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Κρυψορχία
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε. ΓΚΡΕΚΑ-ΣΠΗΛΙΩΤΗ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Η κρυψορχία είναι µία παθολογική οντότητα όπου οι όρχεις δεν βρίσκονται 
στην βάση του όσχεου αλλά υπάρχουν στην βουβωνική περιοχή ή στην κοιλι-
ακή χώρα. Ορισµένοι ερευνητές θεωρούν ότι υπάρχει κρυψορχία όταν η από-
σταση από το άνω µέρος της ηβικής σύµφυσης µέχρι το µέσον των όρχεων 
είναι <4 cm σε τελειόµηνα νεογνά και <2.5 cm σε πρόωρα νεογνά (1). Περίπου 
4 -5% από τα αγόρια γεννιόνται µε µονόπλευρη ή αµφοτερόπλευρη κρυψορχία. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις θεωρείται ότι οι όρχεις δεν κατεβαίνουν στο 
όσχεων επειδή υπάρχει ανεπαρκής έκκριση ανδρογόνων από τους αναπτυσ-
σόµενους όρχεις (2). 
 Η συγγενή κρυψορχία µπορεί να διορθωθεί αυτοµάτως τους πρώτους µήνες 
ζωής κατά την περίοδο όπου η έκκριση της ενδογενή τεστοστερόνης αυξάνεται 
για ένα µικρό χρονικό διάστηµα (3). Έτσι η συχνότητα της κρυψορχίας πέφτει 
στα 1%-2% µετά τους πρώτους 3 µήνες ζωής (1). Σε 2 µεγάλες σχολικές µελέτες 
όµως η συχνότητα της κρυψορχίας σε προεφηβικά αγόρια βρέθηκε µέχρι και 
7% (4,5). Ο λόγος για αυτή την διαφορά φαίνεται να οφείλεται σε µία δεύτε-
ρη µορφή κρυψορχίας που ονοµάζεται «επίκτητη κρυψορχία». Αυτή οντότητα 
αναγνωρίστηκε µόνο προσφάτως όταν διαπιστώθηκε ότι παρά το γεγονός ότι 
είχε καταγραφτεί η παρουσία των όρχεων στο όσχεο στην βρεφική ηλικία, στην 
τελική παιδική ή προεφηβική ηλικία δεν υπήρχαν ποια οι όρχεις στην βάση του 
όσχεου. Το αίτιο της παθολογικής κατάστασης αυτής θεωρείται να είναι η µη 
επαρκή επιµήκυνση της σπερµατικής χορδής όταν αναπτύσσεται κατά µήκος 
το παιδί (6-9). ∆ιάφορες µελέτες δείχνουν ότι τα αγόρια µε επίκτητη κρυψορ-
χία έχουν ένα ινώδες υπόλειµµα της ελυτροειδής απόφυσης του περιτοναίου 
(processus vaginalis) που φαίνεται να εµποδίζει την επιµήκυνση του σπερµατικού 
πόρου (vas deferens) και των σπερµατικών αγγείων (8). Φαίνεται ότι η επίκτητη 
κρυψορχία είναι µία άλλη µορφή της βουβωνοκήλης και της υδροκήλης (9).
 Η κρυψορχία δεν πρέπει να συγχύζεται µε τον ανασπώµενο όρχι όπου κατά 
την φυσική εξέταση ο όρχις δεν βρίσκεται στο κάτω µέρος του όσχεου αλλά 
µε διάφορους χειρισµούς ο εξεταστής µπορεί, ανώδυνα, να τον φέρει σε µία 
χαµηλή θέση στο όσχεο όπου και παραµένει. Ο ανασπώµενος όρχις είναι µία 
φυσιολογική παραλλαγή της θέσης του όρχεως (11).
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  Υπάρχουν πολλά καινούργια δεδοµένα που αφορούν την φυσιολογική κά-
θοδο των όρχεων που έχουν βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των αίτιων 
της κρυψορχίας. Πριν την κάθοδο των όρχεων η φυσιολογική αρρενοποίηση 
του αρσενικού εµβρύου είναι απαραίτητη για να εξελιχθεί η οµαλή κάθοδος των 
όρχεων.
 Οι ορµόνες οι οποίες εµπλέκονται στην εµβρυϊκή αρρενοποίηση είναι η τε-
στοστερόνη, η «ινσουλινοειδή ορµόνη- 3 » [insulin-like hormone 3 (Insl3)], και 
η άντι-Μυλλέρειο ορµόνη [anti-Mullerian hormone (ΑΜΗ)]. Η διαδικασία της 
αρρενοποίησης περιγράφεται στην Εικόνα 1. 

Εικόνα 1. Τα στάδια της αρρενοποίησης. Στην εικόνα απεικονίζονται τα μέρη της 
παραγωγής των ορμονών που ρυθμίζουν την αρρενοποίηση στο αρσενικό έμβρυο 

(τεστοστερόνη, Insl3 και η άντι Μυλλερείου ορμόνη) και οι οδοί τους προς τους ιστούς 
στόχου. (Από Sharpe RM, Best Pract Res Clin Endocr Metab 2006,20:91-110).
