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Ненад Поповић Крипторхизам код паса Кратак садржај 

КРАТАК САДРЖАЈ 

 

 Крипторхизам представља обољење које се манифестује заостајањем 

тестиса са припадајућим анатомским структурама унутар абдомена или 

ингвиналног канала, односно изостанком спуштања наведених структура у 

скротум. Код паса, појава крипторхизма је неразјашњене етиологије, али се 

сматра да за настанак има генетску основу. Као „златни стандард“ у дијагностици 

овог обољења користи се ултразвучна дијагностика са осетљивошћу 95-100%. 

 Истраживање је спроведено на 10 паса. Клинички преглед паса суспектних 

на крипторхизам је иницијално изведен методама адспекције и палпације, након 

чега је приступано ултразвучном прегледу ради идентификације и локализације 

заосталих тестиса. Код свих 10 паса је потврђен крипторхизам. Код 2 од 10 паса 

(20%) је установљен билатерални крипторхизам, док је код 8 од 10 паса (80%) 

установљен унилатерални крипторхизам. Десни унилатерални крипторхизам је 

утврђен код 5 од 8 паса (62,5%), док је леви унилатерални крипторхизам утврђен 

код 3 од 8 паса (37,5%). Предиктивна вредност поређења ултразвучне 

идентификације и локализације заосталих тестиса са њиховом хируршком 

идентификацијом и локализацијом у овом истраживању износи 100%. Код свих 

паса, као облик терапије крипторхизма, извршено је хируршко одстрањивање 

како заосталих, тако и физиолошки спуштених тестиса. 

 Након изведених хируршких интервенција, на одстрањеним заосталим 

тестисима је извршена патохистолошка анализа. Резултати патохистолошке 

анализе су показали присуство туморозних промена у типу семинома на једном 

тестису код једног пса (унилатерални крипторхизам), док је код преосталих 9 паса 

на морфолошки промењеним тестисима постављена дијагноза атрофије тестиса. 

 

Кључне речи: пас, крипторхизам, ултразвучна дијагностика, тумори тестиса 



Ненад Поповић Крипторхизам код паса Abstract 

ABSTRACT 

 

Cryptorchidism is a disease that is manifested by lagging testicles with 

associated anatomical structures within the abdomen or inguinal canal, or the absence of 

these structures in the scrotum. In dogs, the occurrence of cryptorchidism is of unclear 

etiology, but it is believed that the origin of disease has a genetic basis. Ultrasound 

diagnostics with a sensitivity of 95-100% is used as the "gold standard" in the diagnosis 

of this disease. 

The study was conducted on 10 dogs. Clinical examination of dogs suspected of 

cryptorchidism was initially performed by methods of inspection and palpation, after 

which an ultrasound examination was performed to identify and localize the remaining 

testicles. Cryptorchidism was confirmed in all 10 dogs. Bilateral cryptorchidism was 

found in 2 out of 10 dogs (20%), while unilateral cryptorchidism was found in 8 out of 

10 dogs (80%). Right unilateral cryptorchidism was found in 5 of 8 dogs (62.5%), while 

left unilateral cryptorchidism was found in 3 of 8 dogs (37.5%). The predictive value of 

comparing the ultrasound identification and localization of residual testicles with their 

surgical identification and localization in this study is 100%. In all dogs, as a form of 

cryptorchidism therapy, surgical removal of both remaining and physiologically 

lowered testicles was performed. 

After surgical interventions were performed, pathohistological analysis was 

performed on the removed remaining testicles. The results of pathohistological analysis 

showed the presence of tumorous changes in the type of seminoma on one testis in one 

dog (unilateral cryptorchidism), while the remaining 9 dogs with morphologically 

altered testicles were diagnosed with testicular atrophy. 

 

Key words: dog, cryptorchidism, ultrasound diagnostics, testicular tumors  
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1.0. УВОД 

 

 

 Тестиси су парне мушке полне жлезде смештене у скротуму. Улога тестиса 

код животиња је двојака: гаметогена, јер производе мушке гамете (полне ћелије - 

сперматозоиде) и ендокрина, јер синтетишу и у крв излучују мушке полне 

хормоне (андрогене). За разлику од осталих сисара, тестиси код паса се не 

спуштају кроз ингвинални канал још 3-4 дана наког њиховог рођења и налазе се у 

коначној позицији у скротуму тек након 35. дана постнатално. Спуштање тестиса 

регулишу андрогени и неандрогени фактори, а посредовано је деловањем 

губернакулума. Код новорођених паса тестиси су мали, меки и могу се кретати 

између скротума и ингвиналног канала, посебно када је штене под стресом или 

уплашено.  

Крипторхизам код паса, као и код других врста животиња, представља 

заостајање тестиса са припадајућим анатомским структурама унутар абдомена 

или ингвиналног канала, односно изостанак спуштања наведених структура у 

скротум. На основу тога да ли заостаје један или оба тестиса, крипторхизам се 

дели на унилатерални и билатерални, док на основу локализације заосталог 

тестиса криторхизам може бити абдоминални, ингвинални и субкутани. 

Унилатерални крипторхиди могу продуковати фертилне сперматозоиде, док 

билатерални крипторхиди обично не могу и стерилни су. Пси крипторхиди имају 

већи ризик од настанка неоплазија тестиса и торзија сперматичне врпце. 

Сумња на крипторхизам се поставља путем метода опште клиничке 

дијагностике, пре свега адспекцијом и палпацијом, док се „златним“ стандардном 

у дијагностици криптохизма сматра ултразвучни преглед са осетљивошћу од 

96,6%.  
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Једини вид лечења овог обољења представља хируршко уклањање 

заосталог тестиса, а како се ради о наследном обољењу, препоручује се и 

кастрација унилатералних крипторхида (одстрањивање и спуштеног тестиса), јер 

такви пси не би требали да се користе за даљи узгој. Орхиопексија или хируршко 

постављање заосталог тестиса у скротум се не препоручује иако се може успешно 

извршити. Након оперативног уклањања тестиса, заостали тестис је неопходно 

послати на патохистолошку анализу како би се утврдило да ли је неопластично 

измењен. 
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2.0. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

 

 

2.1. ЕМБРИОНАЛНИ РАЗВОЈ МУШКОГ РЕПРОДУКТИВНОГ 

ТРАКТА 

 

Интервал који је потребан за целокупан развој, од оплођене ооците до 

рођења штенета, у просеку износи 61 дан [1]. Фемистер [2] је поделио пренатални 

развој паса у три периода: период овума (2-17 дана), период ембриона (19-35 

дана) и фетус (35 до рођења). Период овума прати оплођење и карактерише је 

бластоцита која се налази слободна у утерусном каналу и прелази у утерус. 

