13–61) 

 Gefaalde TESE: 27 mIU/mL (14–55) 

 Geen significant verschil 

LH–concentratie: Geslaagde TESE:15.5 mIU/mL (13.3–19.0)  

Gefaalde TESE: 15.6 mIU/mL (13.0–18.5) 

 Geen significant verschil 

TT–concentratie: Geslaagde TESE: 290 ng/dL (130–540)  
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Gefaalde TESE: 220 ng/dL (90–540) 

 Geen significant verschil                                      

Testisvolume: Geslaagde TESE: 2.8 mL (1.6–8) 

 Gefaalde TESE: 2.7 mL (1.2–8) 

 Geen significant verschil 

PR per geslaagde TESE: 

Totale PR: 

46%(12/26) 

23.5% (12/51) 

Levendgeborenen:                                        8 singles, 2 tweelingen 

 

Opmerkingen 

De SRR is 81%  voor de leeftijdscategorie tussen 25 en 29 jaar, 73% bij 30- tot en met 34-jarigen, 25% voor 

de mannen van 35 tot en met 39 jaar en 22% bij 40- tot en met 44-jarigen. Hieruit blijkt dat de kritische 

leeftijd voor TESE 35 jaar bedraagt. 

 

4.1.8 Aging may adversely affect testicular sperm recovery in patients with Klinefelter syndrome  

 
Tabel 13: Bakircioglu et al., 2006 
Aantal studiepersonen: 74 

Gem. leeftijd: 33.1j. 

Geslaagde MD-TESE: 31.6j. (±4.3) 

Gefaalde MD-TESE: 35.0j. (±5.1) 

 Significant verschil 

Prebehandeling: Geen, enkel TT-therapie 6 maand preoperatief stoppen. 

NOA: Niet-mozaïek KS: 

Tubulaire sclerose en atrofie: 45 

Volledige kiemcelaplasie-Leydigcelhyperplasie: 29 

Maturatiestop: 4 

SRR: 56.7% (42/74) 

FSH–concentratie:  Geslaagde MD-TESE:  37.3 mIU/mL (±4.5)  

Gefaalde MD-TESE: 34.6 mIU/mL (±11.7) 

 Geen significant verschil 

LH–concentratie: Geslaagde MD-TESE: 21.9 mIU/mL (±7.7)  

Gefaalde MD-TESE: 20.9 mIU/mL (±5.6) 

 Niet-significant verschil 

TT–concentratie: Geslaagde MD-TESE: 240 ng/dL (±120) 

Gefaalde MD-TESE: 230 ng/dL (±140) 

 Niet-significant verschil 
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Testisvolume: Geslaagde MD-TESE: 3.0 mL (±1.1)  

Gefaalde MD-TESE: 2.8 mL (±0.9) 

 Geen significant verschil 

 

Opmerkingen 

Leeftijd is de enige factor die de SRR negatief beïnvloed volgens deze studie. Niet alle studies zijn het 

hierover eens, maar hier is de studiepopulatie wel groter. Tot in de vroege 3e decade bestaat er een grote kans 

op succesvolle SRR. Deze kans daalt na 30 jaar en de spermatogenese daalt ook sterk. Het is dus aangeraden 

om MD-TESE uit te voeren vóór deze leeftijd eventueel voor cryopreservatie.  

Gegevens over fertilisatieratio, embryo-transfer en zwangerschap ontbreken. 

 

4.1.9 Clinical comparison of successful and failed microdissection testicular sperm extraction in patients 

with nonmosaic Klinefelter syndrome 

 
Tabel 14: Takada et al., 2007 
Aantal studiepersonen: 26 

Aantal TESE’s: 46 (testikels onderzocht) 

Gem. leeftijd: 36j. (±4.7) 

Geslaagde MD-TESE: 34.8j. (±3.3) 

Gefaalde MD-TESE: 37.2j. (±5.8) 

 Geen significant verschil 

Gem. infertiliteitsduur: 40.5 maand (±35.1) 

NOA: Niet-mozaïek KS 

SRR: 50% (13/26) 

Normale tubuli seminiferi: 94.1% (16/17) 

Afwezige normale tubuli seminiferi: 0% (0/29) 