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Η κάθοδος των όρχεων φαίνεται να χωρίζεται σε 2 κύρια στάδια και επηρεά-
ζεται από πολλούς παράγοντες όπως την Insl3, τα ανδρογόνα, τον επιδερµικό 
αυξητικό παράγοντα [epidermal growth factor (EGF)], το « Hoxa-10», και το 
«calcitonin gene-related peptide (CGRP) (12). Το πρώτο στάδιο συµπεριλαµβά-
νει το «διακοιλιακό» (trans-abdominal) στάδιο που λαµβάνει χώρα από την 8η 
µέχρι την 15η εβδοµάδα κύησης. Σε αυτό το στάδιο διογκώνεται και ενισχύεται 
ο περιφερικός βουβωνογεννητικός σύνδεσµος (genito-inguinal ligament) για να 
κρατηθεί ο εµβρυϊκός όρχις κοντά στην βουβωνική χώρα µέχρι να αυξηθεί το 
µέγεθος της κοιλιάς του εµβρύου. Σε αυτό το στάδιο επίσης καταστέλλεται ο 
κρεµαστήριος σύνδεσµος (cranial suspensory ligament). O βουβωνογεννητικός 
σύνδεσµος θεωρείται να είναι κάτω από την επιρροή της Insl3 που ανήκει στην 
οικογένεια των «relaxin-like hormone» ουσιών. Η Insl3 εκφράζεται στα εµβρυ-
ϊκά και µετεµβρυϊκά κύτταρα Leydig των όρχεων και είναι από τα ποίο άφθονα 
mRNAs των κυττάρων αυτών (13). Ο κρεµαστήριος σύνδεσµος φαίνεται να επη-
ρεάζεται από την εµβρυϊκή τεστοστερόνη.
 Το δεύτερο στάδιο το « βουβωνο-οσχεϊκό» (inguinal-scrotal) στάδιο λαµβά-
νει χώρα από την 25η µέχρι την 35η εβδοµάδα κύησης. Κατά την διάρκεια του 
δευτέρου στάδιο ο βουβωνογεννητικός σύνδεσµος επιµηκύνεται και µετανα-
στεύει πάνω από το ηβικό οστούν και µπαίνει µέσα στο όσχεο. Αυτή η κάθοδος 
φαίνεται να ελέγχεται από την επίδραση των ανδρογόνων έπάνω στο αιδοι-
οµηρικό (genitofemoral) νεύρο και την περαιτέρω απελευθέρωση «οδηγών» 
νευροµεταβιβαστών (12). Τον ίδιο καιρό µία πτυχή του περιτοναίου δηµιουργείται 
µέσα στον βουβωνογεννητικό σύνδεσµο προκαλώντας µία οδό µεταξύ την κοι-
λιακή χώρα και του όσχεου. Ο εµβρυϊκός όρχις κατεβαίνει δια µέσου αυτής 
της επέκτασης του περιτοναίου, της ελυτροειδής απόφυσης του περιτοναίου 
(processus vaginalis). ∆ιαταραχές στο πρώτο σταδίο της καθόδου των όρχεων 
είναι σπάνια και έχει σαν αποτέλεσµα την ενδοκοιλιακή κρυψορχία (<10% του 
συνόλου της συγγενή κρυψορχίας). Η αποτυχία της προόδου του δευτέρου 
σταδίου της καθόδου είναι ποίο συνήθης όπου ο όρχις παραµένει µεταξύ τον 
έσω βουβωνικό δακτύλιο και το άνω µέρος του όσχεου (3,13). 
 ∆ιαταραχές στην δράση της Insl3 προκαλούν κρυψορχία σε αρσενικούς αρου-
ραίους (14) όπως και οι διαταραχές στον υποδοχέα της Insl3, τον «leucine-rich 
repeat-containing G-protein-coupled receptor 8/G-protein-coupled receptor 
affecting testis descent (LGR8/GREAT)» (15). Σε µελέτες στον άνθρωπο έχουν 
βρεθεί πολλαπλοί πολυµορφισµοί του γονιδίου της Insl3 που έχουν συνδυαστεί 
µε την κρυψορχία όπως o Thr/Thr γονότυπος του Ala60Thr πολυµορφισµόυ 
του INSL3 (16-23). Επίσης έχουν βρεθεί και πολυµορφισµοί του γονιδίου του υπο-
δοχέα LGR8/GREAT όπως η T222P µετάλλαξη και άλλοι (24-26).
