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Samenvatting De trias nieragenesie, ipsilaterale re-
tentiecyste van de vesicula seminalis en obstructie van
de ductus ejaculatorius is een zeldzaam syndroom,
dat in 1914 voor het eerst werd beschreven door dr.
Zinner. Het syndroom ontstaat doordat tijdens de
embryogenese een aberrante ductus mesonephricus
(buis van Wolff) ontstaat en geen ureterknop wordt
gevormd. Dit leidt tot ipsilaterale nieragenesie en
obstructie van de ductus ejaculatorius, welke uitein-
delijk leidt tot dilatatie van de vesicula seminales.
De diagnose wordt meestal bij toeval gesteld, hoewel
patiënten zich ook kunnen presenteren met klach-
ten, zoals dysurie, frequency, urgency, hematurie/
hematospermie, scrotalgie en pijn bij ejaculatie. De
diagnose wordt gesteld op basis van diverse beeldvor-
mende technieken, waarbij de MRI-scan vaak het slui-
tende bewijs geeft. Dit case report het diagnose- en
behandeltraject bij drie patiënten. Daarnaast wordt
een overzicht van de embryologie en huidige stand
van zaken binnen de beeldvorming en behandeling
van het Zinner-syndroom gegeven.
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vesicula seminalis

Case report. Zinner syndrome: rare cause of
agenesis of the kidney

Abstract The trias of renal agenesis, unilateral cyst
of the vesicula and obstruction of the ductus ejacu-
latorius is a rare syndrome which was first described
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in 1914 by dr. Zinner. The syndrome is caused by
an aberrant development of the mesonephric tubes
(Wolff) and the absence of the ureteric bud during
embryology. This leads to ipsilateral renal agene-
sis, unilateral cyst of the vesicula and obstruction
of the ductus ejaculatorius which will lead to dilata-
tion of the vesicle. While most patients may remain
asymptomatic and are discovered incidentally, others
do have symptoms like dysuria, frequency, urgency,
hematospermia, scrotal pain and pain during ejac-
ulating. Diagnosis could be set by a diversity of
imaging, however by using MRI the syndrome will
be recognized. In this case report we describe three
patients who were diagnosed with Zinner syndrome.
Besides we will describe an overview of the embryol-
ogy and current state of imaging and treatment of the
Zinner syndrome.
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Introductie

Het Zinner-syndroom werd voor het eerst beschre-
ven in 1914 en bestaat uit de trias van nieragene-
sie in combinatie met een retentiecyste van de ve-
sicula seminalis en een ipsilaterale obstructie van de
ductus ejaculatorius [1]. Het syndroom ontstaat door
een aberrante vorming van de ductus mesonephricus
(buizen van Wolff) en de afwezigheid van de ureter-
knop ten tijde van de embryogenese. Dit leidt tot ipsi-
laterale nieragenesie en obstructie van de ductus eja-
culatorius, welke uiteindelijk leidt tot dilatatie van de
vesicula seminalis [2, 3]. Het syndroom komt wereld-
wijd voor bij 0,0046% van de mannen [4].

Patiënten presenteren zich vaak voor het 40e le-
vensjaar met diverse klachten, zoals dysurie, fre-
quency, urgency, hematurie, hematospermie, scrotal-
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Figuur 1 Cystoscopie (a),
MRI (b) en echo prostaat (c
en d) van de patiënt uit ca-
sus 1, waarop de retentie-
cyste van de vesicula se-
minalis is aangeduid met
een asterisk en de blaas
met een geel vlakje

gie en pijn bij ejaculatie. Meestal wordt de diagnose
echter bij toeval gesteld [5–7].

Binnen Rijnstate Arnhem hebben we in betrekkelijk
korte tijd (< 10 jaar) drie patiënten met dit zeldzame
syndroom gediagnosticeerd. In dit case report wordt
een samenvatting van de reeds bekende literatuur ge-
geven met de focus op de diagnostiek en eventuele
behandeling van dit syndroom.