Период ембриона почиње имплантацијом бластоците и завршава се на крају 

периода органогенезе. Период фетуса обухвата појаву карактеристичних особина 

и убрзаног развоја. Период фетуса почиње 35. дана гестације и траје до рођења 

јединке. Фетус стар 35 дана (Слика 1.) се препознаје као пас: спољашње 

карактеристике које се јављју у овом стадијуму су пигментација, раст длака и 

канџи, раст спољашњег уха и сексуална диференцијација. 

 

Слика 1. Ултразвучни приказ лобање фетуса (Фотографија: Јован Спасојевић, 2019) 
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Нормални сексуални развој паса зависи од нормалног развоја полних 

хромозома [3]. Полно детерминисани гени (SRY гени) су на Y хромозому. С 

обзиром да сперматозоид садржи и (мушки) и (женски) хромозом, пол ембриона 

је условљен самим оплођењем. Пол ембриона је иницијално недефинисан и 

морфолошки се може одредити после 30. дана гестације [3].  

Примордијалне ћелије заметка се развијају у раној ембрионалној фази када 

је жуманчана кеса још увек присутна и потичу из њеног унутрашњег слоја [4]. 

Онда се формирају примитивне полне врпце и парни мезонефрички (Волфијеви) 

канали и парамезонефрички (Милерови) канали. У овом тренутку ембрион је још 

увек морфолошки неодређен, али има сексуалну бипотенцијалност [5]. Супстанца 

која одређује прогресију ка развоју мушког или женског пола, назива се тестис 

детерминирајући фактор (ТДФ) и контролисан је само од стране Y хромозома 

[6,7]. У генотипу мушког ембриона (XY), развој индиферентне гонаде у тестис 

укључује диференцијацију Сертолијевих ћелија од полне врпце, након чега следи 

спајање полних врпци да би се формирала и мрежа медуларних полних врпци и 

рете тестиса. 

Диференцијација тестиса код пса се посматра од 36. дана гестације [8]. 

Први хормон продукован од тестиса ембриона је Милеров инхибирајући хормон, 

такође назван анти-Милеров хормон или Милеров фактор регресије, који 

представља гликопротеин који луче Сертолијеве ћелије [9]. Улога Милеровог 

инхибирајућег хормона је регресија парамезонефричких канала између 36. и 46. 

дана гестације код мушког фетуса [2,8]. Други хормон који производи 

ембрионални тестис је тестостерон, чија продукција и секреција почиње након 

што се интерстицијалне мезенхимске ћелије диференцирају у форму Laydigovih 

(интерстицијалних) ћелија [2]. Под утицајем тестостерона, мезонефрички канали 

формирају епидидимис и семевод [2]. Метаболит тестостерона, 5алфа-

дихидротестостерон, усмерава формирање уретре и простате из урогениталног 

синуса, пенисa из продуженог гениталног туберкула, препуцијумa из гениталних 

набора, а скротумa од гениталних набора [2,9]. 
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2.2. СПУШТАЊЕ ТЕСТИСА 

 

Миграција мушких гонада (Слика 2.) из интраабдоминалне ка 

екстраабдоминалној регији назива се спуштање тестиса (lat. descensus 

testiculorum). Нормално тестикуларно спуштање у сисара обухвата две 

морфолошке фазе [2]. Прва фаза је трансабдоминална транслокација, а друга фаза 

је ингвиноскротално спуштање. Пре него што што дође до спуштања тестиса они 

се налазе у ретроперитонеалној позицији и каудално су причвршћени за 

губернакулум.  

Губернакулум је мезенхимска врпца која пролази кроз ингвинални канал и 

дистално је везана за скротум. 

 

Слика 2. Шема спуштања тестиса: тестис (1), губернакулум (2), булбус губернакулума (3) и 

скротум (4) (извор: Matoss i sar., 2000) [14]. 

 

 

Инвагинација перитонеума назива се procesus vaginalis, расте у 

губернакулуму код паса од 36. дана гестације. Континуирани раст губернакулума 

обухвата раст у дужини и волумену што изазива експанзију ингвиналног канала и 

дистално померање тестиса и епидидимиса. Регресија губернакулума дешава се 

током ингвиноскроталног спуштања и позиционарања тестиса на њихову коначну 

позицију у скротуму. За разлику од осталих сисара, тестиси код паса се не 

спуштају кроз ингвинални канал још 3-4 дана наког њиховог рођења и налазе се у 

коначној позицији у скротуму тек након 35 дана постнатално [2]. 
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2.3. АНАТОМИЈА ТЕСТИСА 

 

Мушки репродуктивни тракт се састоји из неколико органа који су 

међусобно анатомски и функционално повезани [1]. Састоје се из: два семеника 

(testisa), два пасеменика (epidimis), два семевода (ductus deferens), мушке уретре 

(urethra masculina), копулационог органа (penis), мошница (scrotum), пуздре 

(praeputium), семено уже (funiculus spermaticus) и помоћних полних жлезда 

(glandulae accessories masculinum): простате (prostata) и булбоуретралних 

жлезда (glandulae bulbourethrales).  