FSH–concentratie:  40.3 mIU/mL (±18.4) 

Geslaagde MD-TESE:  40.4 mIU/mL (±17.7)  

Gefaalde MD-TESE: 40.2 mIU/mL (±19.9) 

 Geen significant verschil 

LH–concentratie:  18.7 mIU/mL (± 8.2)  

Geslaagde MD-TESE: 19.3 mIU/mL (±10.1)  

Gefaalde MD-TESE: 18.1 mIU/mL (±6.2) 

 Niet-significant verschil 

TT–concentratie: 220 ng/dL (±120) 

Vrije TT–concentratie: 0.77 ng/dL (±0.45) 

Geslaagde MD-TESE: 0.61 ng/dL (±0.35) 

Gefaalde MD-TESE: 0.90 ng/dL (±0.51) 
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 Geen significant verschil  

Testisvolume: 3.0 mL (±2.7) 

Geslaagde MD-TESE: 3.4 mL (±3.4)  

Gefaalde MD-TESE: 2.5 mL (±1.5) 

 Geen significant verschil 

Oestradiolconcentratie: 27.7 pg/mL (±18.1) 

 Geslaagde MD-TESE: 25.1 pg/mL (±19.1)  

Gefaalde MD-TESE: 30.5 pg/mL (±17.3) 

 Geen significant verschil 

Prolactineconcentratie: 9.0 ng/mL (±11.5) 

 Geslaagde MD-TESE: 10.7 ng/mL (±15.9) 

Gefaalde MD-TESE: 7.3 ng/mL (±4.2) 

 Geen significant verschil 

Inhibine B–concentratie: 6.9 pg/mL (±9.5)  

Geslaagde MD-TESE: 8.7 pg/mL (±11.2)  

Gefaalde MD-TESE: 4.9 pg/mL (±7.3) 

 Niet-significant verschil 

PR per geslaagde TESE:  

Totale PR: 

23% (3/13) 

11.5% (11/26) 

Levendgeborenen: 2 

 

Opmerkingen 

De enige variabele die een positief effect heeft op de SRR is de aanwezigheid van tubuli seminferi zonder 

sclerotische veranderingen. Via MD-TESE kunnen deze tubuli duidelijk worden onderscheiden van de 

andere. In testes zonder deze tubuli worden geen spermatozoa gevonden. 

Hier ligt de SRR duidelijk lager dan in de studie van Schiff, mogelijks door de afwezige prebehandeling in 

deze studie. 

Gegevens betreffende de fertilisatieratio en het embryo-transfer ontbreken. Hier is de totale PR slechts de 

helft van de PR per geslaagde TESE omwille van de lage SRR.  
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4.1.10 Seven pregnancies and deliveries from non-mosaic Klinefelter syndrome patients using fresh and 

frozen testicular sperm 

 
Tabel 15: Kyono et al., 2007 
Aantal studiepersonen: 17 

Gem. leeftijd: 35.0j. 

Geslaagde TESE: 30.2j. (±3.9) 

Gefaalde TESE: 37.6j. (±4.4) 

 Significant verschil 

NOA: Niet-mozaïek KS: 

Hypospermatogenese: 1 

SCO: 5 

SRR: 35% (6/17) 

FSH–concentratie: Geslaagde TESE: 31.4 mIU/mL (±16.8) 

 Gefaalde TESE: 38.1 mIU/mL (±11.1) 

 Geen significant verschil 

LH–concentratie: Geslaagde TESE: 12.8 mIU/mL (±7.1)  

Gefaalde TESE: 11.6 mIU/mL (±4.5) 

 Geen significant verschil 

TT–concentratie: Geslaagde TESE: 300 ng/dL (±170)  

Gefaalde TESE: 220 ng/dL (±160) 

 Geen significant verschil                                      

Testisvolume: Geslaagde TESE: 3.2 mL (±1.5) 

 Gefaalde TESE: 2.0 mL (±1.3) 

 Geen significant verschil 

Totale PR: 41% (7/17) 

Levendgeborenen: 6 eenlingen, 1 tweeling 

 

Opmerkingen 

Volgens deze studie is de leeftijd een prognostische factor voor het vinden van spermatozoa bij de TESE-

procedure: hoe ouder, hoe minder kans om ze te vinden.  