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 H φυσιολογική κάθοδος των όρχεων προϋποθέτει έναν ακέραιο υποθαλάµο-
υποφύσιο-γοναδιακό άξονα. ∆ιάφορες ενδοκρινολογικές διαταραχές µπορούν 
να παρουσιάσουν κρυψορχία, όπως ο υπογοναδοτροπικός υπογοναδισµός, και 
πρέπει να γίνει ο κατάλληλος ενδοκρινολογικός έλεγχος εάν υπάρχει υποψία 
κάποιας ορµονολογικής δυσλειτουργίας σε συνδυασµό µε την κρυψορχία. Η 
ανεπάρκεια των γοναδοτροπινών και ανοσµία (Συνδροµο Kallman) µπορεί να 
έχει σαν αίτιο την µετάλλαξη του anosmin-1 γονιδίου (KAL1) ή των απενργο-
ποιητικών (inactivating) µεταλλάξεων του γονιδίου του αυξητικού παράγοντα-1 
των ινοβλαστών (fibroblast growth factor-1, FGFR) (27). Μεταλλάξεις των γονι-
δίων που εµπλέκονται στον αποµονωµένο υπογοναδοτροπικό υπογοναδισµό 
συµπεριλαµβάνουν αυτών του υποδοχέα του GnRH, του GPR54 (του υποδο-
χέα του πεπτιδίου παραγόµενο από το Kiss1), του DAX1 (που συνδυάζεται µε 
την συγγενή υπερπλασία επινεφριδίων) και δύο γονιδίων που συνδυάζονται µε 
την παχυσαρκία, της λεπτίνης (OB) και του υποδοχέα της λεπτίνης (DB). Επί-
σης ο υπογοναδοτροπικός υπογοναδισµός µπορεί να αποτελεί ένα µέρος µίας 
πολλαπλής ανεπάρκειας της υπόφυσης (multiple pituitary insufficiency) µε αίτιο 
την «septooptic» δυσπλασία (µετάλλξη του HESX1), του συνδρόµου Borjeson-
Lehmann (µετάλλξη του PHF6) ή των µεταλλάξεων του PROP1 γονιδίου (28,29). 
 Η κρυψορχία µπορεί επίσης να αποτελεί ένα µέρος της κλινικής εικόνας αµφί-
βολων γεννητικών οργάνων. Η ανεπαρκής παραγωγή ή δράση των ανδρογόνων 
µπορεί να προκαλέσει πληµµελή αρρενοποίηση στο 46 XY αγόρι όταν υπάρχει 
ανεπάρκεια των εξής παραγόντων: της 5α-ρεδουκτάσης, της StAR πρωτεΐνης, 
της 3β-υδροξηστεροειδη αφυδρογονάσης, της 17α-υδροξυλάσης/17-20 υδρο-
ξυλάσης, της 17β-υδροξυστεροειδή διύδρογενάσης, ή µεταλλάξεις στους υπο-
δοχείς των ανδρογόνων προκαλώντας αντίσταση στα ανδρογόνα (30). Επίσης 
στην δυσγενεσία των γονάδων µπορεί να υπάρχει κρυψορχία µε έναν δυσγενετι-
κό όρχι µαζί µε µία γραµµοειδή γονάδα (streak gonad). Ο καρυότρυπος µπορεί 
να ποικίλλει στις περιπτώσεις των δυσγενετικών γονάδων αλλά συνήθως υπάρχει 
και µία κυτταρική σειρά µε 45ΧΟ. Όταν υπάρχει εξάλειψη του χρωµατοσώµα-
τος 9p, «campomelic» δυσπλασία (SOX9 µετάλλαξη) ή µεταλλάξεις στα WT-1 
ή SRY γονιδίων µπορεί επίσης να υπάρχει κρυψορχία µαζί µε έναν δυσγενετικό 
όρχι ή µε µία γραµµοειδή γονάδα (30). 
 Υπάρχουν σηµαντικοί παράγοντες υψηλού κινδύνου για την συγγενή κρυψορ-
χία που έχουν περιγραφτεί προσφάτως. Αυτοί συµπεριλαµβάνουν την ενδοµή-
τριο καθυστέρηση της ανάπτυξης και την προωρότητα. Η κρυψορχία σε αυτές 
τις περιπτώσεις µπορεί να οφείλεται στην ανεπάρκεια του πλακούντα και ελατ-
τωµένη έκκριση της χοριακής γοναδοτροπίνης (HCG) ή σε χαµηλά επίπεδα των 
µητρικών οιστρογόνων (31). Επίσης η ενδοµήτριο καθυστέρηση της ανάπτυξης 
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παίζει ένα σηµαντικό ρόλο σε πολλές διαταραχές της γονιµότητας στον άνδρα 
(32,33). Άλλοι παράγοντες υψηλού κινδύνου για την συγγενή κρυψορχία είναι η 
κατανάλωση από την έγκυο µητέρα ≥ 5 ποτών αλκοόλ την εβδοµάδα (34), ή την 
κατανάλωση ≥ 10 τσιγάρων την ηµέρα κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης (35).
 Πολλαπλές επιδηµιολογικές µελέτες στα ανεπτυγµένα κράτη δείχνουν ότι έχει 
αυξηθεί η συχνότητα της κρυψορχίας τα τελευταία 50 χρόνια µαζί µε την συ-
χνότητα της υποσπαδίας, του χαµηλού αριθµου σπερµατοζωαρίων στους ενή-
λικες και του καρκίνου του όρχεως (36-38). Οι 4 οντότητες αυτές φαίνεται να συ-
σχετίζονται µεταξύ τους και έχει προταθεί ότι συµπεριλαµβάνονται σε ένα ενιαίο 
σύνδροµο το «σύνδροµο της δυσγενεσίας των όρχεων» (testicular dysgenesis 
syndrome) (39, 40). Το σύνδροµο αυτό µπορεί να έχει σαν αίτιο την παθολογική 
ανάπτυξη του εµβρυϊκού όρχι µε αποτέλεσµα την διαταραγµένη έκκριση ορµο-
νών από τον όρχι και την δυσλειτουργία των υπόλοιπων κυττάρων του. Κάτω 
από φυσιολογικές συνθήκες κατά την εµβρυϊκή ζωή ο ορχις δηµιουργείται από 
την αδιαφοροποίητη γεννητική ταινία καθοδηγούµενο από διάφορα γονίδια, 
προπαντός τα γονίδια Sry, SF1, WT1 και SOX-9 (Εικόνα 2). 