Семеници (Слика 3.) су парне мушке полне жлезде смештене у скротуму 

изван трбушне дупље [1]. Овалног су облика и обавијени су белом везивном 

овојницом (tunica albuginea) дебљине 1-2mm. Ова овојница је грађена од 

колагених влакана и садржи велике крвне судове (a.et v. Testicularis). Споља на 

tunica albuginea належе висцеларни лист proccesus vaginalis peritonei (epiorchium) 

као серозна превлака и даје јој гладак изглед. Tunica albuginea пружа преграде у 

паренхим тестиса и држи га под притиском. Ткиво тестиса је издељено на 

режњиће (lobuli testis) који садрже два јако изувијана семена каналића (ductuli 

seminiferi), у којима се производе сперматозоиди. Између ових каналића се налазе 

групице ћелија (Laydigove ćelije), које производе мушке полне хормоне 

(андрогене). Зид семеног каналића је са унутрашње стране обложен ћелијама 

герминативног епитела (сперматогонијама), које имају диплоидан број хромозома 

(2n).  

 

Слика 3. Тестис и епидидимис- Шематски приказ уздужног пресека (лево): 1-Режњић 

тестиса, 2-Семени каналићи, 3-Медијастинум тестиса, 4-Глава, 5-Тело, 6-Реп епидидимиса, 7-

Семевод.  У средини је испрепариран епидидимис и уздужни пресек кроз ткиво тестиса: 1-Ткиво 

тестиса,са медијастинумом, 2-Глава, 3-Тело и 4- Реп епидимиса, 5-Почетак семевода. Десно: 

спољашњи изглед тестиса са епидидимисом. (Извор: Станчић И.,2014) [1]. 
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Цео лумен семеног каналића је испуњен Сертолијевим ћелијама, које 

немају ћелијску мембрану тако да чине својеврсну слузаву масу тзв. Сертолијев 

синицијум. Митотичким и мејотичким деобама сперматогонија, као и процесом 

уобличавања (метаморфозе) сперматида, формирају се сперматозоиди. Из сваког 

режњића излази један изводни канал кроз који сперматозоиди улазе у мрежу 

тестиса (rete testis) која је смештена у средњем делу тестиса (mediastinum testis). 

Из ове мреже сперматозоиди излазе из тестиса кроз изводне каналиће (ductuli 

efferentes testis). 

 

 

2.4. ФИЗИОЛОШКА УЛОГА ТЕСТИСА 

 

Tестиси имају двојаку функцију: гаметогену, јер производе мушке полне 

ћелије - сперматозоиде и ендокрину, јер производе мушке полне хормоне [1,2]. 

 Сперматозоиди су мушке полне ћелије преко којих мужијак преноси своје  

генетске особине на потомство. Сперматозоид је високо специјализована ћелија 

која се састоји од главе и репа [1]. Глава је овална и спљоштена а нa врху главе се 

налази једно телашце у облику кифле (органела) која се назива akrozom. Ова 

органела има важну улогу током оплодње, па тако сперамотозоиди са 

поремећеним акрозомом или без њега, нису способни да оплоде јајну ћелију. 

Највећи део запремине главе сперматозоида заузима велико једро (нуклеус), у 

коме се налазе хромозоми, који носе наследне особине. Реп је дугачак и танак, а 

основна улога му је покретање сперматозоида. У њему су смештени танки 

контрактилни микрофиламенти. 

 Сперматозоиди се производе у семеним каналићима тестиса, у процесу 

митотичких и мејотичких деоба герминативних ћелија, као и уобличавања 

сперматида у сперматозоид. Процес продукције сперматозоида у семеним 

каналићима траје око 4 недеље. Затим се сперматозоиди транспортују из тестиса у 

епидидимис кроз који пролазе током 2 недеље и чувају се у репу епидидимиса. 

Тако, од момента почетка сперматогенезе до доспевања сперматозоида у ејакулат,  

мора да прође минимално око 6-8 недеља. Постоје бројни фактори који утичу на 

вредности параметра квалитета сперме мужјака [1]: врста животиње, величина 

тестиса, старост животиње и различити фактори спољашње средине (температура, 
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начин смештаја, трајање дневне светлости, годишња сезона и прустност 

различитих обољења). 

Повишена температура (спољашња или телесна) је фактор који врло утиче 

на квалитет сперме. Спољашња температура виша од 28°C смањује волумен 

ејакулата, укупан број и прогресивну покретљивост сперматозоида, а повећавају 

број мртвих и морфолошли абнормалних сперматозоида у ејакулату [1]. 

 Мушки полни хормон – тестостерон, почиње се синтетисати у тестисима 

мушког плода између 20-40. дана гестације [1]. После тог периода, концетрација 

тестостерона у крви мушке јединке пада на базални ниво и на том нивоу остаје 

све до момента пред постизање пубертета. Повећана концентрација тестостерона 

у раној ембрионалној фази развоја утиче на развој мушких полних органа плода и 

стимулише хипоталамус и хипофизу плода на повремену (епизодичну) секрецију 

GnRh хипофизарних гонадотропина (FSH и LH). То значи да су све основне 

компоненте осовине хипоталамус-хипофиза-тестис оспособљене за нормалну 

функцију још у раном интраутерином развоју мушке јединке. Код полно зрелих 

мужијака Laydigovе ћелије у тестису синтетишу и у крв ослобађају мушке полне 

хормоне међу којима је најактивнији тестостерон [1]. Тестостерон директно 

регулише процес сперматогенезе у семеним каналићима. Осим тога, тестостерон 

стимулише, негативном повратном спрегом, хипоталамус на ослобађање GnRh 

који стимулише ћелије аденохипофизе да у циркулацију излуче FSH и LH [1]. 

Фоликулостимулирајући хормон стимулише Сертолијеве ћелије у семеном 

каналићу тестиса да синтетишу специфичне протеине за које се тестостерон 

везује. Само овако везан тестостерон може да буде унешен у герминативне ћелије 

и да покрене процес њихове деобе. Продукцију тестостерона у Laydigovim 

ћелијама тестиса контролише лутеинизирајући хормон (LH) [1].  У лумену 

семеног каналића се синтетише и инхибин, хормон који негативном повратном 

спрегом инхибира секрецију хипофизарних гонадотропина. Мушки полни 

хормони контролишу и друге полне функције, као што су полно сазревање и 

полно понашање, као и развој секундарних полних карактеристика мужијака. 