De studiepopulatie is zeer klein, maar de hele TESE-ICSI-ET procedure wordt bij 6 mannen uitgebreid 

besproken. Er worden 7 zwangerschappen en geboortes gezien bij 5 koppels, bij 1 koppel lukte het niet. 

Tweemaal worden bevroren spermatozoa gebruikt, bij de rest vers sperma. De PR klopt dus niet helemaal ten 

opzichte van andere studies aangezien het 7 ZS zijn bij slechts 5 koppels. 
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4.1.11 Successful fertility treatment for Klinefelter’s syndrome 
 
Tabel 16: Ramasamy et al., 2008 
Aantal studiepersonen: 68 

Aantal TESE’s: 91 

Gem. leeftijd: 33j. (±6) 

Geslaagde MD-TESE: 32j. (±5.3) 

Gefaalde MD-TESE: 35j. (±6.6) 

 Significant verschil  

Prebehandeling: Aromatase-inhibitoren, clomifeen of hCG 

NOA: Niet-mozaïek KS 

SRR: 66% (45/68) 

68% (62/91) 

FSH–concentratie: Voor de prebehandeling:                        34.4 mIU/ml (±22.2) 

 Geslaagde MD-TESE:  33.6 mIU/mL (±18.9)  

Gefaalde MD-TESE: 38.0 mIU/mL (±28.5) 

 Geen significant verschil 

LH–concentratie: Voor de prebehandeling:                        16.3 mIU/ml (±8.35) 

Geslaagde MD-TESE: 16.2 mIU/mL (±8.1)  

Gefaalde MD-TESE: 16.9 mIU/mL (±9.1) 

 Niet-significant verschil 

TT–concentratie: Na de prebehandeling:                               299 ng/dL (± 141) 

Geslaagde MD-TESE: 328 ng/dL (±142) 

Gefaalde MD-TESE: 212 ng/dL (±118) 

                                                      Niet-significant verschil 

Testisvolume: 

 

 

3.5 cm³ (±3.1) 

Geslaagde MD-TESE: 3.9 cm³ (±3.21)  

Gefaalde MD-TESE: 2.7 cm³ (±2.3) 

 Geen significant verschil 

PR: 

Totale PR: 

53% (33/62) 

49% (33/68) 

Levendgeborenen:                                                                      45% (28/62) 

41% (28/68) 
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Opmerkingen 

Mannen met een serum TT–concentratie lager dan 300 ng/dL worden behandeld met aromatase-inhibitoren  

(50 tot 100 mg testolactone tweemaal per dag oraal of anastrazole 1 mg per dag), hCG of clomifeen en dit 

gedurende minstens 2 of 3 maand voor de operatie. Door deze prebehandeling wordt een hogere SRR 

bekomen. 

De SRR is significant verschillend voor mannen jonger dan 35 jaar ten opzichte van mannen ouder dan 36 

jaar.  

  

4.1.12 Age as only predictive factor for successful sperm recovery in patients with Klinefelter’s syndrome 

 
Tabel 17: Ferhi et al., 2008 
Aantal studiepersonen: 27 

Gem. leeftijd: 32.3j. 

Geslaagde TESE/TESA: 28.6j. (25-32) 

Gefaalde TESE/TESA: 33.9j. (29-42) 

 Significant verschil 

NOA: Niet-mozaïek KS 

SRR: 29.6% (8/27) 

FSH–concentratie:  Geslaagde TESE/TESA:  35.4 mIU/mL (17-48)  

Gefaalde TESE/TESA: 39.6 mIU/mL (21-82) 

 Geen significant verschil 

Inhibine B–concentratie: <15 pg/mL 

Testisvolume: Geslaagde TESE/TESA: 1.9 mL (1.3-2.9)  

Gefaalde TESE/TESA: 2.1 mL (1.3-6.3) 

 Geen significant verschil 

FR: 22% (6/27) 

PR per geslaagde TESE: 

Totale PR: 

50% (4/8) 

15% (4/27) 

Levendgeborenen: 3 eenlingen, 2 tweelingen 

 

Opmerkingen 

Bij 3 van de 27 patiënten wordt TESA toegepast zonder resultaat. Bij TESE daarentegen is de SRR 50%. 