Εικόνα 2. Τα στάδια της δημιουργίας και διαφοροποίησης του όρχεως. (Από Sharpe 
RM, Best Pract Res Clin Endocr Metab 2006,20:91-110).

Η διαφοροποίηση του εµβρυϊκού όρχι είναι µία δυναµική διαδικασία όπου υπάρ-
χει έντονος πολλαπλασιασµός και διαφοροποίηση διαφόρων κυττάρων, µετανά-
στευση των κυττάρων αυτών και σηµαντική διακυτταρική αλληλο-επικοινωνία (cell-
cell cross talking) και σήµανση (signaling) που δηµιουργεί την βάση της περαιτέρω 
φυσιολογικής λειτουργίας του όρχι. Εκτελείται σε πολλαπλά στάδια όπου υπάρχει 
µετανάστευση των βλαστικών κυττάρων προς την γονάδα µε περαιτέρω διαφορο-
ποίηση και µετανάστευση των κυττάρων Sertoli, των «περισωληναριακών» κυττά-
ρων (peritubular cells) και τελικώς των κυττάρων Leydig (Εικόνα 2) (41). Λόγω των 
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πολλαπλών και περίπλοκων διαδικασιών που λαµβάνουν µέρος όµως κατά αυτή 
την περίοδο µπορεί να δηµιουργηθούν διάφορες διαταραχές στην φυσιολογική 
διάπλαση του εµβρυϊκού όρχι µε την δηµιουργία διάφορων σηµείων εστιακής δυ-
σγενεσίας των όρχεων (focal testicular dysgenesis) (Εικόνα 3) (40). 

Εικόνα 3. Εστιακή δυσγενεσία του όρχεως. (Από Sharpe RM, Best Pract Res Clin En-
docr Metab 2006,20:91-110).

 
Σε αυτά τα παθολογικά τµήµατα του εµβρυϊκού όρχι τα σπερµατικά σωληνά-
ρια έχουν πληµµελή διάπλαση µε έλλειψη βλαστικών κύττάρων και ανώµαλη 
συσσώρευνση των κυττάρων Leydig. (40). Τέτοια τµήµατα εστιακής δυσγενεσίας 
των όρχεων έχουν βρεθεί σε βιοψίες όρχεων ανδρών µε καρκίνο του όρχεως 
και στους όρχεις αρουραίων στα οποία οι µητέρες τους είχαν εκτεθεί κατά την 
διάρκεια της εγκυµοσύνης σε φθαλικές εστέρες (phthalates)(42,43). 
 ∆ιάφορες µελέτες έχουν αποδείξει ότι οι φθαλικές εστέρες έχουν αντι-
ανδρογονική δράση στον αρουραίο κατά την εµβρυϊκή και νεογνική περίοδο 
και κατατάσσονται στην οµάδα των «endocrine disruptors» (44). Μία πρόσφατη 
µελέτη έδειξε ότι η έκθεση των αρουραίων στην φθαλική εστέρα di (n-butyl)
phthalate (DBP) κατά την εµβρυϊκή περίοδο προκάλεσε αµφοτερόπλευρη ή 
µονόπλευρη κρυψορχία σε 100% των αρουραίων και καταστολή της έκφρασης 
του Insl3 γονιδίου. Κατά την ενήλικη ζωή 80% αυτών των αρουραίων διατη-
ρούσαν ακόµα την καταστολή της έκφρασης του Insl3 (45). Οι µελέτες αυτές 
είναι ανησυχητικές για τον άνθρωπο επειδή έχει βρεθεί ότι στις αναπτυγµένες 
χώρες ορισµένα νεογνά εκθέτονται σε σηµαντικές ποσότητες φθαλικών εστέ-
ρων δια µέσου του µητρικού γάλακτος λόγω της µόλυνσης του περιβάλλοντος 
(46). Επίσης στους αρουραίους η σµίκρυνση της πρωκτογεννητικής απόστασης 
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(anogenital distance) φαίνεται να είναι ο πλέον ευαίσθητος δείκτης της επιρρο-
ής των φθαλικών εστέρών στο γεννητικό σύστηµα των αρουραίων(46). Επειδή 
η µεγαλύτερη πρωκτογεννητική απόσταση υποδηλώνει αρρενοποίηση των έξω 
γεννητικών οργάνων η σµίκρυνση της απόστασης αυτής µπορεί να θεωρηθεί 
σαν µία ήπια µορφή θηλυκοποίησης. Προσφάτως µία µελέτη στις Ηνωµένες 
Πολιτείες εξέτασε την πρωκτογεννητική απόσταση σε 134 αρσενικά βρέφοι µε-
ταξί των ηλικιών των 2-30 µηνών και συσχέτισε την απόσταση αυτή µε την 
ποσότητα των µεταβολιτών 9 ειδών φθαλικών µονοεστέρων σε δείγµατα ούρων 
των αγοριών αυτών. Βρέθηκε µία στατιστικώς σηµαντική αντίστροφη συσχέτιση 
µεταξί την πρωκτογεννητική απόσταση και την ποσότητα των µεταβολητών 4 
φθαλικών µονοεστέρων στα βρέφη. Έτσι αποδεικνύεται ότι αυτές οι περιβαλλο-
ντικές ουσίες µπορούν να επηρεάσουν και τον άνθρωπο (47).