 

 



Ненад Поповић Крипторхизам код паса Преглед литературе 

9 

 

 

2.5. ОБОЉЕЊА МУШКОГ РЕПРОДУКТКИВНОГ ТРАКТА 

 

Обољења мушког репродуктивног тракта су многобројна. У оквиру овог 

поглавља биће поменута само нека од обољења која спадају у групу најчешћих 

хируршких обољења репродуктивног тракта код паса. У претходно наведену 

групу обољења спадају: траума тестиса и пениса, торзија тестиса, фимоза, 

парафимоза, пријапизам, тумори тестиса, тумори скротума, крипторхизам и 

пролапсус уретре [10,11]. У складу са циљем истраживања овог 

научноистраживачког рада, крипторхизам ће бити детаљније описан у посебном 

поглављу.  

 Торзија тестиса - подразумева ротацију тестиса око његове хоризонталне 

осе. Торзија тестиса је ретка и најчешће се дешава у случајевима увећаног, 

неопластичног и интраабдоминалног тестиса. Узрок торзије скроталних тестиса је 

напознат и овакви случајеви најчешће могу бити повезани са руптуром 

скроталног лигамента након трауме или повећане активности. Скротални тестиси 

који су претрпели торзију немају хистолошке промене [10]. 

 Фимоза - немогућност истискивања пениса из препуцијума услед 

абнормално малог отвора препуцијума (Слика 4.). Може бити урођена и стечена, а 

стечена најчешће настаје секундарно као последица упале, едема, неоплазија или 

стварања ожиљног ткива [11].   

 Парафимоза - немогућност увлачења пениса у препуцијум које настаје као 

последица отежане венске дренаже што доводи до увећања гланса пениса и 

немогућности враћања у препуцијум [11].  

Пријапизам - трајна ерекција пениса која није повезана са сексуалним 

узбуђењем. Ово стање је ретко код малих животиња и обично настаје као 

последица повреде кичмене мождине, тромбоемболијске оклузије или масовних 

лезија [11]. Разликује се од парафимозе по томе што се пенис може увући у 

препуцијум (Слика 5.). Иако се стање може решити спонтано, лечење је усмерено 

ка идентификацији и отклањању примарног узрока који је до њега довео. У 

случају да се примарни узрок не може елиминисати индикована је ампутација 

пениса и скотума и постављање уретростоме [11]. 
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Слика 5. Пријапизам код паса (Извор: https://www.msdvetmanual.com/en-au/reproductive-

system/reproductive-diseases-of-the-male-small-animal/paraphimosis-in-dogs-and-cats) 

 

Пролапсус уретре - неуобичајено стање које се карактерише протрузијом 

слузокоже уретре на врху пениса [11]. Ово стање се најчешће догађа код младих 

паса брахицефаличних раса, а повећана учесталост је примећена и код 

јоркширског теријера [11]. Узрок је напознат и сматра се да до њега долази услед 

сексуалног узбуђења, прекомерног напрезања након инфекције урогениталног 

тракта или комбинацијом оба фактора (Слика 6.). 

 

 

Слика 6. Пролапсус уретре (Извор: https://www.aesculight.com/case-studies/urethral-prolapse-laser-

correction/) 
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2.5.1. Крипторхизам 

 

Крипторхизам је обољење које се манифестује изостанком спуштања 

тестиса у скротум (Слика 7.). Jедно је од најчешћих обољења мушког 

репродуктивног тракта. Стопа инциденције крипторхизма код паса креће се у 

интервалу 0,8-9,7% [12]. Најчешће се јавља код следећих раса: сибирског хаскија, 

чиваве, шетландског овчара, боксера, тои пудле, померанца и јоркширског 

теријера, док је појава крипторхизма ређа код раса попут златног ретривера, 

лабрадора, енглеског сетера и бигла [12,13]. Последице крипторхизма су 

многобројне, а као најважније могу се издвојити стерилитет, појава тумора 

заосталих тестиса, а како се ради и о наследном обољењу и пренос на потомство 

[12].  

 

Слика 7. Ингвинално заостали тестис (Фотографија: Јован Спасојевић, 2019) 
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Етиопатогенеза крипторхизма 

 

Узроци крипторхизма могу бити генетске, анатомске и ендокрине 

етиологије [14]. 

Крипторхизам је наследна, аутозомно рецесивна особина код паса, што 

значи да је могу носити и мајка и отац, а на потомство се може пренети са оба 

родитеља [15]. 

Тестиси би свој коначни скротални положај требали заузети до шестог 

месеца старости животиње [15]. Да би код пса дошло до нормалног полног развоја 

потребни су полни хорони, нормалан развој тестиса и нормалан развој 

спољашњих гениталија под утицајем полних хормона [15]. 

Да би дошло до настанка крипторхизма потребно је да дође до промене у 

једној од три фазе а то су: 

а) неуспех у покретању и комплетирању транслокације абдоминалног 

тестиса. 

б) неуспех да се започне и заврши трансингвинална миграција  тестиса. 

в) неуспех да се започне и заврши ингвиноскротална миграција тестиса. 

На основу тога да ли је заостао један или оба тестиса разликујемо 

унилатерални и билатерални крипторхизам, док на основу његове локализације 

разликујемо ингвинални, абдоминални и субкутани крипторхизам [14,16,17]. 

Код паса крипторхида је такође уочена повећана учесталост  и других 

урођених мана попут: ингвиналних и пупчаних хернија, луксација пателе и 

проблема са препуцијумом и пенисом [18,19,20].  

Уопштено говорећи, код паса крипторхизам не доводи ни до каквих 

клиничких манифестација обољења осим у случајевима ако је удружен са 

туморима или торзијом семене врпце [13]. Ризик од неоплазија у задржаном 

тестису је 9-14 пута већи од тестиса који се налази у анатомској позицији у 

скротуму, а код крипторхидних паса преовлађују тумори Сертолијевих ћелија и 

семиноми. Присутни су и тумори Laydigovih ћелија [13,21,22]. Тумори 

Сертолијевих ћелија су често повезани са знацима феминизације као што су 

симетрична алопеција и гинекомастија [13]. 
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Клиничка дијагностика крипторхизма 

 

 Као иницијалне методе прегледа паса у оквиру клиничке дијагностике 

крипторхизма користе се адспекција и палпација [15,23]. Веома је важно 

палпирати скротум сваког мушког пса приликом клиничког прегледа како би се 

установило да ли се оба тестиса налазе у анатомским позицијама у скротуму и да 

ли су нормалне величине и конзистенције. Клинички преглед се мора обавити 

пажљиво, јер код неких штенаца услед стреса може доћи до контракције 

m.cremastera и  померања једног или оба тестиса у ингвинални регион латерално 

од пениса.  

