Klinische lessen

Drie patiënten met gynaecomastie
m.walraven, h.j.wilmink, l.m.de boer en a.f.muller
Dames en Heren,
Gynaecomastie is een benigne proliferatie van klierweefsel in de mannelijke borst en wordt veroorzaakt
door een relatieve overmaat aan bioactieve oestrogenen.1 2 De prevalentie van gynaecomastie is sterk leeftijdsafhankelijk en de aandoening kan gedurende drie
levensfasen voorkomen als fysiologisch verschijnsel: bij
pasgeborenen als gevolg van transplacentaire oestrogeenpassage, in de puberteit, wanneer door toegenomen
secretie van geslachtshormonen alsmede door extragonadale aromatisatie een tijdelijke overmaat aan bioactief oestrogeen kan ontstaan, en op oudere leeftijd
door een combinatie van verminderde testiculaire functie en toegenomen aromataseactiviteit als gevolg van
een toename van de vetmassa.1
Gynaecomastie kan echter ook een symptoom zijn
van een onderliggende maligniteit of andere aandoening, dan wel een bijwerking zijn van bepaalde geneesmiddelen (tabel 1).1 3
In deze les beschrijven wij de ziektegeschiedenis van
enkele patiënten waaruit blijkt dat een zorgvuldige analyse van groot belang is.
Patiënt A, een 22-jarige man, wordt verwezen in verband met een thyreotoxicose. Patiënt vertelt een slechte
eetlust te hebben en in één jaar 30 kg te zijn afgevallen.
Hij is kortademig bij inspanning, transpireert overmatig,
hoest en braakt veel. Bij lichamelijk onderzoek zien wij
een magere man (‘body mass index’ (BMI): 17 kg/m2)
met een pols van 95 slagen/min en een lichte tremor aan
de handen. De schildklier is niet palpabel. Beiderzijds is
gynaecomastie zichtbaar en is een klierschijf palpabel.
Aan de testes worden geen afwijkingen gepalpeerd. Het
testisvolume bedraagt beiderzijds 15 ml. De uitslagen
van het laboratoriumonderzoek staan in tabel 2 vermeld. Aanvullend onderzoek bestaat uit achtereenvolgens röntgenonderzoek van de thorax, echografie van
het scrotum en CT van het abdomen met het nemen van
leverbiopten voor histologisch onderzoek; het toont aan
dat patiënt een uitgebreid gemetastaseerd extragonadaal chorioncarcinoom heeft. Patiënt krijgt chemotherapie, maar hij overlijdt korte tijd later.
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Patiënt B, een 53-jarige man, wordt verwezen ter analyse van een ijzergebreksanemie. De voorgeschiedenis
vermeldt migraine en ‘psychische klachten’ waarvoor
hij clomipramine, diazepam en pimozide gebruikt. Hij
klaagt over zuurbranden, misselijkheid en overgeven. In
verband hiermee gebruikt hij al langere tijd omeprazol
en metoclopramide. Bij het lichamelijk onderzoek wordt
gynaecomastie gevonden en een opvallende habitus met
een lengte van 196 cm en lange armen en benen, waarbij de benen disproportioneel lang zijn. De testes zijn
niet palpabel. Echografie laat zien dat de rechter testis
met een lengte van 1,7 cm (normaal: 4-7) zich in het lieskanaal bevindt. De linker testis is echografisch intrascrotaal gelegen en heeft eveneens een lengte van 1,7 cm
en een geschat volume van 2 ml. De uitslagen van het
laboratoriumonderzoek staan in tabel 2 vermeld.
MRI van de hypofyseregio toont geen aanwijzingen
voor een hypofyseadenoom. De anemie wordt in eerste
instantie verklaard door de bevindingen bij gastroscopie: refluxoesofagitis en ulcera ventriculi. Biopten van
de ulcera tonen geen maligniteit of aanwezigheid van
Helicobacter pylori.
Op grond van de typische habitus en het niet-palpabel
zijn van de testes wordt een karyogram aangevraagd,
waarbij een chromosoompatroon 47 XXY gevonden
wordt, bewijzend voor het syndroom van Klinefelter. De
refluxoesofagitis en de ulcera worden behandeld met
zuurremming; het ijzergebrek wordt gesuppleerd met
ferrofumaraat. In verband met het hypogonadisme krijgt
patiënt testosteronsuppletie via intramusculaire toediening van een combinatiepreparaat van testosteronesters
(testosteronpropionaat 20 mg, -fenylpropionaat 40 mg,
-isohexanoaat 40 mg in olie) iedere 2 weken. Vanwege
het risico op testeskanker bij niet-ingedaalde testes4
wordt patiënt ook naar de uroloog verwezen voor orchidectomie rechts.
Patiënt C, een 62-jarige man, wordt door de chirurg
verwezen vanwege gynaecomastie van de rechter borst,
nadat een cytologische punctie geen afwijkingen liet zien
en aanvullend onderzoek hyperprolactinemie aantoonde. Anamnestisch blijkt patiënt snel te transpireren en
zijn zijn handen en voeten gezwollen (de schoenmaat is
in het laatste jaar met een halve maat toegenomen). De
visus is ongestoord. Bij het lichamelijk onderzoek worden grove acra en macroglossie gevonden. De gezichtsvelden zijn ongestoord, het testisvolume bedraagt links
10 en rechts 12 ml; het overige lichamelijk onderzoek
laat geen afwijkingen zien. De uitslagen van het laboratoriumonderzoek staan in tabel 2 vermeld. Op grond van
het typische uiterlijk en de verhoogde waarde van de
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tabel 1. Oorzaken van gynaecomastie met de bijbehorende
frequenties1
oorzaak