 Όµως οι φθαλικές εστέρες δεν είναι οι µοναδικές ουσίες µε αντι-ανδρογονικές 
ιδιότητες. Υπάρχουν και «περιβαλλοντικά οιστρογόνα» (environmental 
estrogens), συµπεριλαµβάνοντας διάφορα εντοµοκτόνα, που επίσης έχουν αντι-
ανδρογονικές ιδιότητες που µπορούν επίσης να επηρεάσουν την έγκυο µητέρα, 
το έµβρυο και το νεογνό (48). Έχει περιγραφτεί µία συσχέτιση µεταξύ του σηµα-
ντικά ηυξηµένου αριθµού κρυψορχίας και την διαµονή σε περιοχή της Γρανά-
δας Ισπανίας όπου χρησιοποιήθηκαν αυτού του είδος εντοµοκτόνα (49). Επίσης 
στην ∆ανία βρέθηκε µία αυξηµένη συχνότητα κρυψορχίας στους γιους µητέρων 
που δουλεύανε πολλές ώρες στον κήπο τους όπως και στην Ολλανδία βρέθη-
κε συσχέτιση µεταξί την έκθεση πατέρων στα εντοµοκτόνα και την κρυψορχία 
στους γιους τους (50,51).
 Εκτός από τα «περιβαλλοντικά οιστρογόνα» έχουν ενοχοποιηθεί και φαρ-
µακευτικά σκευάσµατα οιστρογόνων µε την κρυψορχία στους αρουραίους και 
στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο βρέθηκε ότι αγόρια που γεννήθηκαν σε γυναίκες 
που είχαν θεραπευθεί κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης τους µε το συνθετικό 
οιστρογόνο διεθύλστιλβεστρόλη [diethylstilbesterol, (DES)] παρουσίασαν κρυ-
ψορχία και υποπλατικούς όρχεις µε µεγαλύτερη συχνότητα από ότι στον γενικό 
πληθυσµό (52). Στους αρουραίους αποδείχθηκε ότι η χορήγηση της DES ή της 
οιστραδιόλης κατά την διάρκεια του δευτέρου ήµισυ της εγκυµοσύνης προκά-
λεσε µία σηµαντική µείωση στην έκφραση του Insl3 γονιδίου και στα επίπεδα 
της τεστοστερόνης παρ’ολο που η έκφραση του SF1 γονιδίου δεν επηρεάστηκε 
(53,54). 
 Οι συνέπειες της κρυψορχίας είναι ένα θέµα που ακόµα εξερευνείται.
 Μέχρι προσφάτως πίστευαν οι ερευνητές ότι κατά την βρεφική ηλικία ο όρχις 
είναι σε µία λανθάνουσα κατάσταση. Όµως σήµερα είναι γνωστό ότι ο βρεφικός 
όρχις θα υποστεί µία σηµαντική εξέλιξη κατά την διάρκεια τον πρώτο 12 µηνών 
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µετά την γέννηση και πάλη στο 3ο ή 4ο έτος ζωής του αγοριού (55,56). Περίπου 
στον 3ο µήνα ζωής τα νεογνικά γαµετοκύτταρα, τα οποία δηµιουργήθηκαν από 
την διαφοροποίηση των εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων, διαφοροποιούνται σε Α 
σπερµογονία. Συγχρόνως υπάρχει µία αύξηση της ωχρινοτρόπο ορµόνης (LH), 
της τεστοστερόνης, και της Μυλλερείου Ανασταλτικής Ορµόνης (MIS) µέχρι 
τον 12ο µήνα ζωής. Τα Α σπερµογόνια διαφοροποιούνται σε Β σπερµογόνια 
και περίπου 3ων µε 4ων ετών διαφοροποιούνται περαιτέρω τα Β σπερµογόνια 
σε πρωτογενή σπερµατοκύτταρα. Μένουν ποια σε αυτή την µορφή µέχρι την 
εφηβεία όπου αρχίζει η διαδικασία της σπερµατογένεσης. 
 Η αποτυχία της καθόδου των όρχεων στο όσχεο από την νεογνική ηλικία 
φαίνεται να εµποδίζει την αρχική φάση της µετατροπής των νεογνικών γαµετο-
κυττάρων σε Α τύπου σπερµογόνια (55,56). Πρέπει να τονιστεί ότι θεωρείται ότι 
αυτή η έλλειψη της διαφοροποίησης στην κρυψορχία µπορεί να είναι το αίτιο 
της τεκµηριωµένης αύξησης της συχνότητας της στειρότητας και του καρκίνου 
του όρχεως στην ενήλικη ζωή αυτών των ανδρών (2). Η στειρότητα φαίνεται 
να δηµιουργείται λόγω της σχετικής έλλειψης των Α σπερµογόνων που είναι 
απαραίτητα για την αρχική φάση της διαδικασίας της σπερµατογένεσης. Η κα-
κοήθεια επίσης θεωρείται ότι µπορεί να προέρχεται από την µετατροπή των 
επιζώντων παθολογικών γαµετοκυττάρων σε καρκινικά κύτταρα (55,56).