Такође, приликом палпације могу се палпирати и скротална маст и 

ингвинални лимфни чворови који се могу помешати са заосталим тестисом 

[15,23,24]. Тестиси заджани у абдомену се тешко могу палпирати. Код 

једностраних ингвиналних крипторхида, заостали тестис је мекши и мањи од 

контралатералног скроталног тестиса и има истакнут епидидимис [23]. Код 

оваквих животиња m.cremaster није добро развијен и често га је немогуће 

растегнути довољно да се тестис чак и привремено спусти у скротум [23]. 

Уз адспекцију и палпацију као иницијалне и основне методе у оквиру 

клиничке дијагностике крипторхизма код паса, најчешће коришћена специјална 

дијагностичка метода, пре свега код сумње на присуство абдоминалног 

крипторхизма, јесте ултразвучна дијагностика. Ултрасонографија високе 

резолуције у реалном времену може прецизно открити опипљиве и непалпабилне 

мале тестисе [25]. Ултразвучна дијагностика се показала као добра дијагностичка 

метода са осетљивошћу од 96,6% за откривање абдоминалних тестиса и чак 100% 

за откривање ингвиналних тестиса [26]. Нормална дебљина зида скротума креће 

се од 2 до 8 mm, али дебљина зависи од m.cremaster [27,28]. Нормални тестис је 

овалног облика. Тестиси су окружени са tunicа albuginea коју обавија tunica 

vaginalis. Из tunice albuginea се појављује више септација које пролазе кроз тестис 

и доводе до стварања лобула тестиса. Епидидимис је екстратестикуларна 

структура и састоји се од главе, тела и репа. Реп од епидидимис се претвара у 

семеновод како напредује ван скротума. Ултрасонографски изглед нормалног 
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тестиса у оквиру сиве скале показује хомогену структуру и средњи ниво 

ехотекстуре [27].  

Ехогеност тестиса се понекад пореди са ехогеношћу ткива јетре. 

Препубертални тестиси имају нижу ехогеност од тестиса одраслих паса [27]. 

Глава епидимиса се лако може идентификовати од остатка тестиса у 

физиолошким али и патолошким случајевима (Слика 8.). Има сличну ехогеност 

као и тестис, али се може појавити мало светлије [27]. Тело и реп је теже 

разликовати када је присутна упала или скротална течност. 

  

 

Слика 8. Слика нормалног тестиса са главом епидидимиса (Е) на левој страни и телом 

тестиса на десној страни (Т). (Извор: Blaivas i sar., 2004) [27]. 

 

Медијастинум тестиса се види као ехогена трака која се протеже кроз 

центар тестиса у каудокранијалном правцу (Слика 9.). Његова дебљина и дужина 

варира од пса до пса. Рете тестис се могу идентификовати помоћу осетљивих 

сонди код мање од 20% пацијената [27]. Када се виде, појављују се као 

хипоехоичне, цевасте области које леже једна уз другу у близини медијастинума 

тестиса. 

 

Слика 9.-Медијастинум тестиса (Извор: Blaivas i sar., 2004) [27]. 
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 Поред локализације заосталог тестиса ултразвучна дијагностика нам може 

помоћи и при утврђивању постојања неоплазија на крипторхидном тестису као и 

његове величине. Волумен тестиса код пацијената са крипторхизмом је нижи него 

код пацијената са спуштеним тестисима [29]. До атрофије тестиса може доћи и 

након инфаркта, упале, варикокеле или трауме [25]. Иако су узроци поремећаја 

раста и развоја тестиса код крипторхида недовољно истражени, као могући узрок 

се наводи излагање околини са вишим температурама од оне која влада у 

скротуму [30]. Заостали тестиси на ултразвуку имају слабије изражену ехогеност 

и мањи волумен од тестиса који се налази у скротуму [29]. 

Ултразвучна еластографија је једноставна неинвазивна метода за мерење 

еластичности ткива [25]. Пси са крипторхизмом имају већа крутост тестиса од 

тестиса који се физиолошки налазе у скротуму због повећане интертубуларне 

фиброзе и атрофије тестиса [25]. Неопластичне промене видимо као промену 

ехогености на делу тестиса или на целом тестису. Као што је већ речено, 

крипторхидни тестиси су предиспонирани настанку тумора, а у случају развоја 

тумора, у абдомену или ингвиналном каналу налазимо округле хетерогене масе 

[31].  

Као друге методе које се често користе у дијагностици овог обољења 

наводе се коришћење HCG или GnRH стимулаторног теста за изазивање повећања 

мерљивог тестостерона [18]. Стандардни протокол овог теста је одређивање 

концентрације тестостерона у крви  пре и 60 минута после инјекционе апликације 

GnRH. Ако се тестостерон повећа у узорку крви након апликације, то у неким 

случајевима може бити од дијагностичког значаја за крипторхизам [18,32].  

Остале методе које се још могу користити у дијагностици крипторхизма 

су: пнеумоперитонеографија, херниографија, венографија, артериографија, 

компијутеризована томографија, магнетна резонанца, лапаротомија и 

лапароскопија [14]. 
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Терапија крипторхизма 

 

Третман избора код крипторхизма је билатерална орхидектомија с обзиром 

да се ради о наследном обољењу, али и како би се превенирало настајање тумора 

или торзије тестиса. Орхиопексија у ветеринарској медицини се сматра неетичком 

[23]. 

Лапароскопска крипторхидектомија је брза, ефикасна и минимално 

инвазивна техника која пружа визуелизацију свих наведених структура. 