Leeftijd is wederom de enige voorspellende factor voor een succesvol resultaat. In dit artikel is 32 jaar de 

kritische grens voor een geslaagde TESE. 
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4.2 Niet-obstructieve azoöspermie 
 

Naast bovenstaande literatuurstudie bestaan er artikels over de vruchtbaarheidsbehandelingen bij mannen 

met NOA. Vaak vormen mannen met KS een deel van de studiepopulatie, vandaar dat de resultaten uit deze 

artikels ook kort worden beschreven.  

Bij KS geven multipele biopsies (SRR 22%) geen hogere SRR dan één enkele biopsie (SRR 25%) wegens de 

langere operatietijd en het hogere aantal complicaties zoals devascularisatie van de testis (Amer et al., 1999). 

Bij andere mannen met NOA, uitgezonderd Sertoli Cell Only syndroom en tubulaire sclerose, leveren 

meerdere biopsies wel een hogere SRR op. Tussen de verschillende TESE’s dient er 3 maand gewacht te 

worden bij mannen met NOA. Het resultaat van MD–TESE is onafhankelijk van het resultaat van eerdere 

TESE-procedures (Tsujimara et al., 2005). Eerdere negatieve biopsies geven dus niet altijd negatieve 

resultaten na MD–TESE. Een beperkt aantal testisbiopsies levert dus weinig of geen prognostische waarde 

voor het succes van een volgende MD–TESE (Ramasamy & Schlegel, 2007). 

Een tubulus groter dan 300 µm heeft de grootste kans om spermacellen te bevatten. Tubuli seminiferi van die 

grootte zijn echter zeldzaam bij mannen met NOA, vandaar dat men bij ‘single tubule biopsy’ op zoek gaat 

naar tubuli groter dan 110 µm (Amer et al., 2008). 

Zoals reeds vermeld is in de inleiding, daalt zowel bij TESE als bij MD–TESE de TT–concentratie 

postoperatief door de schade aan de testes. Langetermijncontrole en soms zelfs substitutietherapie zijn nodig. 

Hoe minder testisbiopsies en hoe preciezer de dissectie van het testisweefsel, hoe kleiner de daling van het 

testosteron. LH en FSH stijgen postoperatief door de daling van de TT–concentratie (Takada et al, 2008). 

Ook onbeweeglijke spermatozoa na cryopreservatie kunnen leiden tot bevruchting en zwangerschap en 

kunnen dus worden aanbevolen. Vers sperma geeft echter wel betere resultaten op het vlak van embryo 

vorming (Konc et al., 2008). 

 

4.3 Resultaten meta-analyse 
 

Volgende tabel toont de gemiddeldes en de standaarddeviaties van de parameters uit de meta-analyse, zowel 

van het totale aantal als afzonderlijk per groep geslaagde en gefaalde TESE. Men ziet hier al het verschil 

tussen de 2 groepen voor wat betreft de leeftijd, het testisvolume en de testosteronconcentratie. In wat volgt 

wordt met testosteronconcentratie steeds de endogene bedoeld. 

 
Tabel 18: Gemiddeldes en standaarddeviaties meta-analyse 

TESE 

 

Leeftijd 

(j) 

FSH–concentratie 

(mIU/mL) 

LH–concentratie 

(mIU/mL) 

Testisvolume 

(mL) 

Testosteron– 

concentratie 

(ng/dL) 

Geslaagd: 31.0 ± 1.9 33.5 ± 3.9 17.2 ± 3.2 3.3 ± 0.74  303 ± 37.5 

Gefaald: 34.9 ± 2.8  34.4 ± 8.2 17.1 ± 3.3 2.7 ± 0.49 228 ± 49.6 

Totaal: 33.0 ± 3.0 34.0 ± 6.2 17.1 ± 3.1 3.0 ± 0.69 266 ± 57.2 
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De gemiddelde SRR bedraagt 49.7% (± 11.9), de totale PR 30.4% (±  14.6) en het gemiddelde aantal 

levendgeborenen is 10.5 (± 9.5). 

