
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Male accessory gland infection and subfertility: a diagnostic challenge

Trum, J.W.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Trum, J. W. (1999). Male accessory gland infection and subfertility: a diagnostic challenge.
[Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/male-accessory-gland-infection-and-subfertility-a-diagnostic-challenge(94be0be2-b3cb-41fd-af29-7d0c56f8507c).html




Hoofdstuk 10 

Samenvatting 

C. trachomatis U. urealyticum en M. hominis kunnen mannelijke adnexitis veroorzaken. 

Overtuigend bewijs dat mannelijke adnexitis een belangrijke oorzaak van mannelijke sub-

fertiliteit vormt, is niet voorhanden. Detectie is echter belangrijk daar bovengenoemde 

pathogenen seksueel overdraagbaar zijn en ernstige schade aan de vrouwelijke tractus 

genitalis kunnen veroorzaken. 

Door het gebrek aan klinische symptomen en de grote verscheidenheid aan criteria in de 

definitie, is het stellen van de diagnose mannelijke adnexitis een groot probleem in de 

klinische praktijk. 

Dit proefschrift laat de resultaten zien van het onderzoek naar het onderscheidend vermo

gen van verschillende laboratorium en echografische onderzoeken vergeleken met de ure-

thrakweek als gouden standaard in de diagnose van mannelijke adnexitis. Daarnaast werd 

de prevalentie van actuele en eerder doorgemaakte seksueel overdraagbare pathogenen 

bestudeerd alsmede de rol die deze verwekkers spelen bij mannelijke infertiliteit. 

In Hoofdstuk 1 wordt het doel van dit proefschrift, het beantwoorden van zes vragen, 

geformuleerd. In de hierop volgende hoofdstukken worden deze vragen beantwoord. 

Hoofdstuk 2 richt zich op de eerste en een gedeelte van de tweede vraag: 

Wat is de prevalentie van seksueel overdraagbare micro-organismen in de tractus 

genitalis van een mannelijke subfertiliteitspopulatie? 
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Hoofdstuk IG 

Wat is de waarde van leukocytospermie voor de diagnose van bacteriële mannelijke 

adnexitis vergeleken met de gouden standaard van urethrakweek na prostaat massage? 

Om de eerste vraag te beantwoorden werden 184 mannen, die het Centrum voor 

Voortplantingsgeneeskunde bezochten, ingesloten in een prospectief klinisch onderzoek. 

Alle mannen ondergingen een urethra-uitstrijk voor een kweek na digitale prostaat massage 

omdat dit geldt als de meest betrouwbare manier om seksueel overdraagbare micro-orga

nismen aan te tonen. Tevens werden alle mannen serologisch getest op de aanwezigheid 

van seksueel overdraagbare actuele virale infecties als cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr 

virus (EBV) of hepatitis B virus (HBV). 

De prevalentie van de verschillende micro-organismen was: U. urealyticum 36%, M. homi

nis 7.6%, C. trachomatis 0.5%, CMV 8.7%, EBV 0.5%, HBV 2.2%. Het totaal aantal 

seksueel overdraagbare bacteriële infecties bedroeg 39% en het totaal aantal seksueel over

draagbare virale infecties bedroeg 10.9%. 

Urethrakweek na prostaat massage is kostbaar, tijdrovend en wordt door de meeste man

nen als onprettig ervaren. Mannen zonder klinische verschijnselen van een infectie zijn niet 

geneigd dit onderzoek te ondergaan. De bepaling van leukocytospermie als een kostenbe

sparende en voor de patiënt acceptabeler test bij de diagnose van mannelijke adnexitis 

werd onderzocht om de tweede vraag te beantwoorden. 

Het aantal leukocyten werd onderzocht in drie spermamonsters van alle mannen die in het 

onderzoek werden ingesloten. De diagnostische waarde van leukocytospermie om mannen 

met een positieve bacteriële urethrakweek of een positieve sérologie voor virale infectie te 

identificeren, werd geschat aan de hand van een "receiver operating characteristic" curve 

(ROC). 

'.,,;*! 
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Hoofdstuk 10 

Het oppervlak onder de ROC curve was 0.55 (95% Cl, 0.46-0.63) voor een positieve 

kweek wijzend op een bacteriële mannelijke adnexitis. Het oppervlak onder de ROC curve 

was 0.56 (95%CI, 0.44-0.78) voor een positieve sérologie wijzend op een virale manne

lijke adnexitis. 

