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 Mann, 24 år, jobber som vekter 

 Frisk fra tidligere 

 Uøm kul i høyre testis over lengre tid 

 



Tumormarkører: 

HCG<0.1, LD 161, AFP 3 

UL: Intratestikulær tumor, 

17x12mm. med kalk i 

veggen. Cystisk sentralt. 

Anbefaling: Ablatio testis 



Unilateral orchiectomi 

 



Velavgrenset intratestikulær, 
cystisk lesjon 

Diameter: 25 mm. 

Lysegult og dels gelatinøst 
cysteinnhold 

Lesjonen oppfattes noe 
forkalket ved 
gjennomskjæring. 

Ingen kapselgjennomvekst, 
innvekst i rete testis eller 
tumorvev i epidydimis eller 
funikkel. 

 



Testisvev med keratinfylt 

cyste, 

Upåfallende 

spermatogenese 

(HE, 4x) 



Fibrøs cystevegg 

(HE, 4x) 



Tendens til forbening og 

forkalkning i cystevegg 

(HE, 40x) 



Fremmedlegemereaksjon 

i cystevegg 

(HE, 40x) 



Det er ikke påvist vitalt 

plateepitel, 

hudadneksstrukturer 

eller intratubulær 

germinalcelleneoplasi 





Negativ Kontroll  



 Modent teratom/dermoid cyste (12) 

 Epidermoid cyste (4) 

 Epidermoid cyste med sekundær ossifikasjon (3) 

 Status etter tidligere skade med sekundær ossifisering 



 Benign og sjelden, utgjør ca. 1 % av alle tumores i testis, enda sjeldnere med 
forbening. 

 Mest vanlig i aldersgruppen 20-40 år 

 Oppdages ofte som en uøm oppfylling i testis 

 Assosiert med normale tumormarkører og spermatogenese 

 Mest aktuelle differensialdiagnose: Modent teratom (malign germinalcelletumor) 

 



 Cystisk lesjon i testisparenkymet 

 Cystelumen inneholder keratinisert debris eller amorft materiale 

 Cystevegg bestående av fibrøst vev pluss/minus plateepitelbekledning 

 Cysteruptur kan forårsake granulomatøs reaksjon 

 Fravær av teratomatøse elementer eller adneksale komponenter som hårfollikler 
eller talgkjertler i cystevegg/testikkelparenkym 

 Fravær av arr i gjenværende testikkelparenkym (kan representere en utbrent 
malign germinalcelletumor) 



 Uøm tumor i testis kan sees både i et benignt og malignt forløp 

 Cystiske intratestikulære lesjoner kan både være benigne og maligne, men 95% 
er maligne 

 Forbening i cystevegg er ofte assosiert med malignitet 

 Normale tumormarkører forekommer både i modne og umodne teratomer, så vel 
som i epidermoide cyster 



 Mikroskopiske kriterier 

 Normal spermatogenese 

 Fravær av testikkelatrofi 

 Fravær av germinalcelle neoplasi in situ (GCNIS) 

 Ingen funn av metastaser ved CT thorax/abdomen/bekken 

 



Malignt modent teratom 

 Tett og regelmessig oppfølging 

 Kliniske og biokjemiske undersøkelser 

 Rtg. thorax 

 MR abdomen/bekken 

Benign epidermoid cyste 

 Ingen  



            

Benign eller malign? 

 Fortsatt usikkerhet rundt diagnosen 

 Forbeningen kan ikke med sikkerhet 
kalles benign, og malignitet kan 
derfor ikke utelukkes 

 Mislykket FISH undersøkelse for 
isokromosom 12 

 Pasienten innkalles til kontroll 
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