 

De Mann-Whitney U test toont een significant (P ≤ 0.05) verschil voor de parameters leeftijd, 

testosteronconcentratie en testisvolume tussen de groep met succesvolle sperma–extractie en deze zonder 

succesvolle sperma–extractie. Dit wil dus zeggen dat de leeftijd (P = 0.01), de testosteronconcentratie (P = 

0.026) en het testisvolume (P = 0.05) voorspellend zijn voor een succesvolle TESE. Hoe lager de leeftijd, 

hoe hoger de testosteronconcentratie en hoe groter het testisvolume, hoe groter de kans om spermacellen te 

vinden bij TESE. Uit de boxplots blijkt het verschil duidelijk. 

 

 

 
 

Voor de LH– en de FSH–concentratie wordt geen significant verschil (P respectievelijk 0.937 en 0.382) 

gevonden tussen beide groepen. Ondanks deze bevindingen ziet men op de boxplots toch dat de gemiddelde 

FSH–concentratie wat hoger ligt bij de mannen bij wie de TESE geen zaadcellen opleverde. Voor de LH–

concentratie is dit verschil minder duidelijk. 
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Ondanks vorige bevindingen is er geen rechtstreekse significante correlatie tussen de verschillende factoren 

(dus ook niet voor leeftijd, testisvolume en testosteronconcentratie) en de SRR volgens de Pearson en de 

Spearman correlatiecoëfficiënt. 
 
Tabel 19: Correlaties SRR 
SRR: Leeftijd FSH–concentratie LH–concentratie Testisvolume TT–concentratie 

Pearson (PC)  

P-waarde 

0.115 

0.735 

0.121 

0.722 

0.136 

0.749 

0.378 

0.251 

0.351 

0.320 

Spearman (SC)  

P-waarde 

0.218 

0.519 

0.209 

0.537 

0.168 

0.691 

0.305 

0.361 

0.341 

0.334 

 

Uit de scatterplots kan men mogelijks afleiden dat de SRR stijgt bij een groter testisvolume en dat de SRR 

hoger wordt naarmate de FSH–concentratie daalt, al is dit resultaat niet significant. 
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Er bestaat een hoog significante relatie tussen leeftijd en testosteronconcentratie (P = 0.008, PC = 0.746): 

een lagere testosteronconcentratie bij een hogere leeftijd. Vergelijkt men voorgaande parameters per groep 

(geslaagde/gefaalde TESE) dan geven zowel de Pearson (P = 0.01, PC = 0.762) als de Spearman (P = 0.041, 

SC = 0.652) correlatiecoëfficiënt een significant resultaat. Hieruit blijkt dat een hogere leeftijd en een lagere 

testosteronconcentratie minder geslaagde TESE procedures opleveren. 

 

  
 

Ook voor de vergelijking van het testisvolume en de testosteronconcentratie per groep wordt een significant 

resultaat gevonden (PC = 0.796, P = 0.002; SC = 0.855, P < 0.001): een hogere de testosteronconcentratie 

bij een groter  testisvolume. Een groter testisvolume en een hogere testosteronconcentratie verhogen de kans 

om spermacellen te vinden bij TESE. 

  

 
 

Bij vergelijking van de overige parameters (leeftijd, LH– , FSH–concentratie, testosteronconcentratie  en 

testisvolume) onderling  worden geen significante verbanden gevonden. Toch zijn er heel wat trends te zien 

in de scatterplots. Zo stijgt de FSH–concentratie met de leeftijd, wat verband houdt met minder geslaagde 

TESE’s. Daarnaast daalt het testisvolume met de leeftijd, wat eveneens meer gefaalde TESE’s oplevert. Ook 

daalt logischerwijs de LH–concentratie met oplopende testosteronconcentratie, wat zorgt voor meer succes 
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bij TESE. De grafieken hiervan bevestigen nogmaals de invloed van de leeftijd, het testisvolume en de 

testosteronconcentratie op de slaagkans van de TESE. 