frequentie (in %)

idiopathisch
puberteit
medicatie
levercirrose of ondervoeding
primair hypogonadisme
testistumor
secundair hypogonadisme
hyperthyreoïdie
nieraandoening
andere

25
25
10-20
8
8
3
2
2
1
6

insulineachtige groeifactor-I (IGF-I) wordt geconcludeerd dat patiënt acromegalie heeft. MRI van de hypofyse toont een microadenoom aan. Vanwege een bijzondere anatomische variant van de sella wordt gekozen
voor een primair medicamenteuze therapie.
Gynaecomastie wordt veroorzaakt door een relatieve
overmaat aan bioactieve oestrogenen en kan daardoor
beschouwd worden als een verstoring in de balans tussen oestrogenen en androgenen.1 2 Om de pathogenese
van gynaecomastie beter te begrijpen, geven wij eerst
een kort overzicht van het metabolisme van de voornaamste geslachtssteroïden bij de man (figuur 1).1 2 5 6
Onder normale omstandigheden is de verhouding
waarin testosteron en oestradiol geproduceerd worden
100:1. Testosteron wordt voornamelijk door de Leydigtabel 2. Laboratoriumuitslagen van bloedonderzoek bij patiënt A-C
variabele

referentiewaarde

patiënt A

TSH
FT4
alkalische
fosfatase
γGT
LDH
testosteron
oestradiol
SHBG
hCG
α-foetoproteïne
LH
FSH
prolactine
hemoglobine
serumijzer
transferrine
transferrineverzadiging
ferritine
IGF-I

0,35-5,5 mU/l
11,5-23,5 pmol/l

 0,03
45,2

40-120 U/l
5-50 U/l
200-450 U/l
14-30 nmol/l
 270 pmol/l
10-40 nmol/l
 5 U/l

244
140
3880
83,8
11 356
230
3 300 000

 10 ng/ml
1,3-30 U/l
1,4-18 U/l
100-525 mU/l
8,6-10,7 mmol/l
10-30 µmol/l
2,1-3,6 g/l

