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Abstract

Introduction and Objectives The diagnostic and terapeutic options for the cryptorchid testicles that are located in the
abdominal cavity are limited. The laparoscopic approach is the only mini-invasive method that allows the localization of the
testicles and the orchidopexy. The aim of this study is the evaluation of the results of the laparoscopic approach for the non-
palpable testicles.
Material and Method Between January 2004 and December 2010 we treated 31 patients with unilateral or bilateral cryptorchidy,
with a total of 40 undescended testicles, aged 1-39 years. The diagnostic workout included clinical examination and diagnostic
transperitoneal laparoscopy in cases of non-palpable testicles. The intraabdominal testicle was either removed or placed in the
scrotum, the decision being made considering the state of the contralateral testis and the age of the patient. Both orchidectomy
and orchidopexy were done by laparoscopic approach, after the diagnostic laparoscopy.
Results Eight patients had a total of 11 non-palpable testicles. Five patients had unilateral cryptorchidy; three had prenatal
testicular atrophy and two had laparoscopic orchidectomy. Three patients had bilateral non-palpable testicles. The mean
operative time was 18 minutes for diagnostic laparoscopy, 40 minutes for unilateral laparoscopic orchidectomy and 60 minutes
for unilateral laparoscopic orchidopexy. There were no intraoperative or postoperative complications. The average postoperative
hospitalization was 2 days (1-5 days).
Conclusions Laparoscopy specified the location of absent testes in the scrotum and enabled minimally invasive correction of this
pathology. Placing a trocar incision in the scrotum avoids the traditional surgical inguinal incision and allows realization of
laparoscopic orchidopexy Laparoscopic exploration in cryptorchism can successfully replace other diagnostic imaging

techniques.

Key words: testicle, cryptorchidy, laparoscopy



2233nr. 2 / 2011 • vol 10 Revista Românæ de Urologie

SStt
uudd

iiii 
ccll

iinn
iicc

eeIntroducere
Criptorhidia afecteazæ 1% dintre bæieflii cu vârsta de

1 an, fiind cea mai frecventæ anomalie congenitalæ a or-
ganelor genitale externe masculine (1). Lipsa unuia sau
a ambelor testicule din scrot obligæ la un gest terapeu-
tic întrucât anomalia genereazæ riscuri pentru purtætor,
cele mai importante fiind infertilitatea, apariflia unei tu-
mori maligne testiculare øi a unor complexe de inferio-
ritate.

Clasificarea testiculelor criptorhide în palpabile
(evidenfliabile deci prin examen clinic) øi nepalpabile
este cea mai importanta întrucât permite adoptarea
atitudinii terapeutice corespunzætoare.

Lucrærile originale ale lui Cortesi din 1976 au des-
chis era chirurgiei laparoscopice în urologie øi în parti-
cular în patologia testiculului criptorhid (2). Actual-
mente laparoscopia a înlocuit în totalitate gesturile
chirurgicale clasice de diagnostic øi tratament al testi-
culului nepalpabil. Tehnica operatorie este bine stan-
dardizatæ øi oferæ facilitate în execuflia tehnicæ, confort
postoperator pentru pacienfli øi un aspect estetic deloc
de neglijat la aceastæ vârstæ. Laparoscopia are rolul de
a stabili statusul gonadic al pacientului cu testicul ne-
palpabil øi de a furniza informaflii privind localizarea øi
calitatea testiculului. Aplicarea unor tehnici chirurgi-
cale curative laparoscopice în continuarea procedurii
diagnostice a fost o urmare logicæ.

Obiective
Obiectul studiului este de a evalua rezultatele,

avantajele øi riscurile abordului laparoscopic la pacien-
flii cu testicule nepalpabile.

Material øi metodæ
Am evaluat retrospectiv documentele medicale ale

tuturor pacienflilor cu criptorhidie tratafli în serviciul nos-
tru. În perioada ianuarie 2004 – decembrie 2010 au fost
tratafli în Secflia Clinicæ de Urologie a Spitalului Clinic Mu-
nicipal Cluj-Napoca un numær de 31 pacienfli cu criptor-
hidie uni sau bilateralæ (în total 40 testicule necoborâte)
cu vârste cuprinse între 1 an øi 39 ani. Pacienflii au fost
adresafli serviciului nostru de cætre clinici de pediatrie
din Cluj-Napoca (14 pacienfli), au fost aduøi de cætre pæ-
rinfli sau s-au prezentat din proprie inifliativæ (11 cazuri);
un numær de 6 cazuri au fost diagnosticate în cadrul
Campaniei „Totul pentru tine!” de depistare a mal-
formafliilor congenitale genito-urinare la copii. Opt pa-
cienfli au prezentat un total de 11 testicule nepalpabile.