De sensitiviteit en specificiteit van leukocytospermie om een U. urealyticum infectie vast te 

stellen waren respectievelijk 65% (95%CI, 57-74) en 40% (95% Cl, 28-54). De sensiti

viteit en specificiteit van leukocytospermie om een M. hominis infectie vast te stellen waren 

respectievelijk 93% (95% Cl, 88-97) en 10% (95% Cl, 4-21). De sensitiviteit en specifi

citeit van leukocytospermie om een C. trachomatis infectie vast te stellen konden niet wor

den berekend wegens de lage prevalentie van dit micro-organisme. 

Er is slechts een geringe correlatie tussen leukocytospermie en mannelijke adnexitis. 

Bovendien kan het aantal leukocyten in verschillende sperma monsters van dezelfde 

patiënt variëren en zelfs geheel verdwijnen zonder dat er een behandeling heeft plaats 

gevonden. Een en ander komt tot uitdrukking in een "intraclass correlation coëfficiënt" 

van slechts 0.38 (95%CI, 0.27-0.55). 

De bepaling van leukocytospermie in de routine sperma analyse heeft derhalve geen 

diagnostische waarde bij de selectie van patiënten met een bacteriële mannelijke adnexitis 

die met antibiotica behandeld zouden kunnen worden en kan de kweek niet vervangen. 

Hoofdstuk 3 richt zich op de derde vraag: 

Wat is de waarde van de PACE2 DNA hybridisatie techniek in vergelijking tot de 

polymerase ketting reactie voor de diagnose van een C. trachomatis infectie? 
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Tegenwoordig is de polymerase ketting reactie (PCR) de gouden standaard om de aanwe

zigheid van C. trachomatis aan te tonen. Eerder kleinschalig onderzoek waarbij gebruik 

gemaakt werd van de PCR voor de detectie van C. trachomatis onder gezonde spermado

noren en de mannelijke partners van subfertiele paren rapporteerden prevalenties van 16% 

tot 39.3%. In het grote onderzoek onder subfertiele mannen dat wordt beschreven in ho-

fdstuk 2 waarbij de PACE2 hybridisatie test werd gebruikt om C. trachomatis aan te 

tonen, werd slechts een prevalentie van 0.5% gevonden. De vraag rees derhalve of dit lage 

percentage een reële weergave was van het geringe aantal chlamydia infecties in de studie 

groep of dat het een gevolg was van de verschillen in het onderscheidend vermogen tussen 

de PCR en de PACE2? 

Negenennegentig mannen werden ingesloten in het onderzoek, vanwie 83 mannen het 

Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde bezochten en 16 mannen partners waren van 

vrouwen die gezien werden op de polikliniek gynaecologie en die een positieve C. tracho

matis test hadden. 

Het onderscheidend vermogen van de PACE2 hybridisatie test om een C. trachomatis 

infectie op te sporen bij deze mannen was als volgt: sensitiviteit 100% (95%CI, 0.75-1), 

specificiteit 99% (95%CI, 0.94-1). Voor screenen van mensen zonder klinische sympto

men in een populatie met een lage prevalentie van ziekte geldt dat de positief voorspellen

de waarde van een test hoog zal zijn als de specificiteit van de test goed is. Dit onderzoek 

toonde aan dat de nog veel gebruikte PACE2 hybridisatie techniek een uitstekende test is 

voor het aantonen van C. trachomatis. Kosten van screenen vormen een zwaar wegend 

argument wanneer grote groepen getest moeten worden. De kosten van de PACE2 DNA 

hybridisatie test bedragen ongeveer de helft van de PCR. 
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Hoofdstuk 4 richt zich op een deel van de tweede vraag: 

Wat is de waarde van de cervixkweek bij vrouwelijke partners in vergelijking tot de 

gouden standaard van urethrakweek na digitale prostaat massage voor de diagnose van 

mannelijke adnexitis? 

Om deze vraag te beantwoorden werd een prospectief klinisch onderzoek gestart. Honderd 

vierentachtig mannen werden gescreend op de aanwezigheid van N. gonorrhoeae, U. urealy-

ticum en M. hominis. 