68

20-55%
11-240 µg/l
50-175 ng/ml

patiënt B

patiënt C

1,3
113

8,6

12,9
22,6
772
4,9
2
3,1

3,0
8,7
1006

3
11
438

TSH = thyreoïdstimulerend hormoon; FT4 = vrij thyroxine; γGT =
γ-glutamyltransferase; LDH = lactaatdehydrogenase; SHBG = sekshormoonbindend globuline; hCG = humaan choriongonadotrofine; LH
= luteïniserend hormoon; FSH = follikelstimulerend hormoon; IGF
= insulineachtige groeifactor.
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cellen in de testes geproduceerd en staat onder invloed
van luteïniserend hormoon (LH), afkomstig uit de hypofyse. In de zona reticularis van de bijnierschors kan onder invloed van adrenocorticotroop hormoon (ACTH)
androsteendion, dihydro-epiandrosteron (DHEA) en
dihydro-epiandrosteronsulfaat (DHEAS) geproduceerd
worden. Uit androsteendion, DHEA en DHEAS kan
ook testosteron worden gemaakt.
Ongeveer 15% van het in de circulatie aanwezige
oestradiol en minder dan 5% van het in de circulatie
aanwezige oestron is direct afkomstig uit de testes, de
resterende 85 en 95% wordt onder invloed van aromatase extragonadaal geproduceerd uit respectievelijk testosteron en androsteendion (zie figuur 1). Testiculaire
oestrogeenproductie vindt hoofdzakelijk plaats in de
Leydig-, maar ook in de Sertoli-cellen. Extragonadale
aromatisering van testosteron en androsteendion kan in
vele weefsels, waaronder de borstklier, plaatsvinden.5
Daarnaast wordt de balans tussen oestrogenen en androgenen in de circulatie ook beïnvloed door het sekshormoonbindend globuline (SHBG) (zie figuur 1). De
affiniteit van SHBG voor testosteron is 2-5 maal zo
groot als die voor oestradiol; kleine veranderingen in
de concentratie van SHBG kunnen dus grote effecten
hebben op de verhouding tussen vrije oestrogenen en
androgenen.2 7 Er zijn aldus verschillende pathogenetische mechanismen te onderscheiden die leiden tot gynaecomastie (tabel 3).
De gynaecomastie bij de besproken patiënten. Patiënt
A presenteerde zich met gynaecomastie en thyreotoxicose. In eerste instantie veronderstelden wij dat de thyreotoxicose verantwoordelijk was voor de gynaecomastie. Een overmaat aan schildklierhormoon kan via twee
mechanismen gynaecomastie veroorzaken: (a) schildklierhormoon stimuleert de perifere aromataseactiviteit;8 (b) schildklierhormoon stimuleert de productie van
SHBG (waarvan zoals gezegd de affiniteit voor androgenen groter is dan voor oestrogenen) in de lever.9
Vanwege de slechte eetlust – hetgeen zeer atypisch is bij
thyreotoxicose10 – en aangezien wij ernstiger pathologische afwijkingen vermoedden, breidden wij de analyse
uit, waarbij uiteindelijk zowel de gynaecomastie als
de thyreotoxicose verklaard kon worden door de zeer
hoge spiegels humaan choriongonadotrofine (hCG) (zie
tabel 2). hCG heeft een LH-achtige werking, waardoor
de testes excessieve hoeveelheden testosteron en oestradiol gaan produceren. Bovendien wordt door verhoogde concentraties van serumgonadotrofinen (LH of
hCG) de aromataseactiviteit verhoogd, waardoor het
geproduceerde testosteron naar oestradiol omgezet kan
worden.1 Minder bekend is dat hCG ook een direct
stimulerend effect op de schildklier heeft. Dit berust op
een structurele homologie tussen hCG en thyreoïdstimulerend hormoon (TSH) en hun respectievelijke
receptoren, waardoor een extreme overmaat van hCG
de TSH-receptor kan activeren en aldus hyperthyreoïdie
kan veroorzaken.3 11
De gynaecomastie werd derhalve bij patiënt A veroorzaakt door (a) een directe door hCG gestimuleerde
secretie van oestrogenen en een toegenomen aroma-
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figuur 1. Geslachtssteroïdenmetabolisme bij de man. Het schema is vereenvoudigd doordat van alle betrokken enzymen alleen
aromatase is weergegeven. LH = luteïniserend hormoon; ACTH = adrenocorticotroop hormoon; SHBG = sekshormoonbindend
globuline; DHEA = dihydro-epiandrosteron; DHEAS = dihydro-epiandrosteronsulfaat.