 

Er bestaat ook een significante relatie tussen de FSH–concentratie en het aantal levendgeborenen (SC = 

0.857, P = 0.007). Hoe lager de FSH–concentratie bij TESE, hoe meer levend geboren kinderen er zullen 

zijn. Ook voor LH lijkt er een omgekeerd evenredig verband met het aantal levendgeborenen, maar dit 

resultaat is niet significant. 

 
 

Het opzoeken van correlaties tussen SRR, PR en het aantal levendgeborenen levert geen 

significante resultaten op, maar op de scatterplots ziet men toch een bepaalde trend: wanneer 1 van 

de 3 variabelen stijgt, stijgen de andere 2 eveneens. De vergelijking tussen de PR en het aantal 

levendgeborenen geeft een PC van 0.696 met een P-waarde van 0.055,  tussen de SRR en het aantal 

levendgeborenen een PC van 0.643 met een P-waarde van 0.086 en voor de vergelijking tussen de 

SRR en de PR bedraagt de SC 0.500 met een P-waarde van 0.170. 

 
Een multivariate analyse om na te gaan welke parameter het meest predictief is voor de SRR is niet 

mogelijk, aangezien de parameters niet onafhankelijk zijn 
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5. Discussie 
 

Vroeger waren mannen met Klinefelter syndroom per definitie onvruchtbaar. Nieuwe 

vruchtbaarheidstechnieken hebben daar echter verandering in gebracht. De gemiddelde ‘sperm retrieval rate’ 

bij deze mannen is 44% (Fullerton et al., 2010). Met het gebruik van microdissectie-TESE stijgt dit 

percentage tot 55%, welke gelijk is aan de SRR van mannen met NOA en een normaal karyotype. Heel wat 

varianten op TESE, zoals TESA, ROSI en TEFNA,  worden uitgetest, maar deze blijken minder effectief. 

Single tubule biopsy levert volgens Amer et al. echter wel betere resultaten op. Deze vrij hoge SRR geldt 

waarschijnlijk niet voor alle patiënten met Klinefelter syndroom, aangezien er een onderdiagnose is van het 

syndroom en enkel mannen met relatief weinig comorbiditeiten een vruchtbaarheidskliniek consulteren 

(Okada et al., 1999). 

Heel wat studies hebben onderzoek gedaan naar parameters welke voorspellend zijn voor de SRR. Slechts 1 

parameter wordt  in verschillende studies als significant aanzien: de leeftijd. Hoe ouder de mannen tijdens 

TESE, hoe lager de SRR en dus hoe minder kans om spermacellen te vinden in de testes van deze mannen. 

Verschillende leeftijdsgrenzen worden voorgesteld, maar een maximale leeftijd van 35 jaar lijkt de meest 

waarschijnlijke grens. 

Slechts 1 studie (Madgar et al., 2002) vermeldt ook testisvolume, testosteronconcentratie en het gebruik van 

de hCG-stimulatietest als predictieve factoren voor spermatogenese. Mogelijk zijn deze resultaten het gevolg 

van de prebehandeling of is de studie gebiased door de kleine studiepopulatie. De resultaten van de meta-

analyse van 12 studies bevestigen echter grotendeels deze bevindingen, namelijk ook hier wordt aangetoond 

dat de leeftijd, de testosteronconcentratie en het testisvolume voorspellend zijn voor het vinden van 

spermacellen.  

Testosteronsubstitutietherapie kan een negatieve invloed hebben op de SRR aangezien dit de endogene 

testosteronproductie verlaagt. Vandaar dat men aanraadt deze therapie 6 maand voor TESE te stoppen, zodat 

de endogene productie in die tijd weer op gang kan komen (Bakircioglu et al., 2006). Aangezien de 

endogene testosteronconcentratie predictief is voor de SRR, beïnvloedt het stoppen van de 

testosterontherapie de SRR dus positief. 

Allerlei prebehandelingen worden voorgesteld met als doel de testosteronconcentratie te verhogen en dus 

mogelijks zo de SRR te verhogen. De hCG-stimulatietest lijkt volgens de studie van Madgar effectief. In de 

studie van Shiff worden aromatase-inhibitoren gebruikt en hCG-injecties bij onvoldoende respons, wat een 

ongewoon hoge SRR van maar liefst 69% oplevert. 