Минимално инвазивна хирургија постала је уобичајена операција код људи, а 

власници очекују исти третман за своје кућне љубимце. Предности ове методе су 

смањена периоперативна бол и убрзан постоперативни ток [13,35,36]. 

 Хируршка метода за уклањање заосталог тестиса зависи од његове 

локализације. Тестис који се налази изван ингвиналног канала је лако опипљив и 

често се може уклонити гурањем каудално до прескроталног положаја где се 

може извршити ексцизија. Алтернативно, рез се може направити директно преко 

опипаног тестиса отвореном (рез кроз tunica albuginea) или затвореном (tunica 

albuginea остаје нетакнута) хируршком техником [13]. 

Тестис заробљен у ингвиналном каналу се не може палпирати споља и 

врло често се јавља код паса [13]. У случају ингвиналног крипторхизма 

иницијални рез се пласира тачно изнад ингвиналног канала (Слика 10.). Инцизију 

треба извести врло пажљиво и водити рачуна о хемостази, а потребно је и 

разликовати ингвиналне лимфне чворове и маст [13]. 

 

 

Слика 10.- Приступ ингвинално заосталом тестису резом директно преко ингвиналног 

канала. (Фотографија: Јован Спасојевић, 2021) 
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Тестис задржан у абдомену се може налазити било где на путу 

абдоминалне миграције, тј. од каудалне границе бубрега до улаза у ингивнални 

канал. Традиционално, абдоминално задржани тестиси се уклањају кроз 

комбиновани вентромедијални и парапрепуцијални абдоминални рез коже [13]. 

Билатерално абдоминално задржани тестиси се често налазе каудално од бубрега 

док се једнострано задржани тестис чешће налази у каудалном абдомену бочно од 

бешике [13]. Кључ за проналажење задржаног абдоминалног тестиса је да се прво 

пронађе ductus deferens код простате, а затим пратити ductus deferens до тестиса. 

На овај начин се могу избећи компликације као што су: ненамерна простектомија, 

оштећење уретера, транссекција уретре и ексцизија лимфних чворова [13]. 

С обзиром да спуштање тестиса може бити регулисано андрогенима, 

примена тестостерона је испробана у терапији крипторхизма са мало или без 

успеха [33]. Иако тестостерон игра главну улогу током интраингвиналне фазе 

спуштања тестиса, сам овај хормон није у стању да изврши спуштање 

епидидимиса у одсуству тестиса. Стога, тестостерон може бити адекватан само у 

току интраингвиналне фазе код крипторхидних паса док је губернакуларни раст 

још увек присутан. Након регресије губернакулума или 20 до 25 дана након 

порођаја, администрација тестостерона је неефикасна и не треба је примењивати 

[34]. 
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3.0. ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 

 

 

Циљеви овог истраживања су:  

 утврђивање адекватних дијагностичких протокола у циљу 

евалуације заосталих тестиса код паса суспектних на крипторхизам 

 одабир адекватне хируршке технике приликом хируршког 

одстрањивања заосталих тестиса и патохистолошка анализа тестиса 

након њиховог хируршког уклањања.  
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4.0. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД 

 

 

У складу са циљем истраживања овог научноистраживачког рада извршено 

је клиничко испитивање паса код којих је узимањем анамнестичких података 

постављена сумња на присуство крипторхизма. Истраживање је спроведено у 

Ветеринарској клиници Департмана за ветеринарску медицину у оквиру 

Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду.  

Ово истраживање је спроведено на 10 власничких паса (Табела 1.). Након 

детаљно прикупљених анамнестичких података од стране власника животиња, 

приступљено је процесу клиничке дијагностике крипторхизма. Иницијално, 

методама адспекције и палпације, а затим и коришћењем ултразвучне 

дијагностике, утврђено је заостајање тестиса код свих претходно суспектних 

јединки. Ултразвучни преглед је изведен помоћу ултразвучног апарата BPU60 Vet 

(BMV, Кина), коришћењем конвексне сонде, фреквенције 6 MHz, у Б моду у 

реалном времену. Ултразвучном дијагностиком је утврђена локализација 

заосталих тестиса. 

Након извршеног детаљног дијагностичког прегледа свих јединки, 

извршена је преоперативна припрема пацијента која се састојала из неколико 

поступака. Свим пацијентима вађена крв како би се извршиле следеће 

лабораторијске анализе: ККС са диференцијалном леукоцитарном формулом, 

биохемијски параметри (креатинин, АСТ, АЛТ, укупни билирубин, албумин, 

фосфор, калцијум, глукоза, глобулини, укупни протеини, уреа, алфа-амилаза, 

магнезијум, триглицериди, липаза, АЛП, ГГТ). ККС са диференцијалном 

леукоцитарном формулом извршена је на апарату MEK-6550 (Nihon KOHDEN 

CORPORATION, Japan). Биохемијска анализа параметара извршена је на апарату 

Chemray (Rayto Life and Analytical Sciences Co., Kina). Код свих паса, а у склопу 

преоперативне припреме пацијента, урађен је тест на векторски преносиве 

болести - CaniV-4 Rapid Diagnostic Test (Bionote, Korea).  
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Када је на основу свих претходно наведених анализа утврђено да су пси 

подобни за извршење хируршког захвата, приступљено је припреми паса за 

операцију. Хируршки захвати код паса су изведени у општој инхалационој 

анестезији, по свим начелима добре ветеринарске и хируршке праксе. Прво је 

извршена премедикација опште анестезије, која је подразумевала апликовање 

седатива животињи. Код свих 10 јединки, седација је изведена помоћу ксилазина 

(XYLASED, Bioveta, Češka republika) у дози од 1 мг/кг телесне масе животиње. 

Након извођења поступка премедикације, приступљено је припреми операционог 

поља. Длачни прекривач је уклоњен са предела читавог абдомена, препуцијума и 

скротума (Слика 11.). Кожа је прво прана неутралним сапунима, а затим је 

извршена дезинфекција коже помоћу 70% раствора етил алкохола и 10% раствора 

повидон јода. Индукција опште анестезије код свих јединки извршена је 

интравенском апликацијом кетамина (Ketamidor 10%, RICHTER PHARMA AG, 

Austrija) у дози од 3 мг/кг телесне масе животиње. Одржавање опште анестезије 

изведено је помоћу севофлурана (Sevorane 100%, AESICA QUEENBOROUGH 

LIMITED, Velika Britanija) са минималном алвеоларном концентрацијом од 2,3%.  