Evaluarea preoperatorie a cuprins examenul clinic
al scrotului, regiunilor inghinale, perineului, penisului
øi a treimii superioare a coapselor.

În cazul pacienflilor cu testicule palpabile atitudinea
terapeuticæ standard a fost explorarea chirurgicalæ
clasicæ inghinalæ urmatæ de orhidopexie sau orhidecto-
mie, în funcflie de calitatea testiculului.

Dacæ testiculele au ræmas nepalpabile øi dupæ indu-
cerea relaxærii musculare în anestezie generalæ urmæ-
toarea etapæ a protocolului diagnostic a fost laparosco-
pia exploratorie transperitonealæ. Am urmærit existenfla
testiculelor sau, în cazul în care acestea lipseau, certifi-
carea atrofiei testiculare („vanishing testis”) prin aspec-
tul de terminare „oarbæ” a vaselor testiculare øi a defe-
rentului cranial de orificiul inghinal intern.

Înainte de intervenflie am efectuat teste suplimen-
tare care sæ identifice situafliile în care indicaflia tera-
peuticæ trebuie nuanflatæ:
q un nou examen clinic al regiunii inghinale pe masa

operatorie, în condiflii de anestezie generalæ, pen-
tru a identifica situafliile în care un testicul anterior
nepalpabil devine evident dupæ relaxarea muscula-
turii abdominale;

q cariotipizare, test Barr øi ecografie pelvinæ la pacien-
flii cu testicule nepalpabile bilateral la care trebuie
exclusæ posibilitatea de intersexualitate. Excluderea
anorhiei s-a fæcut prin testul de stimulare cu gona-
dotropinæ corionicæ umanæ.
La cazurile cu testicule nepalpabile indicaflia tera-

peuticæ a fost nuanflatæ în funcflie de mai mulfli parame-
tri: vârsta pacientului, caracterul uni sau bilateral al a-
fecfliunii, existenfla sau absenfla testiculului la nivel ab-
dominal øi calitatea gonadei intraabdominale. Pacien-
flilor cu criptorhidie unilateralæ øi cu testicul contralate-
ral ortotopic li s-a practicat orhidectomie laparoscopi-
cæ. În cazul pacienflilor cu criptorhidie bilateralæ øi sex
genetic øi fenotipic masculin, cu testicule cu caracteris-
tici morfologice normale am practicat orhidopexie la-
paroscopicæ în manieræ Fowler-Stephens într-un timp.

Laparoscopia exploratorie a fost efectuatæ transpe-
ritoneal øi a avut ca prim timp crearea pneumoperito-
neului cu ajutorul acului Veress introdus la nivelul mar-
ginii superioare sau inferioare a ombilicului, cu pacien-
tul în poziflie Trendelenburg. Presiunea intraperitonea-
læ utilizatæ a fost de 10 mm Hg. La acelaøi nivel a fost
introdus trocarul scopic de 5 mm. Cu laparoscopul de
30° s-a practicat inspecflia cavitæflii peritoneale, cæutân-
du-se gonada dinspre orificiul profund al canalului in-
ghinal spre hilul renal homolateral (fig. 1.).
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Fig. 1.
Testicul stâng situat cranial 

de orificiul inghinal intern stâng

Diagnosticul intraoperator de atrofie testicularæ a
dus la finalizarea intervenfliei. La cazurile la care am
identificat testicule intraabdominale laparoscopia ex-
ploratorie a fost imediat urmatæ de gestul corector (or-
hidopexie sau orhidectomie) Pentru mobilizarea testi-
culului am folosit urmætoarea tehnicæ de lucru: am
incizat peritoneului parietal lateral de vasele sperma-
tice øi paralel cu acestea (fig. 2.). Am disecat vasele
spermatice øi ductul deferent pe toatæ lungimea lor
prin dezvoltarea planului dintre aceste elemente øi
peretele lateral al cavitæflii abdominale, cu atenflie la
raportul cu vasele iliace. În urma acestor manevre
testiculul devine mobil. În urmætoarea etapæ am aplicat
tracfliune pe testicul în sens cranial, pentru a aduce în
câmpul operator gubernaculum testis. Acesta a fost
secflionat dupæ o prealabilæ electrocauterizare.