Casus 1

Een 61-jarige patiënt met een blanco urologische
voorgeschiedenis en zonder mictieklachten werd door
de internist doorverwezen naar de uroloog in verband
met een echografisch zichtbare blaaswandverdik-
king, agenesie van de rechternier op de CT-abdomen
en verdenking op urotheelcelcarcinoom ter plaatse
van rechterostium, met doorgroei in de ureter. De
eGFR was 89ml/min/1,73m2 meteen kreatinine van
81µmol/L. Bij cystoscopie werden geen afwijkingen
aan het blaasslijmvlies gezien. Het rechterostium kon
gedurende de cystoscopie niet worden geïdentificeerd
en bij terugkijken bleek sprake te zijn van forse pro-
trusie. Op de echo was het aspect van de prostaat
normaal; de inhoud was 34cc. Wel was rechts een
forse vesicula zichtbaar (fig. 1). Er werd een MRI-
scan verricht voor nadere diagnostiek, omdat op de
CT-scan een duidelijke wandverdikking te zien was

en verdenking op maligniteit bleef bestaan. Als ver-
klaring voor de bevindingen werd, naar aanleiding
van de MRI-scan, de diagnose syndroom van Zin-
ner gesteld. Omdat de patiënt geen klachten had en
maligniteit niet werd aangetoond, bleef behandeling
achterwege.

Casus 2

Een 56-jarige patiënt werd door de huisarts doorver-
wezen vanwege toenemende buikklachten aan de lin-
kerzijde. In het verslag van de echo die op indica-
tie van de huisarts was gemaakt, stond ‘waarschijnlijk
congenitale afwezigheid van de linkernier in combina-
tie met ureterocele links’. De patiënt had, behoudens
passagère erectiele disfunctie, een blanco urologische
voorgeschiedenis. De eGFR was 83ml/min/1,73m2

en een kreatinine van 89µmol/L. Bij cystoscopie wer-
den er geen afwijkingen aangetroffen, maar wel ver-
denking op een ureterocele links; rechts was een os-
tium met efflux zichtbaar. In verband met de aanhou-
dende pijnklachten werd een MRI-scan vervaardigd,
op grond waarvan de diagnose syndroom van Zinner
werd gesteld (fig. 2). Na counseling over mogelijke
chirurgische ingrepen werd op verzoek van de patiënt
gekozen voor een expectatief beleid.
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Figuur 2 Cystoscopie (a),
MRI (b) en echo prostaat (c)
van de patiënt uit casus 2,
waarop de retentiecyste
van de vesicula seminalis
is aangeduid met een as-
terisk en de blaas met een
geel vlakje

Casus 3

Een 67-jarige man werd verwezen naar de uroloog
vanwege eenmalige urineretentie en plasklachten. Bij
onderzoek (echo prostaat, cystoscopie en beeldvor-
ming middels MRI) werd een prostaat van 25cc ge-
zien met een 10cm grote cyste van de vesicula semi-
nalis links en agenesie van de linkernier. In eerste
instantie werd conservatief beleid ingezet. De patiënt
startte met een alfablokker. Daarna ontwikkelde hij
geen retentie meer en mictieklachten in de vorm van
verminderde straal bleven afwezig. Na twee jaar bleek
de cyste gegroeid naar 15cm en namen de mictie-
klachten toe. De cyste werd daarop door middel van
open chirurgie verwijderd. Bij PA-onderzoek werd een
cyste gezien met acute ulcererende en chronisch-fi-
broserende ontstekingsreactie met tekenen van door-
gemaakte bloeding zonder maligne kenmerken.

Discussie

Het syndroom van Zinner is een trias van nieragene-
sie in combinatie met ipsilaterale retentiecyste van de

vesicula en een obstructie van de ductus ejaculatorius
[1]. Het syndroom wordt beschouwd als de manne-
lijke tegenhanger van het Mayer-Rokitansky-Kustner-
Hauser-syndroom bij vrouwen (met congenitale apla-
sie dan wel hypoplasie van de vagina en de uterus)
[8]. Toen de beeldvormende technieken minder gea-
vanceerd waren, kon het syndroom van Zinner alleen
postmortem worden vastgesteld of door middel van
een rectaal toucher in combinatie met seminale ve-
siculografie (retrograde injectie in het ipsilaterale vas
deferens) [1, 9, 10].