Bij geen van de mannen werd N. gonorrhoeae aangetroffen. C. trachomatis werd gevonden 

bij twee patiënten (1%). De kweek op U. urealyticum was positief bij Gl mannen (36%) 

en positief voor M. hominis bij 14 mannen (8%). De totale prevalentie van bacteriële 

infectie was 39%. Alle vrouwelijke partners werden gescreened op het vóórkomen van C. 

trachomatis. Zevenenzestig vrouwelijke partners (94%) van mannen met een positieve 

kweek voor mycoplasmas konden worden ingesloten in het onderzoek. De sensitiviteit en 

specificiteit van de PACE2 DNA hybridisatie test bij vrouwen om een C. trachomatis infec

tie bij hun mannelijke partner aan te tonen waren respectievelijk 100% (95%CI, 0.16-1) 

en 100% (95%CI, 0.98-1). De sensitiviteit van de cervixkweek voor de detectie van U. 

urealyticum en M. hominis bij de mannelijke partners was 100% (95%CI: 0.95-1). 

Wanneer overwogen wordt een groep asymptomatische personen te onderzoeken in een 

populatie met een hoge prevalentie van ziekte, dient de sensitiviteit van de screeningstest 

goed te zijn. 

Gezien de hoge prevalentie van U. urealyticum en M. hominis in de mannelijke tractus 
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genitalis en de rol die deze seksueel overdraagbare pathogenen kunnen spelen bij inferti-

liteit, zou men kunnen overwegen om alle paren te screenen op de aanwezigheid van deze 

micro-organismen. Een urethra uitstrijk na digitale prostaat massage voor een kweek wordt 

door veel mannen als belastend ervaren. De cervixkweek die wordt verricht als onderdeel 

van het basale fertilititeitsonderzoek bij de vrouw, is een geschikt alternatief om de aanwe

zigheid van deze micro-organismen in de mannelijke tractus genitalis vast te stellen. 

Hoofdstuk 5 richt zich op een deel van de tweede vraag: 

Wat is de waarde van cytokine bepaling in semenplasma in vergelijking tot de gouden 

standaard van urethra- kweek na prostaat massage voor de diagnose van mannelijke 

adnexitis? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden werd het sperma van 30 mannen met een man

nelijke adnexitis vergeleken met het sperma van 23 mannen met een negatieve urethrak-

week na prostaat massage. Van de patiënten met mannelijke adnexitis werd bij 24 van hen 

een U. urealyticum gekweekt en bij 6 patiënten was de urethrakweek positief voor 

M. hominis. Een groot aantal onderzoeken toont duidelijk aan dat de activiteit van mono-

cyten, macrofagen en cytotoxische cellen gemoduleerd kan worden door mycoplasmas, 

resulterend in de productie van verschillende "up and down" regulerende cytokines. 

Sommige auteurs vonden verhoogde concentraties van cytokines in het semen van mannen 

met een bacteriële infectie, terwijl andere onderzoekers geen verschil vonden in cytokine 

concentraties bij mannen met of zonder bateriële infectie. 

Interpretatie van deze gegevens wordt bemoeilijkt omdat de bestudeerde onderzoekspopu-
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laues niet vergelijkbaar waren. Bovendien werd in geen van de onderzoeken de relatieve 

bijdrage van de individuele pathogenen in relatie tot cytokine productie bestudeerd. In dit 

onderzoek vonden we dat de concentraties van de cytokines: interleukine 6 (IL-6), IL-8, 

tumor necrosis factor alfa (TNFalfa ) en interferon gamma (IFNgamma) in semen plasma 

van mannen met een positieve kweek voor U. urealyticum of M. hominis niet statistisch sig

nificant verschilden van die bij mannen met negatieve kweek voor mycoplasmas (p> 0.05). 

Meting van deze cytokines in semen is daarom niet van waarde bij de selectie van patiën

ten met mannelijke adnexitis. Er werd een grote spreiding van overlappende cytokinecon-

centraties gevonden tussen de groep van geïnfecteerde mannen en de controlegroep, het

geen suggereert dat de aanwezigheid en concentratie van cytokines niet gerelateerd lijken 

aan de aanwezigheid van mycoplasmas in de mannelijke tractus genitalis. 

De afwezigheid van enig ontstekingskenmerk op het niveau van de cytokines en het ont

breken van urogenitale klachten in de geïnfecteerde groep, wijst er sterk op dat de aanwe

zigheid van mycoplasmas in de mannelijke urethra eerder een kolonisatie weerspiegelt dan 

een infectie. 

Hoofdstuk 6 richt zich op de vierde vraag; 

Wat is de rol van scrotale echografie met kleuren Doppler bij de diagnostiek van 

varicocele? 