 Η µέχρι σήµερα µελέτες έχουν δείξει ότι εάν η όρχεοπηξία γίνει πριν την 
ηλικία των 2 ετών τότε η συχνότητα της γονιµότητας του ατόµου κυµαίνεται 
περίπου στα 87,5%, ενώ εάν η επέµβαση καθυστερήσει για µετά την εφηβεία 
τότε η συχνότητα πέφτει στα 14% (57). Μία µεγάλη µελέτη σε 1.335 αγόρια στην 
∆ανία που είχαν υποστεί βιοψία των όρχεων κατά την διάρκεια της ορχεοπηξίας 
έδειξε ότι υπάρχει έλλειψη των βλαστοκυττάρων (germ cells) στους όρχεις εάν 
η επέµβαση γίνει µετά τους πρώτους 18 µήνες ζωής µε µεγαλύτερη έλλειψη των 
κυττάρων αυτών όσο καθυστερεί η επέµβαση µετά την ηλικία των 18 µηνών (58). 
Οι αποδείξεις ότι η όρχεοπηξία που εκτελείται σε µικρότερη ηλικία αυξάνει την 
συχνότητα της γονιµότητας περιορίζεται όµως ακόµα στις µελέτες στα πειραµα-
τόζωα. Παρά αυτό το γεγονός η πρόσφατη οδηγία από το µεγαλύτερο µέρος 
των ερευνητών είναι να γίνει η επέµβαση για κρυψορχία στο βρέφος µετά από 
τους πρώτους 3-6 µήνες ζωής (2, 10,59). Αυτή η οδηγία βασίζεται στα αποτελέ-
σµατα στους αρουραίους όπου φαίνεται ότι η ανωµαλίες στα βλαστοκύτταρα 
προλαµβάνονται ή είναι διορθώσιµες εάν οι όρχεις τοποθετηθούν στο όσχεο 
σε πολύ µικρή ηλικία. Υπολογίζεται όµως ότι χρειάζονται περίπου 10-20 χρόνια 
παρακολούθησης των ατόµων αυτών που έχουν κάνει ορχεοπηξία αµέσως µετά 
τους 3-6 µήνες ζωής για να αποδειχθεί εάν η πρώιµη επέµβαση είναι αποτελε-
σµατική ή όχι για την βελτίωση της γονιµότητας (2). 
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 Επίσης φαίνεται ότι ο κίνδυνος για στείρωση κατά την ενήλικη ζωή εξαρτάται 
από το είδος της κρυψορχίας. Σε µία πρόσφατη µελέτη υπολογίστηκε ο κίνδυ-
νος για στείρωση να είναι ≥78% µετά από αµφοτερόπλευρη ορχεοπηξία και 
33% σε µονόπλευρη ορχεοπηξία. Άνδρες µε επιµένουσα αµφοτερόπλευρη κρυ-
ψορχία βρέθηκαν να έχουν άζωοσπερµία ενώ µετά από µία ορχεοπηξία το 28% 
είχαν φυσιολογικό αριθµό σπερµατοζωαρίων (≥20 x 106 /mL). Περίπου 49% 
των ανδρών µε µονόπλευρη κρυψορχία έχουν φυσιολογικό αριθµό σπερµατο-
ζωαρίων σε σχέση µε 71% µετά από µία ορχεοπηξία (60-62). Άνδρες µε συγγενή 
αµφοτερόπλευρη κρυψορχία που είχαν υποστεί ορχεοπηξία µεταξύ 10µηνών και 
4 ετών βρέθηκαν να έχουν φυσιολογικό αριθµό σπερµατοζωαρίων σε σχέση 
µε 26% που είχαν υποστεί ορχεοπηξία µεταξύ 10µηνών και 4 ετών. Στην µονό-
πλευρη κρυψορχία όµως δεν φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο η ηλικία της 
ορχεοπηξίας εφ’οσον 75% των ανδρών πού είχαν υποστεί ορχεοπηξία µεταξύ 
10µηνών και 6 ετών και 71% των ανδρών πού είχαν υποστεί ορχεοπηξία µεταξύ 
9 και 12 ετών είχαν φυσιολογικό αριθµό σπερµατοζωαρίων (63).

Όσον αφορά την κακοήθεια που συσχετίζεται µε την κρυψορχία υπάρχουν µε-
γάλες διαφορές µεταξύ τις υπάρχουσες µελέτες όσον αφορά την συχνότητα της 
νεοπλασίας. Στην µελέτη που αναφέρθηκε και προηγουµένως σε 1.335 άνδρες 
στην ∆ανία που είχαν υποστεί ορχεοπηξία για κρυψορχία πριν την ηλικία των 12 
ετών βρέθηκε η συχνότητα της νεοπλασίας των όρχεων να είναι 5% (7/150) εάν 
υπήρχαν ενδοκοιλιακοί όρχεις, ανώµαλα έξω γεννητικά όργανα ή παθολογικός 
καρυότυπος ενώ ήταν 0% (0/1185) εάν οι άνδρες δεν είχαν κανένα από αυτά τα 
χαρακτηριστικά (57). Επίσης µία τελευταία µελέτη στην Σουηδία σε 16.983 άνδρες 
που είχαν υποστεί ορχεοπηξία έδειξε ότι η συχνότητα του καρκίνου ήταν 2% 
εάν η επέµβαση είχε γίνει <13 ετών ενώ ήταν 5% εάν η επέµβαση είχε γίνει σε 
ηλικία >13 ετών (56). 