Fig. 2. 
Incizarea peritoneului 

parietal la nivel laterotesticular

Pentru pacienflii la care am decis orhidopexie mobi-
lizarea testiculelor pânæ la nivelul scrotului a fost obfli-
nutæ dupæ secflionarea vaselor testiculare. Pentru
aceasta s-a practicat cliparea øi secflionarea lor între cli-
puri (fig. 3 øi 4).

Fig. 3. 
Cliparea laparoscopicæ 

a pediculului testicular stâng

Fig. 4. 
Secflionarea vaselor testiculare
stângi dupæ prealabila clipare

Am introdus un trocar de 10 mm prin scrot øi ca-
nalul inghinal ipotetic pânæ în cavitatea peritonealæ
(fig. 5.). Testiculul a fost tracflionat cu o pensæ introdusæ
prin acest trocar pânæ la nivelul regiunii scrotale (fig. 6).
Am creat digital la nivelul pungii scrotale o cavitate
pentru fixarea testiculului cu fir neresorbabil.

Fig. 5. 
Montarea trocarului scrotal

Fig. 6. 
Exteriorizarea testiculelor 
dupæ mobilizarea lor pe cale
laparoscopicæ la un pacient 
cu sindrom prune-belly

Pentru orhidectomie laparoscopicæ am secflionat
între clipuri ductul deferent împreunæ cu pediculul de-
ferenflial dupæ prealabila secflionare a pediculului testi-
cular. Gonada a fost extrasæ printr-un punct de abord
laparoscopic.

Am înregistrat complicafliile intra øi postoperatorii
øi necesarul de analgetice. Dispensarizarea cazurilor a
fost realizatæ de serviciul nostru în colaborare cu servi-
ciile de pediatrie øi endocrinologie prin examen clinic,
ecografie scrotalæ, spermogramæ øi dozæri hormonale
la pacienflii cu orhidopexie bilateralæ.

Rezultate
Opt pacienfli au prezentat un numær de 11 testicule

nepalpabile. Tofli aceøti pacienfli au fost evaluafli prin
laparoscopie diagnosticæ pentru stabilirea statusului
gonadic. Au fost evidenfliate astfel:
q 3 cazuri de atrofie testicularæ, cu testicul contralate-

ral normal situat øi conformat;
q 2 cazuri cu criptorhidie unilateralæ cu testicul contra-

lateral normal situat øi conformat; s-a practicat orhi-
dectomia laparoscopicæ a testiculului afectat (fig. 7);

Fig. 7. 
Criptorhidie unilateralæ
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le nepalpabile. Indicaflia terapeuticæ a fost adaptatæ
în funcflie de particularitatea fiecærui caz, dupæ cum
urmeazæ:
m un pacient cu cariotip 46 XY øi sex fenotipic fe-

minin, cu criptorhidie bilateralæ înaltæ în contex-
tul sindromului de insensibilitate la androgeni
(sindrom Reifenstein); am practicat orhidecto-
mia bilateralæ laparoscopicæ;

m un pacient cu criptorhidie bilateralæ în cadrul
unui sindrom prune-belly, cu testicule intraab-
dominale de aspect normal; s-a practicat orhi-
dopexie laparoscopicæ bilateralæ în manieræ
Fowler-Stephens (fig. 8.);

Fig. 8. 
Aspect postoperator

dupæ orhidopexie
bilateralæ

laparoscopicæ

m un pacient cu infertilitate primaræ, azoospermie
øi criptorhidie bilateralæ la care s-a efectuat orhi-
dectomie dreaptæ øi orhidopexie stângæ. Exa-
menul histopatologic al gonadei extirpate a evi-
denfliat aplazia celulelor germinale (sindrom
Sertoli cell only).

Pacienflii cu testicule nepalpabile operafli laparosco-
pic au avut vârste cuprinse între 14 øi 39 ani. Durata
medie a intervenfliilor a fost de 18 minute pentru lapa-
roscopia diagnosticæ, 40 minute pentru realizarea orhi-
dectomiei laparoscopice unilaterale øi 60 minute
pentru orhidopexia laparoscopicæ unilateralæ. Nu au
fost înregistrate incidente intraoperatorii øi nici compli-
caflii postoperatorii. Durata medie a spitalizærii post-
operatorii a fost de 2 zile (1-5 zile).

Necesarul de analgezie postoperator a fost minim,
fiind folosite doar analgetice uzuale. Tranzitul intesti-
nal a fost reluat în primele 24 ore la tofli pacienflii.