taseactiviteit; (b) extreem hoge hCG-spiegels waarbij
via binding en activatie van de TSH-receptor een hyperthyreoïdie is ontstaan die vervolgens heeft geleid tot een
verhoogde SHBG-concentratie.
Patiënt B had primair hypogonadisme als gevolg van
het syndroom van Klinefelter, bovendien gebruikte patiënt meerdere medicamenten die verband houden met
gynaecomastie (tabel 4). In het algemeen is het hypogonadisme bij een patiënt met het syndroom van
Klinefelter hypergonadotroop;12 bij patiënt B was dit
echter niet het geval. Wij hebben dit verklaard door aan
te nemen dat de – medicamenteus geïnduceerde – hyperprolactinemie verantwoordelijk was voor de relatieve hypogonadotropie. Normaal gesproken is bij patiënten met het syndroom van Klinefelter de hoeveelheid
LH verhoogd en verhoogde LH-concentraties stimuleren de aromataseactiviteit, hetgeen tot een toegenomen
productie van oestrogenen leidt.13 14 Bij patiënt B was er
een afname in de productie van androgenen door testiculaire insufficiëntie als gevolg van het syndroom van
Klinefelter, alsmede een medicamenteuze component in
de pathogenese van de gynaecomastie.
Bij patiënt C werd hyperprolactinemie gevonden.
Echter, hyperprolactinemie – zonder hypogonadisme –
veroorzaakt geen gynaecomastie.5 Op grond van de
typische lichaamsbouw en de verhoogde serum-IGF-Ispiegel werd uiteindelijk de diagnose ‘acromegalie’
gesteld. Vanwege de combinatie van acromegalie met
hyperprolactinemie bij een microadenoom – waardoor
compressie van de hypofysesteel (leidend tot verminderde dopaminerge inhibitie van de prolactineafgifte)
minder waarschijnlijk is – werd een gemengd prolactineen groeihormoonproducerend adenoom vermoed.15 16
De gynaecomastie bij patiënt C heeft kunnen ontstaan
als gevolg van een secundair hypogonadisme, veroorzaakt door de hyperprolactinemie en mogelijk ook door
verdringing van de gonadotrope cellen als gevolg van
het adenoom.
De drie ziektegeschiedenissen tonen aan dat gynaecomastie een symptoom kan zijn van een aandoening
waarvoor behandeling noodzakelijk is. Daarom bespre-