Om deze vraag te beantwoorden werd een prospectieve klinisch onderzoek gestart, waarbij 

de waarde van palpatie, varicoscreen contact thermografie en kleuren Doppler echografie 

werd vergeleken met venografie van de vena spermatica. 
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De rol die een varicocele kan spelen bij mannelijke subfertiliteit is nog steeds onderwerp 

van discussie. Venografie van de vena spermatica is de gouden standaard om een varicocele 

vast te stellen. De hypothese was dat scrotale echografie (SUS) met kleuren Doppler voor 

de diagnose van varicocele, de voorkeur zou genieten vanwege het niet- invasieve karakter 

ervan. 

Drie en zestig mannen die het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde bezochten, wer

den in het onderzoek opgenomen. 

In deze groep van subfertiele mannen werd in 49% een varicocele gediagnostiseerd. Van de 

verschillende niet-invasieve technieken, had alleen SUS met kleuren Doppler een groot 

onderscheidend vermogen: een sensitiviteit van 97% (95%CI, 0.83-1) en een specificiteit 

van 94% (95%CI, 0.79-0.99). 

SUS met kleuren Doppler derhalve leek een goede screeningsmethode om varicocele vast 

te stellen. 

Wij zijn van mening dat alle mannen met subfertiliteit een SUS met kleuren Doppler 

ondergaan. 

Hoofdstuk 7 en 8 richten zich op de vijfde vraag: 

Wat is de rol van transrectale en scrotale echografie bij de diagnostiek van ma 

adnexitis? 

Zowel transrectale echografie (TRUS) en scrotale echografie (SUS) hebben hun bruikbaar

heid bewezen bij de diagnostiek van prostaathypertrofie, prostaatcarcinoom, testes tumo

ren en vaststellen van testes volume. Bij mannelijke subfertiliteit kan TRUS gebruikt 
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worden om obstructie van de ductus ejaculatorius aan te tonen en de behandeling te evalu

eren en om congenitale hypoplasie van de vesiculae séminales aan te tonen. 

Vele echografische afwijkingen zoals verdikking van het prostaatkapsel, verkalkingen, ver-

wijding van de veneuze plexus van de prostaat, oedeem van de blaashals, vergroting en 

cystevorming in de vesicula séminales worden beschouwd als karakteristieke bevindingen 

bij mannelijke adnexitis. 

Voordat het onderscheidend vermogen van echografie bij de diagnose van mannelijke 

adnexitis bestudeerd kon worden, diende een intra- en inter-observer analyse van bovenge

noemde echografische afwijkingen verricht te worden. 

Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van een intra- en inter-observer onderzoek. Slechts 

bevindingen als calcificaties, verwijding van de veneuze plexus en cysten hadden een goede 

reproduceerbaarheid. 

Hoofdstuk 8 richt zich op het onderscheidend vermogen van echografie bij de diagnostiek 

van mannelijke adnexitis, waarbij gebruik gemaakt wordt van de reproduceerbare kenmer

ken. 

Honderd vierentachtig mannen van subfertiele paren werden ingesloten in dit prospectief 

klinisch onderzoek. Een subklinische bacteriële infectie die gediagnostiseerd werd door 

middel van een urethra-uitstrijk na digitale prostaatmassage werd vastgesteld bij 39% van 

de mannen. Reproduceerbare echografische kenmerken, met mannelijke adnexitis geassoci

eerd werden gezien bij 94.4% van de mannen. Geen van deze echografische kenmerken 

was geassocieerd met de aanwezigheid van micro-organismen in de tractus genitalis. 

Echografie van de mannelijke tractus genitalis is derhalve geen bruikbaar diagnostisch 

instrument bij het selecteren van mannen met mannelijke adnexitis. 
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Hoofdstuk 9 richt zich op de zesde vraag: 

Leidt een doorgemaakte Chlamydia trachomatis infectie tot anatomische veranderingen 

in de manneliike tractus irmitilit? 

Teneinde deze vraag te beantwoorden werd een groep van 147 mannen, die het Centrum 

voor Voortplantingsgeneeskunde bezochten gevraagd deel te nemen aan dit prospectief 

klinisch onderzoek. Bij vrouwen kan een doorgemaakte infectie met C. trachomatis ernstige 

schade aan de tractus genitalis veroorzaken, die kan leiden tot tubaire infertiliteit. 