Perioada de urmærire post-terapeuticæ la pacientul
cu sindrom prune – belly este de 36 luni, testiculele fiind
situate în scrot øi bilanflul hormonal fiind normal la 3 ani
postoperator. Funcflia de spermatogenezæ va fi evaluatæ
dupæ împlinirea vârstei de 18 ani. Pacientul cu sindrom
Sertoli cell-only are o urmærire de 30 luni øi se aflæ sub
terapie de substituflie cu testosteron (1000 mg/an).

Discuflii
Repoziflionarea chirurgicalæ a testiculelor necobo-

râte în scrot constituie una dintre cele mai frecvente
operaflii realizate de cætre urologul pediatru. Deøi mij-
loacele aflate la dispoziflia medicului curant au evoluat
într-un mod spectaculos, scopurile intervenfliei au
ræmas aceleaøi de-a lungul timpului:
o pæstrarea funcfliei spermatogenetice;
o obflinerea unor beneficii cosmetice øi psihologice;
o poziflionarea optimæ a testiculului în vederea detec-

tærii precoce a aparifliei unor eventuale leziuni neo-
plazice la nivelul sæu [3].
Pentru atingerea acestor obiective, stæpânirea teh-

nicii chirurgicale trebuie dublatæ de o evaluare preope-
ratorie completæ øi de alegerea momentului oportun
pentru realizarea intervenfliei.

Vârsta la care trebuie inifliatæ terapia trebuie aleasæ
în funcflie de 2 parametri:
o momentul dupæ care nu se mai poate anticipa o co-

borâre spontanæ a testiculului. În general acesta se
aflæ în jurul vârstei de 1 an.

o momentul începând cu care apar leziuni ireversibi-
le ale parenchimului testicular, în special ale tubilor
seminiferi. Acesta este mai greu de stabilit; existæ
dovezi conform cærora epiteliul germinal al testicu-
lelor criptorhide are deficienfle intrinseci [3], în timp
ce prin tehnici de histologie standard se pun în evi-
denflæ deficienfle noi, dobândite, începând cu vârsta
de 18 luni; prin microscopie electronicæ acestea se
væd încæ de la vârsta de 12 luni [4]. Prin urmare, pre-
venirea leziunilor testiculare câøtigate poate fi fæ-
cutæ prin orhidopexie înainte de vârsta de 2 ani [5].
Situaflia se schimbæ la pacienflii la care diagnosticul

este pus dupæ aceastæ vârstæ, nu de pufline ori cazurile
fiind identificate la pubertate sau în adolescenflæ. Trata-
mentul va fi efectuat dupæ definitivarea diagnosticului,
pacientul øi familia acestuia fiind prevenifli asupra ris-
cului ca funcflia testicularæ sæ fie deja alteratæ [6, 7].

Laparoscopia a adus beneficii certe în managemen-
tul pacienflilor cu testicule nepalpabile; rolul sæu este
atât diagnostic cât øi terapeutic, putând fi inifliatæ tera-
pia cu ocazia aceleiaøi øedinfle operatorii [8, 9]. Prin sta-
bilirea cu certitudine a statusului gonadic definitiv al
pacientului nu mai sunt necesare alte investigaflii cum
ar fi ecografie abdominalæ, arteriografie, tomografie
computerizatæ, scintigrafie etc. Avantajele sunt øi de
ordin funcflional øi cosmetic, fiind evitate inciziile chi-
rurgicale mari, delabrante, necsare pentru cæutarea
unui testicul retroperitoneal.

Am preferat tehnica de orhidopexie Fowler-
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scrotale satisfæcætoare pentru testiculul afectat. Inter-
venflia poate fi fæcutæ øi în 2 timpi, al doilea timp (orhi-
dopexia) fiind decalat cu 6 luni faflæ de momentul
secflionærii vaselor testiculare.