ken wij in het navolgende de evaluatie van gynaecomastie.
Onderzoek naar gynaecomastie. Allereerst is het van
belang om vast te stellen dat er inderdaad een toename
van borstklierweefsel is en niet van vetweefsel (lipomastie); met andere woorden: er dient een duidelijke klierschijf palpabel te zijn.1 5 Bij dit onderscheid kunnen palpatie, mammografie en echografie behulpzaam zijn.1 5 17
Vervolgens moet men een mammacarcinoom overwegen, met name bij eccentrische of unilaterale afwijkingen, bij afwijkingen aan de tepel of bij axillaire lymfadenopathie.1 18 Ook hier kan mammografie nuttig zijn; in
geval van twijfel is weefselonderzoek aangewezen.1 Bij
het afnemen van de anamnese moet vooral aandacht
worden geschonken aan geneesmiddelen-, alcohol- en
cannabisgebruik.1 5 Naar erectiele disfunctie en libidoverlies dient men ook expliciet te vragen. De testes
dienen nauwkeurig te worden onderzocht, waarbij de
tabel 3. Pathofysiologische mechanismen bij de relatieve
toename van vrije oestrogenen in de ontwikkeling van
gynaecomastie1
toename in vrije oestrogenen
directe secretie van oestrogenen of oestrogeenprecursors
uit de maternale-placentaire-foetale unit
uit de testes
uit de bijnieren
extragonadale aromatisering van precursors
verdringing van het sekshormoonbindend globuline
afgenomen metabolisme
gebruik van exogene oestrogenen of oestrogeenachtige
medicatie
afname in endogene vrije androgenen
afgenomen secretie
toegenomen metabolisme
toegenomen binding aan sekshormoonbindend globuline
androgeenreceptordefecten
congenitale defecten in structuur of functie
verdringing van androgenen van de androgeenreceptor
toegenomen sensitiviteit van borstweefsel (via een onbekend mechanisme)
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tabel 4. Mechanismen van medicamenteus geïnduceerde gynaecomastie1 2 4 5
mechanisme

medicamenten

oestrogene of oestrogeenachtige activiteit
toename van de oestrogeenproductie
oestrogeenverdringing van SHBG
afgenomen oestrogenenmetabolisme
afname in productie van androgenen

oestrogenen, digoxine, cannabis, isoniazide
androgenen, anabole steroïden, hCG
spironolacton, ketoconazol
cimetidine
leuproreline, alkylerende agentia, cisplatine, ketoconazol,
metronidazol, alcohol, finasteride, etomidaat, metoclopramide,
omeprazol
flutamide, cyproteron, spironolacton, cimetidine
exogeen groeihormoon, calciumblokkers, diazepam, tricyclische
antidepressiva, heroïne

verdringing van androgenen van de androgeenreceptor
onbekend

hCG = humaan choriongonadotrofine; SHBG = sekshormoonbindend globuline.

aanwezigheid van een massa of assymetrie kan wijzen op
een testistumor en kleine testes een aanwijzing kunnen
zijn voor testiculaire insufficiëntie.1 5 Laboratoriumonderzoek dient te bestaan uit bepalen van lever-, nieren schildklierfunctie, alsmede uit een endocrinologische
screening zoals voorgesteld in figuur 2.1 5 Als de hier
beschreven analyse geen diagnose oplevert, dan is het
beleid expectatief en dient de patiënt na een periode van
ongeveer 6 maanden opnieuw gezien te worden.1
Behandeling. Behandeling van gynaecomastie is in de
meeste gevallen niet nodig. Indien er een onderliggende
oorzaak geïndentificeerd kan worden, bepaalt deze verder het beleid, zoals bij de beschreven patiënten. Als er
klachten zijn van pijn, progressieve borsttoename of in-

dien er psychische problemen ontstaan, dan kan symptomatische therapie geïndiceerd zijn.6 In dit verband is
het belangrijk om op te merken dat gynaecomastie
meestal (85%)19 spontaan in regressie gaat. Medicamenteuze therapie van gynaecomastie zal voor de in Nederland werkzame medicus practicus voornamelijk bestaan
uit testosteronsubstitutie in geval van hypogonadisme.
Als alternatieven zijn anti-oestrogenen (tamoxifen, clomifeen), de aromataseremmer testolacton (in Nederland niet geregistreerd) en de zwakke androgeenagonist
danazol beschreven. 1 6 20 Na ongeveer 12 maanden gaat
de borstklierhyperplasie over in fibrose. In dit inactieve
stadium heeft medicamenteuze therapie in het algemeen
geen effect meer.5 21 Indien gynaecomastie meer dan een

spiegels van
hCG, LH, T, E2, PRL en TSH

hCG

LH , T

echografie van de
testes

LH , T

LH nl/ , T ,
PRL

primair
hypogonadisme

LH nl/ , T ,
PRL nl

testiculaire
kiemceltumor
extragonadale kiemceltumor
of
hCG-producerende niet-trofoblastaire tumor