De hypothese was dat een doorgemaakte C. trachomatis infectie bij mannen zou kunnen 

leiden tot anatomische veranderingen in de mannelijke geslachtsklieren die aangetoond 

kunnen worden met echografie. 

Alle mannen werden gescreend op de aanwezigheid van specifieke antistoffen in serum 

tegen C. trachomatis. Bij 47.6% van de mannen werd een eerder doorgemaakte C. tracho

matis infectie vastgesteld. Bij 70% van de mannen werden bij TRUS afwijkingen geconsta

teerd. Bij 65.3% van de mannen werden bij SUS afwijkingen aangetoond. Er was geen 

correlatie tussen de waargenomen echografische bevindingen van de prostaat, de vesiculae 

séminales en scrotale inhoud en een doorgemaakte C. trachomatis infectie. Echter, de resul

taten van dit onderzoek sluiten de mogelijkheid niet uit dat een C. trachomatis infectie zou 

kunnen leiden tot discreter afwijkingen die met de huidige echografische techniek nog niet 

aangetoond kunnen worden. 
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Conclusies: 

1. De prevalentie van seksueel overdraagbare mycoplasmas ( U. urealyticum, 

M. hominis) bij mannelijke subfertiele patiënten en hun vrouwelijke partners is 

hoog. 

2. De prevalentie van een actuele C. trachomatis infectie in subfertiele mannen is 

laag. Serologisch gezien echter blijkt de helft van de mannen eerder een C. tracho

matis infectie doorgemaakt te hebben. 

3. Mannelijke adnexitis kan worden aangetoond door middel van een kweek van de 

urethra na digitale prostaat massage of door een cervixkweek bij de vrouwelijke 

partner. 

4. Echografie kan van waarde zijn bij de diagnose van sommige afwijkingen die 

mogelijkerwijs gerelateerd zijn aan mannelijke subfertiliteit zoals varicocele, maar 

is van geen waarde voor de diagnose mannelijke adnexitis. 

5. Een doorgemaakte C. trachomatis infectie leidt niet tot anatomische veranderin 

gen in de mannelijke tractus genitalis, die met de huidige techniek van de echo 

grafie kunnen worden aangetoond. 
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Richtlijnen voor vervolgonderzoek: 

Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek blijft kweek van de bacteriële micro

organismen van de urethra na digitale prostaatmassage de hoeksteen van de diagnose man

nelijke adnexitis. Recent onderzoek laat echter zien dat de sensitiviteit en de specificiteit 

van de urethra uitstrijk met gebruikmaking van nucleïne zuur testen zoals de ligase ket

tingreactie hoger zijn dan die van de urethrakweek (1,2). Urethra uitstrijk na digitale pro

staatmassage is voor mannen belastend. Vooral mannen zonder tekenen van een infectie 

zijn niet geneigd zich op deze manier te laten onderzoeken. Gelukkig zijn tegenwoordig 

voor de diagnose van C. trachomatis en N. gonorrhoeae nucleïnezuur detectiemethoden in 

urine beschikbaar. Deze test is bijna net zo sensitief als die van het materiaal verkregen met 

urethra-uitstrijk(l,2). C. trachomatis kan subklinisch vóórkomen in de geslachtsklieren 

zoals de testes, epididymides, prostaat en vesiculae séminales (3,4). Theoretisch is het 

denkbaar dat deze pathogenen in dat geval niet detecteerbaar zijn in urine maar alleen in 

het semen als "eindproduct" van deze geslachtsklieren. 

Toekomstig onderzoek zou zich daarom moeten richten op nucleïnezuur testen die 

gebruikt kunnen worden in semen voor het aantonen van C. trachomatis, N. gonorrhoeae 

en mycoplasmas in de tractus genitalis zodat de urethra- uitstrijk niet meer nodig zal zijn. 

Tot nu toe bestaat geen consensus over de vraag of de aanwezigheid van micro-organis

men zoals C. trachomatis, U. urealyticum en M. hominis tot mannelijke infertiliteit kunnen 

leiden. Verder onderzoek is nodig om dit vraagstuk op te lossen. De prevalentie van myco

plasmas in de mannelijke en vrouwelijke tractus genitalis van patiënten die een infertiliteits 

polikliniek bezoeken is hoog. Of behandeling met antibiotica het aantal zwangerschappen 

en/of de uitkomst daarvan zal verbeteren is een vraag die met een placebo gecontroleerd 

gerandomiseerd onderzoek dient te worden beantwoord. pr 
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