Laparoscopia exploratorie permite definirea a 6 ti-
puri de criptorhidie cu testicul nepalpabil, fiecare din-
tre acestea având sancfliune terapeuticæ stabilitæ:
o tip 0: lipsa testiculului;
o tip 1: testicul atrofic intracanalar; orhidectomia la-

paroscopicæ poate fi realizatæ în continuarea lapa-
roscopiei diagnostice;

o tip 2: testicul la orificiul inghinal intern cu buclæ de-
ferenflialæ protruzivæ în canalul inghinal. Orhidope-
xia laparoscopicæ va fi realizatæ în continuarea inter-
venfliei, având însæ în vedere riscul de a secfliona
canalul deferent odatæ cu gubernaculum testis;

o tip 3: testicul la orificiul inghinal intern færæ buclæ
deferenflialæ protruzivæ în canalul inghinal. Orhido-
pexia laparoscopicæ va fi realizatæ în continuarea
intervenfliei;

o tip 4: testicul intraabdominal în poziflie înaltæ. Pen-
tru aceøti pacienfli se va avea în vedere orhidopexia
în manieræ Fowler-Stephens în unul sau doi timpi,
sau autotransplantul testicular;

o tip 5: persistenflæ de structuri mulleriene sau alte
anomalii [10].
Mobilizarea laparoscopicæ a vaselor testiculare la

nivel retroperitoneal, între orificiul inghinal profund øi
cec respectiv sigmoid, poate fi avutæ în vedere ca timp
preliminar orhidopexiei clasice prin abord inghinal.
Prin aceastæ manevræ se obfline o mobilizare mai bunæ
a testiculului, permiflând obflinerea unei coborâri
testiculare færæ tensiune [11, 12, 13, 14].

Concluzii
Laparoscopia a precizat localizarea testiculelor

absente din scrot øi a permis realizarea corecfliei pe cale
minim invazivæ. Plasarea unui trocar la nivel scrotal
permite evitarea inciziei chirurgicale clasice inghinale
øi realizarea întregii orhidopexii pe cale laparoscopicæ.
Explorarea laparoscopicæ în criptorhidie poate înlocui
cu success celelalte exploræri imagistice.

În cazuistica serviciului nostru criptorhidia bilatera-
læ cu testicule nepalpabile a fost întâlnitæ doar în aso-
ciere cu alte anomalii, cu constituirea unor sindroame.
Opiniem pentru un bilanfl diagnostic extensiv, inclusiv
prin determinæri genetice la cazurile similare.
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Rezumat

Introducere øi obiective Testiculele criptorhide situate intraabdominal pun probleme speciale de ordin diagnostic
øi terapeutic. Laparoscopia este singura metodæ minim invaziva care permite atât stabilirea statusului gonadic
definitiv al pacientului, cât øi iniflierea terapiei adaptate fiecærui caz în parte. Prezentul studiu are ca obiectiv
prezentarea particularitæflilor tehnice øi a rezultatelor obflinute prin abordarea laparoscopicæ a cazurilor de
criptorhidie cu testicule nepalpabile.
Material øi metodæ În perioada ianuarie 2004 – decembrie 2010 au fost tratafli în serviciul nostru un numær de 31
pacienfli cu criptorhidie uni sau bilateralæ (în total 40 testicule necoborâte) cu vârste cuprinse între 1 an øi 39 ani.
Bilanflul diagnostic a cuprins examenul clinic øi laparoscopia diagnosticæ, indicatæ la pacienflii la care testiculele nu au
fost palpate nici dupæ inducerea anesteziei generale. Decizia cu privire la îndepærtarea sau orhidopexia unui testicul
intraabdominal a fost luatæ flinând cont de starea testiculului contralateral, vârsta øi preferinfla pacientului. Atât
orhidectomia cât øi orhidopexia au fost efectuate pe cale laparoscopicæ, în continuarea laparoscopiei diagnostice.
Rezultate Opt pacienfli au prezentat un numær de 11 testicule nepalpabile. Cinci pacienfli au avut criptorhidie
unilateralæ; trei dintre ei aveau atrofie testicularæ antenatala, pentru ceilalfli am realizat orhidectomie unilateralæ. Trei
pacienfli au prezentat criptorhidie bilateralæ.
Timpul operator mediu a fost de 18 minute pentru laparoscopia diagnosticæ, 40 minute pentru realizarea
orhidectomiei laparoscopice unilaterale øi 60 minute pentru orhidopexia laparoscopicæ unilateralæ. Nu au fost
înregistrate incidente intraoperatorii øi nici complicaflii postoperatorii. Durata medie a spitalizærii postoperatorii a fost
de 2 zile (1-5 zile).
Concluzii Laparoscopia a precizat localizarea testiculelor absente din scrot øi a permis realizarea corecfliei pe cale
minim invazivæ. Plasarea unui trocar la nivel scrotal permite evitarea inciziei chirurgicale clasice øi realizarea întregii
operaflii pe cale laparoscopicæ. 

Cuvinte cheie: laparoscopie, criptorhidie, testicule nepalpabile