echografie van de
testes

TSH
FT4

niet afwijkend
massa

LH nl/ , E2

niet afwijkend
idiopathische
gynaecomastie

niet afwijkend
massa

secundair
hypogonadisme
prolactinoom
of
(supra)sellaire massa

androgeenongevoeligheid

Leydig-/Sertoliceltumor
CT/MRI van de bijnieren

thyreotoxicose
niet afwijkend
massa

thoraxröntgenfoto en CT
van het abdomen

verhoogde
extraglandulaire
aromataseactiviteit

bijniertumor

figuur 2. Stroomschema voor de endocrinologische evaluatie van patiënten met gynaecomastie. = verhoogd; = verlaagd;
nl = niet-afwijkend; hCG = humaan choriongonadotrofine; LH = luteïniserend hormoon; T = testosteron; E2 = oestradiol;
PRL = prolactine; TSH = thyreoïdstimulerend hormoon; FT4 = vrij thyroxine.
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jaar bestaat en besloten wordt tot symptomatische therapie, dan verdient chirurgische behandeling de voorkeur.21
Dames en Heren, gynaecomastie is meestal een onschuldige aandoening. Echter, de ziektegeschiedenissen
van onze 3 patiënten tonen aan dat deze ook een symptoom kan zijn van een ernstiger aandoening. Het is dus
van belang dat artsen die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met gynaecomastie (internisten,
kinderartsen, chirurgen en plastisch chirurgen) zich realiseren dat de oorzaak ervan zorgvuldig geanalyseerd
dient te worden voordat men de behandeling kan bepalen.
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Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen
gemeld.

abstract
Three patients with gynaecomastia. – In three patients gynaecomastia was diagnosed: a 22-year-old man with concomitant
thyrotoxicosis due to an extensively metastasized extragonadal
choriocarcinoma, a 53-year-old man with hypogonadism due to
Klinefelter’s syndrome that was biochemically obscured due to
medications leading to elevated prolactin levels, and a 62-yearold man with acromegaly and secondary hypogonadism due to
a mixed prolactin and growth hormone secreting pituitary adenoma. Gynaecomastia calls for thorough evaluation.
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100 jaar geleden
Pluksel voor Rusland
Parijs. – Een gemeenteraadslid, de Heer bellan, heeft voorgesteld, in de meisjesscholen één middag te besteden aan het
maken van pluksel voor de Russische gewonden, ‘om voor het
vaderland een krachtig vrouwengeslacht te vormen, dat den
oorlogsgeesel weet te verwenschen, maar zoo noodig, ook zijn
plicht weet te doen’. Helaas, zegt le Progès médical, de tijden
zijn veranderd. Het vaderland kan met pluksel niet meer worden gediend, want dit is gevaarlijk voor de wonden. Maar de
toekomstige burgeressen kunnen toch voor haar taak worden
opgeleid, nl. door haar gezonde begrippen over wondverzorging in te prenten.

Kleurenblindheid
Te midden van de vele theoretische beschouwingen over de
kleurenblindheid is een verhandeling over de praktische waarde van de methoden van onderzoek naar dit gebrek een aangename en nuttige afwisseling. Deze dissertatie begint met een
historische inleiding over de kennis der kleurenblindheid, de
ontwikkeling van eenige theorieën en, wat het meest in dit
kader past, een overzicht van de schadelijke gevolgen van
het miskennen der kleurenblindheid. Het zal voor vele lezers
nieuw zijn, dat niet minder dan negen schipbreuken en spoorwegongelukken te wijten zijn geweest aan de kleurenblindheid
der verantwoordelijke personen.

(Berichten Buitenland. Ned Tijdschr Geneeskd 1904;48I:
938-9.)

(Boekaankondigingen. Ned Tijdschr Geneeskd 1904;48I:
1474-5.)
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