 Στην περίπτωση της επίκτητης κρυψορχίας φαίνεται ότι επίσης υπάρχει µεγά-
λος κίνδυνος για στείρωση στην ενήλικη ζωή αλλά ο κίνδυνος για καρκίνο είναι 
χαµηλός (64). Ο λόγος για την χαµηλή επίπτωση της νεοπλασίας φαίνεται να είναι 
η φυσιολογική µετατροπή των βλαστοκυττάρων σε σπερµογόνια που γίνεται 
σ’αυτές τις περιπτώσεις στην νεογνική περίοδο εφ’οσον οι όρχεις είναι ακόµα 
µέσα στο όσχεων. 
 Όµως οι όρχεις που δεν βρίσκονται στο όσχεων προδιαθέτονται και για άλ-
λες βλάβες. Οι ερευνητές συµφωνούν ότι στην κρυψορχία οι όρχεις έχουν µε-
γαλύτερο κίνδυνο για συστροφή και για τραυµατισµό. Επίσης δεν πρέπει να 
υποτιµηθεί η ψυχολογική ωφέλεια της παρουσίας των όρχεων στο όσχεων (2). 
 Υπάρχουν λίγες περιπτώσεις κρυψορχίας που χρίζουν περαιτέρω διερεύνηση 
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όπως όταν συνυπάρχει η κρυψορχία µε τα εξής κλινικά χαρακτηριστικά: δισχιδή 
όσχεων µε τη παρουσία ή µη υποσπαδίας, ή µη ψηλαφητούς όρχεις αµποτερο-
πλεύρως. Μαζί µε τις απεικονιστικές εξετάσεις µπορεί να χρειαστεί καρυότυπος, 
ή η προκλητή εξέταση µε χοριακή γοναδοτροπίνη (hCG) για να διαπιστωθεί η 
παρουσία κυττάρων Leydig ή επίπεδα στον ορό της MIS/AMH για να διαπιστω-
θεί η παρουσία κυττάρων Sertoli (2). Μία αναδροµική µελέτη σε αγόρια µε αµφο-
τερόπλευρη κρυψορχία και αψηλάφητους όρχεις έδειξε ότι η προκλητή εξέταση 
µε hCG (χορήγηση hCG για 3 ηµέρες) ήταν θετική σε 89% των περιπτώσεων 
όπου υπήρχε όρχις και µία καλή απάντηση της τεστοστερόνης υποδηλεί την 
παρουσία ενός όρχι αρκετά µεγάλο για να γίνει ορχιοπηξία (65). Όµως όπως 
θα αναπτυχθεί παρακάτω σήµερα η χορήγηση της hCG θεωρείται ότι µπορεί 
να προκαλεί βλάβη στον όρχι. Όσον αφορά την MIS/AMH, τα επίπεδα της 
ορµόνης αυτής είναι υψηλά στον ορό των αγοριών στην νεογνική περίοδο και 
για αρκετά χρόνια µετά µέχρι την εφηβική περίοδο όπου πέφτουν τα επίπεδα 
της. Πολλοί συγγραφείς συνιστούν να χρησιµοποιηθεί η µέτρηση της MIS/AMH 
επειδή είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο µέσον για να εξακριβωθεί η παρουσία 
λειτουργικού ορχικού ιστού και µε αυτή την εξέταση µπορούµε να αποφύγουµε 
την χορήγηση της hCG (66).
 Όσον αφορά τις απεικονιστικές εξετάσεις για τους µη ψηλαφητούς όρχεις 
υπάρχουν ακόµα και σήµερα διφορούµενες γνώµες. Οι επιλογές συµπεριλαµβά-
νουν το υπερηχογράφηµα των όρχεων(USS), την µαγνητική τοµογραφία (MRI), 
και την µαγνητική τοµογραφική αγγειογραφία (MRA). Παρ’όλες τις επιλογές 
αυτές επικρατεί η άποψη όµως ότι η ακρίβεια των εξετάσεων αυτών δεν υπερ-
βαίνει το 44% (67). Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει καµία αµφισβήτηση της 
χρησιµότητας των απεικονιστικών αυτών µέσων είναι στην περίπτωση όπου δεν 
ψηλαφιόνται οι όρχεις κατά την κλινική εξέταση και κατά την απεικόνιση εντοπί-
ζονται οι όρχεις εντός του βουβωνικού πόρου. 