 

Слика 11.-припрема операционог поља. (Фотографија: Иван Галић, 2021) 

 

Код паса са дијагностикованим ингвиналним крипторхизмом, рез је 

пласиран директно преко ингвиналног канала - преко коже, а затим и поткожног 

ткива (Слика 12.). Након евалуације суспектног тестиса извршено је подвезивање 

сперматичног свежња. Сперматични свежањ је подвезан са ресорптивним 

мултифиламентним концем PGA, USP 0 или 2/0 (Yavo, Poljska). Након двоструког  

подвезизавања и одстрањивања суспектног тестиса, приступало се шивењу 

поткожног ткива ресорптивним монофиламентим коцем MONOSORB, USP 0 или 
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2/0 (Yavo, Poljska) текућим шавом. Након шивења поткожног ткива приступило се 

шивењу коже нересорптивним монофиламентим концем NYLON, USP 0 или 2/0 

(Yavo, Poljska) појединачним чворастим шавом (Слика 13.). 

 

 

Слика 12. Приступ ингвинално заосталом тестису. (Фотографија: Иван Галић, 2021) 

 

 

Слика 13. Изглед након шивења коже код ингвиналног крипторхида. (Фотографија: Иван 

Галић, 2021) 

 

 

Код паса са дијагностикованим абдоминалним крипторхизмом постојала 

су два приступа у зависности да ли се радило о унилатералном или билатералном 

крипторхизму. У случају унилатералног абдоминалног крипторхизма рез се 



Ненад Поповић Крипторхизам код паса Материјал и метод 

22 

 

пласирао парамедијално у односу на белу линију (Слика 14.). Након иницијалног 

реза кроз кожу изршено је препарисање поткожја и пласирање инцизије кроз 

мишић како би се приступило трбушној дупљи и визуелизацији суспектог 

тестиса. Након визуелизације суспектног тестиса извршено је подвезивање 

сперматичног свежња. Сперматични свежањ је подвезиван ресорптивним 

мултифиламентним концем PGA, USP 0 или 2/0 (Yavo, Poljska). Након двоструког 

подвезивања сперматичног свежња извршено је одстрањивање заосталог тестиса. 

Када је тестис био одстрањен приступило се затварању трбушног зида. Шивење 

трбушног зида извршено је ресорптивним монофиламентим концем MONOSORB, 

USP 0 или 2/0 (Yavo, Poljska) текућим шавом. Након затварања трбушног зида 

извршено је шивење поткожног везивног ткива. Шивење поткожног везивног 

ткива извршено је ресорптивним монофиламентим концем MONOSORB, USP 0 

или 2/0 (Yavo, Poljska)  текућим шавом. Након шивења поткожног ткива 

приступило се шивењу коже нересорптивним монофиламентим концем NYLON, 

USP 0 или 2/0 (Yavo, Poljska) појединачним чворастим шавом. 

 

 

Слика 14.-Парамедијални приступ абдоминално заосталом тестису. (Фотографија: Иван 

Галић, 2021) 

 

У случају билатералног крипторхизма рез је пласиран медијално. У том 

случају прво је извршено препарисање препуцијума од трбушног зида и померање 

препуцијума латерално након чега је извршена инцизија по белој линији 

трбушног зида. Након визуелизације суспектног тестиса изршено је подвезивање 

сперматичног свежњ. Сперматични свежањ је подвезан ресорптивним 

мултифиламентним концем PGA, USP 0 или 2/0 (Yavo, Poljska). Након двоструког 
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подвезивања сперматичног свежња извршено је одстрањивање заосталог тестиса.  

Када је тестис био одстрањен приступило се затварању трбушног зида. Шивење 

трбушног зида извршено је ресорптивним монофиламентим концем MONOSORB, 

USP 0 или 2/0 (Yavo, Poljska) текућим шавом. Након затварања трбушног зида 

извршено је шивење поткожја. Шивење поткожја извршено је ресорптивним 

монофиламентим коцем MONOSORB, USP 0 или 2/0 (Yavo, Poljska) текућим 

шавом. Након шивења поткожног ткива приступило се шивењу коже 

нересорптивним монофиламентим концем NYLON, USP 0 или 2/0 (Yavo, Poljska) 

појединачним чворастим шавом. 

Након одстрањивања суспектног тестиса, тестиси су стављени у формалин 

и послати на патохистолошку анализу. Патохистолошка анализа је извршена у 

лабораторији за патологију Пољопривредног факултета Универзитета у Новом 

Саду.  

Постоперативно сви пси су добили антибиотску заштиту - комбинацију 

пеницилина и стрептомицина у дози од 0,5ml суспензије на 5kg телесне масе пса, 

Penstrep (Dopharma, Holandija). Следећег дана сви пси су добили антибиотик са 

продуженим деловањем, комбинацију пеницилина и стрептомицина - Shotapen у 

дози од 1ml суспензије на 25kg телесне масе пса, (Virbac S.A.,Francuska). Конци су 

код свих паса скидани 14. дана након операције. 
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5.0. РЕЗУЛТАТИ 

 

5.1. ОПШТИ КЛИНИЧКИ ПРЕГЛЕД И УЛТРАЗВУЧНА 

ДИЈАГНОСТИКА 

 

У овом истраживању, методама општег клиничког прегледа и 

ултразвучном дијагностиком, унилатерални крипторхизам је дијагностикован код 

8 од 10 паса. Код 7 од 8 унилатералних крипторхида, тестис је локализован у 

пределу ингвиналног канала, док је код једног пса локализован 

интраабдоминално. Билатерални крипторхизам је потврђен код 2 од 10 паса. Код 

једног билатералног крипторхида један тестис је локализован у ингвиналном 

каналу док се други налазио у абдоминалној дупљи. Код другог билатералног 

крипторхида оба тестиса су локализована у абдомену (Табела 1).  