 

Het grote nadeel van al deze studies is de kleine studiepopulatie. Daarom hebben wij een meta-analyse van 

de 12 meest relevante studies uitgevoerd. 

Uit de meta-analyse blijkt dat een jongere leeftijd, een hogere testosteronconcentratie en een groter 

testisvolume het vinden van spermacellen bij TESE positief beïnvloedt. De leeftijdsgrens is hier 32 jaar. Het 

testisvolume unilateraal moet groter zijn dan 3 mL en de drempelwaarde voor de testosteronconcentratie 

bedraagt ongeveer 250 ng/dL. Onrechtstreeks suggereren al deze bevindingen een negatief effect van de 
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leeftijd en een positief effect van het testisvolume en van de endogene testosteronconcentratie op de SRR. 

Rechtstreeks is deze correlatie echter niet aangetoond, maar aangezien een groot aantal succesvolle TESE’s 

gelijk staat aan een hogere SRR, mag men dit wel veronderstellen. De reden voor de niet-significante 

correlatie tussen de SRR en de vorige parameters is onduidelijk, maar ligt waarschijnlijk in de grote variaties 

tussen de studies onderling. De SRR wordt in deze studies waarschijnlijk ook door allerhande andere 

factoren bepaald zoals de grootte van de studiepopulatie, de verschillende prebehandelingen en allerlei 

selectiecriteria. Zo is de SRR bijvoorbeeld laag in de studies van Kyono et al. en Ferhi et al., maar de 

studiepopulatie is ook klein wat dus een bias zou kunnen zijn. Deze mogelijke bias beïnvloedt echter het 

totale resultaat van de meta-analyse. 

Een hoge FSH–concentratie lijkt eveneens nadelig voor de SRR. De FSH–concentratie stijgt met de leeftijd 

en ook de leeftijd is nadelig voor de succesratio. Het effect van de leeftijd domineert het effect van de FSH–

concentratie enigszins. Het testisvolume daalt met de leeftijd en samen zorgt dit voor een lagere succesratio. 

Ook hier is het effect van de leeftijd op het vinden van spermacellen groter dan dat van het testisvolume. Het 

testisvolume en de testosteronconcentratie gaan hand in hand en hebben zo een additief effect op het succes 

van TESE. De combinatie van  een groter testisvolume en een hogere testosteronconcentratie heeft een groter 

effect op de SRR dan de parameters afzonderlijk. Door de negatieve feedback daalt de LH–concentratie  bij 

een oplopende testosteronconcentratie en aangezien een stijgende TT–concentratie een positief effect heeft 

op de SRR kan men dus stellen dat een hogere LH–concentratie een negatief effect heeft op de SRR. De LH–

concentratie loopt samen met de FSH–concentratie op en dit ondersteunt wederom het negatieve effect van 

LH (en FSH) op de SRR.  

Het aantal levendgeborenen is het hoogst bij een lagere FSH–concentratie. Gezien de negatieve invloed van 

FSH op de SRR verhoogt een lagere FSH–concentratie dus mogelijk het succes van de 

vruchtbaarheidsbehandeling. Dit betekent dat men het aantal levendgeborenen kan verhogen door de SRR en 

de PR te verhogen. Dit blijkt ook uit de (echter niet-significante) resultaten: vooral de PR heeft een positieve 

invloed op het aantal levendgeborenen, maar ook een hogere SRR verhoogt mogelijk de PR en het aantal 

levendgeborenen.  

Al deze suggestieve relaties kunnen mogelijk bevestigd worden in een grotere studiepopulatie, waardoor de 

significantie zal verhogen. 

 

Het advies voor  mannen met Klinefelter syndroom en een kinderwens (en hun behandelaars) luidt als volgt: 

start de TESE-procedure vóór de leeftijd van 32 jaar, tracht indien de endogene spontane 

testosteronconcentratie te laag ligt via een hCG-stimulatietest of aromatase-inhibitoren de 

testosteronconcentratie tot 250 ng/dL en het testisvolume tot 3 mL unilateraal te krijgen. Al deze 

maatregelen geven immers de grootste kans op succes. 
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