 Μία µελέτη έδειξε ότι το υπερηχογράφηµα απέτυχε να ανακαλύψει 30% των 
ψηλαφητών όρχεων εκτός του όσχεου (68). Η µαγνητική τοµογραφία προτιµείται 
από το USS επειδή η MRI είναι καλύτερη στη διευκρίνηση του ιστού των όρχεων 
από τα υπόλοιπα µαλακά µόρια προπαντός στα παχύσαρκα άτοµα. ∆υστυχώς 
όπως και στο υπερηχογράφηµα η MRI δεν είναι αρκετά ευαίσθητη για να εντο-
πίσει πάντα τους ενδοκοιλιακούς όρχεις (69). Η µαγνητική τοµογραφική αγγειο-
γραφία φαίνεται ότι µπορεί να έχει µια ευαισθησία 96% µε 100% ειδικότητα. Μία 
µεγάλη µελέτη πρότεινε την MRA ως την εξέταση επιλογής στις περιπτώσεις 
των µη ψηλαφητών όρχεων γιατί έδειξε ότι χρησιµοποιώντας την MRA µπορού-
σε να αποφευχθεί η λαπαροσκοπική διερεύνηση σε 78% των περιπτώσεων (69). 
Ασφαλώς στην περίπτωση που οι απεικονιστικές εξετάσεις βγούνε αρνητικές 
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χρειάζεται να γίνει λαπαροσκοπική διερεύνηση η οποία είναι και η πλέον οριστι-
κή εξέταση για την διερεύνηση των µη ψηλαφητών όρχεων (2).
 Τελειώνοντας, ένα φλέγον θέµα που υπάρχει σε παγκόσµιο επίπεδο που αφο-
ρά την φαρµακευτική αντιµετώπιση της κρυψορχίας είναι η ορµονοθεραπεία. Η 
ορµονοθεραπεία βασίζεται στην προϋπόθεση ότι το πρωτεύον αίτιο της κρυψορ-
χίας προέρχεται από δυσλειτουργία του υποθάλαµου-υποφυσιακού-γοναδιακού 
άξονα. Η θεραπεία αποτελείται από την χορήγηση είτε ανθρώπινης χοριακής 
γοναδοτροπίνης (hCG) ή της συνθετικής εκλυτικής ορµόνης της γοναδοτρο-
πίνης (LHRH) ή της ανθρώπινης εµµηνοπαυσιακής γοναδοτροπίνης (hMG) ή 
στον συνδυασµό των δύο. Πρόσφατες µελέτες δείχνουν ότι η ορµονοθεραπεία 
είναι αποτελεσµατική µόνο στις 20%-30% των περιπτώσεων κρυψορχίας µε κα-
λύτερα αποτελέσµατα στην αµφοτερόπλευρη κρυψορχία παρά στην µονόπλευ-
ρη (70). Όµως αυτό που είναι πολύ ανησυχητικό για την ορµονοθεραπεία είναι 
τα αποτελέσµατα από διάφορες µελέτες στα πειραµατόζωα που δείχνουν ότι 
η θεραπεία µε φαρµακευτικές δόσεις hCG προκαλούν είτε µόνιµες αλλοιώσεις 
στους όρχεις των αρουραίων που µοιάζουν µε φλεγµονή ή (ανάλογα µε την 
δόση) αλλοιώσεις πρώιµης ήβης των όρχεων (3,4,70,71). Λόγω αυτών των ευρη-
µάτων οι ερευνητές συνιστούν να σταµατήσει εντελώς η ορµονοθεραπεία για 
την κρυψορχία. Αυτή είναι µία σηµαντική αλλαγή στις θεραπευτικές οδηγίες της 
κρυψορχίας γιατί η ορµονοθεραπεία είναι µία συνηθισµένη αγωγή που συνιστά-
ται ευρέως για τις περιπτώσεις αυτές τα τελευταία 30-40 χρόνια σε παγκόσµιο 
επίπεδο. Όµως τα ευρήµατα των αλλοιώσεων αυτών είναι τόσο ξεκάθαρα που 
παρ’ολο που υπάρχουν αντιρρήσεις από ορισµένους κλινικούς ιατρούς φαίνεται 
ότι όντως θα περάσει η ορµονοθεραπεία στο αρχείο των ξεπερασµένων θερα-
πειών της κρυψορχίας.
 Συµπερασµατικά φαίνεται από τις πρόσφατες µελέτες ότι τα κύτταρα στους 
όρχεις εξελίσσονται σηµαντικά κατά τους πρώτους µήνες ζωής και έτσι συνιστά-
ται από πολλούς ερευνητές η ορχεοπηξία µετά τους πρώτους 3-6 µήνες ζωής 
για να βελτιωθούν οι πιθανότητας γονιµότητας και για να ελαττωθεί ο κίνδυνος 
για νεοπλασία στο µέλλον. Πολλές ουσίες τοξικές για τους όρχεις υπάρχουν 
στο περιβάλλον (φθαλικές εστέρες, περιβαλλοντικά οιστρογόνα) και επηρεά-
ζουν την κάθοδο των όρχεων και την φυσιολογική δοµή τους. Υπάρχουν σήµε-
ρα βελτιωµένα απεικονιστικά µέσα για την διερεύνηση της κρυψορχίας (όπως 
η µαγνητική τοµογραφική αγγειογραφία) αλλά η οριστική µέθοδος για να εξα-
κριβωθεί η ύπαρξη ενός όρχι είναι η λαπαροσκόπηση. Μία σηµαντική αλλαγή 
στην θεραπεία της κρυψορχίας είναι η οδηγίες των ερευνητών να αποφευχθεί η 
χρήση της ορµονοθεραπείας (hCG, LHRH, hHMG) επειδή φαίνεται ότι µπορεί 
να προκαλεί µόνιµες βλάβες στους αναπτυσσόµενους όρχεις. 
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