De afwijkingen die leiden tot het syndroom van Zin-
ner treden op in de vierde week van de embryologi-
sche ontwikkeling. De normale embryonale ontwik-
keling van de nier verloopt van pronephros via me-
sonephros naar metanephros. Tijdens de vierde week
ontwikkelt zich normaliter – vanuit het caudale deel
van het mesonephros en een afsplitsing bij de buizen
van Wolff – de ureterknop. De ureterknop ontwikkelt
verder en komt samen met het metanefrogeen blas-
teem. Gedurende de daaropvolgende weken ontwik-
kelt zich uit beide structuren samen de nier. De ure-
ter en het verzamelsysteem ontwikkelen zich vanuit
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de ureterknop, de nefronen differentiëren zich vanuit
het metanefrogeen blasteem. Bij het syndroom van
Zinner ontbreekt de ureterknop, wat leidt tot agenesie
van de nier.

Bij de man ontstaan daarnaast uit de buizen van
Wolff (ducti mesonephrici) het vas deferens, de epi-
didymis, de vesicula, de efferente ductus en de pa-
radidymis (overblijfsel van degeneratie van de meso-
nefrische tubulus aan de caudale zijde bij de ontwik-
kelende testis). Dit alles gebeurt onder invloed van
testosteron en het Anti-Müllerian-hormone [11, 12].
Door het aberrant ontstaan van de buizen van Wolff
ontwikkelt zich echter ook ook een retentiecyste van
de vesicula seminalis en een ipsilaterale obstructie
van de ductus ejaculatorius.

Tot op heden is er geen duidelijke genetische af-
wijking gevonden die correspondeert met het Zinner-
syndroom. Wel zijn er diverse andere genetische
oorzaken van nieragenesie bekend geworden (PAX2,
EYA1, SIX1 mutaties) [12], maar deze mutaties zijn
tot op heden niet gekoppeld aan het syndroom van
Zinner.

De meeste patiënten met het syndroom van Zinner
presenteren zich voor het 40e levensjaar met uiteenlo-
pende klachten, waaronder problemen met fertiliteit.
Zoals bovenstaande casus laten zien, kan de diagnose
echter ook een toevalsbevinding zijn. In de literatuur
is bij symptomatische patiënten transurethrale aspi-
ratie van de vesicula beschreven, met of zonder ach-
terlaten van alcohol en minocycline [13], maar ook
andere laparoscopische of robotgeassisteerde chirur-
gische ingrepen [6, 14].

In de hier beschreven casus is bij twee van de drie
patiënten een expectatief beleid gevoerd. Bij de laat-
ste patiënt is een laparotomie uitgevoerd en excisie
van het grootste gedeelte van een verdikte cystewand
verricht, waarna de mictie verbeterde. Uit het patho-
logieverslag bleek dat bij deze patiënt sprake was van
een cyste met acute ulcererende en een chronisch-fi-
broserende ontstekingsreactie met tekenen van door-
gemaakte bloeding. Daarna werd een expectatief be-
leid gevoerd.

Conclusie

De trias nieragenesie, ipsilaterale retentiecyste van de
vesicula seminalis en obstructie van de ductus ejacu-
latorius komt zelden voor. Echter, bij unilaterale afwij-
kingen aan de prostaat en het trigonum zoumen kun-
nen denken aan afwijkingen van ook de hogere urine-
wegen. Symptomen die bij het syndroom van Zinner
kunnen voorkomen, zijn overactieve blaas, obstruc-
tieve mictieklachten en scrotale pijnklachten. Ook
kunnen zich problemen voordoen met de fertiliteit.
De diagnose wordt veelal gesteld op grond van een
MRI-scan met aanvullend een echo prostaat. Met
name deze laatste beeldvorming zou – ondanks de
vaak atypische presentatie – voldoende moeten zijn
voor het stellen van de diagnose. Of behandeling

wordt ingezet, is afhankelijk van de symptomen, maar
het syndroom van Zinner is niet altijd symptomatisch.
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