 

Табела 1. Облици крипторхизма код клинички прегледаних паса 

 Раса Старост Тежина Облик криптохизма Страна тела 

Пас 1 Ши-цу  10 година 6кг Ингвинални-унилатерални Лева страна 

Пас 2 Брадати коли 2 године 25кг Ингвинални- унилатерални Десна страна 

Пас 3 Сибирски Хаски 2 године 22кг Ингвинални- унилатерални Десна страна 

Пас 4 Бордер коли 3 године 25кг Ингвинални- унилатерални Десна страна 

Пас 5 Кавалијер принца 

Чарлса 

1 годину 8кг Ингвинални- унилатерални Лева страна 

Пас 6 Француски булдог 3 године 9кг Ингвинални- унилатерални Десна страна 

Пас 7 Патуљасти пинч 6 година 5кг Ингвинални- унилатерални Лева страна 

Пас 8 Патуљаста пудла 2 године 4кг Абдоминални- унилатерални Десна страна 

Пас 9 Јоркширски теријер 2 године 5кг Абдоминални/ингвинални-

билатерални  

Билатерални 

Пас 

10 

Јазавичар 4 године 8кг Абдоминални-билатерални Билатерални 
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5.2. ТЕРАПИЈА 

  

Како је једина метода лечења крипторхизма код паса хируршко 

одстрањивање заосталог тестиса, извршени су хируршки захвати и уклањање 

заосталих тестиса, а затим се приступило и кастрацији, односно хируршком 

одстрањивању преосталог тестиса с обзиром да се ради о наследном обољењу. 

Код паса код којих се суспектни тестис налазио субкутано на ингвиналном 

прстену рез је пласиран директно преко суспектног тестиса након чега је 

извршено његово подвезивање и уклањање. Код паса код којих се тестис налазио 

у ингвиналном каналу рез је пласиран преко ингвиналног канала, а након 

проналаска суспектног тестиса извршено је подвезивање и његово уклањање. Код 

пса са унилатералним абдоминалним крипторхизмом рез је пласиран 

парамедијално, а након евалуације трбушне дупље и суспектног тестиса извршено 

је његово подвезивање и уклањање. Код пса код ког је један тестис био 

локализован у ингвиналном каналу, док је други локализован у абдоминалној 

дупљи, пласирана су два реза која су одговарала једностраним крипторхидима. У 

случају билатерно абдоминалног крипторхида рез је пласиран медијално након 

препарисања препуцијума и његовог померања латерално како би се омогућио 

приступ linei albi и омогућило пласирање медијалног реза. 

 

 

5.3. ПАТОХИСТОЛОШКИ НАЛАЗ 

 

Једна од последица крипторхизма је настанак тумора. Након одстрањивања 

заосталог тестиса, сваки одстрањени тестис је послат на патохистолошко 

испитивање. Од укупно десет тестираних паса код једног пса је установљен тумор 

заосталог тестиса у типу семинома (Слика 15,16), док је код осталих била 

присутна само атрофија тестиса (Слика 17,18). 
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Слика 15. Морфолошки измењен тестис-горе; Морфолошки непромењен тестис-доле. 

(Фотографија: Јован Спасојевић, 2021) 

 

 

Слика 16. Патохистолошки налаз и потврда тумурозних промена 

 

  

Слика 16 и 17. Патохистолошки налаз атрофије тестиса
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6.0. ДИСКУСИЈА 

 

 

 Крипторхизам је обољење неразјашњене етиологије за које се сматра да 

има генетску основу. Многобројне студије су показале да се стопа инциденције 

овог обољења код паса креће од 0,8% до 9,7% [37, 38, 39, 40]. Расе паса код којих 

се најчешће јавља крипторхизам су: малтезери, чиваве, боксери, енглески булдог, 

тои пудле, јоркширски теријер, јазавичар, померанци, пекинезери, сибирски хаски 

[41]. У овом раду није истраживана стопа инциденције крипторхизма код паса, 

али из Табеле 1. се може закључити да се резултати овог истраживања у великој 

мери поклапају у погледу раса које се сматрају предиспонираним на ово обољење.  

 Клиничка дијагностика крипторхизма код паса заснива се на коришћењу 

општих и специјалних метода клиничке дијагностике, а „златним стандардом“ у 

дијагностици крипторхизма може се сматрати ултразвучна дијагностика. 

Ултразвучна дијагностика, са осетљивошћу од 96,6%, користи се за откривање 

абдоминалних крипторхида, а са осетљивошћу од чак 100% за откривање 

ингвиналних крипторхида [26]. Истраживање које су спровели Amy i sar. [43] на 

псима, указује да је постојала 100% позитивна предиктивна вредност за укупно 42 

од 43 пса, од којих је 28 абдоминалних и 14 ингвиналних крипторхида. Код 

наведених паса, ултразвучни налаз и позиција тестиса су истоветни са њиховом 

хируршком локалозацијом. Код једног од 43 пса крипторхида, абдоминално 

заостао тестис није могао бити идентификован употребом ултразвука и касније је 

пронађен у абдомену током операције. Хируршки и ултразвучни налази су били 

исти за 42/43 (97,7%) заосталих тестиса. Осетљивост ултразвука је износила 

96,6% за абдоминално и 100% за ингвинално позициониране тестисе. У нашем 

научноистраживачком раду, као дијагностичке методе за откривање 

крипторхидних паса коришћене су методе опште клиничке дијагностике 

(адспекција и палпација) у комбинацији са ултразвучном дијагностиком. Код свих 

паса је помоћу ултразвучне дијагностике откривена локализација заосталог 
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тестиса која је касније потврђена приликом опереције. На основу тога се може 

извести закључак да се у нашем истраживању ултразвучна дијагностика 

користила са степеном осетљивости од 100%, што се поклапа са резултатима 

истраживања Amy i sar. [43]. 

У нашем истраживању, а на основу резултата клиничког прегледа, код 80% 

паса (8/10) је дијагностикован унилатерални крипторхизам, док је код 20% паса 

(2/10) дијагностикован билатерални крипторхизам. Десни унилатерални 

крипторхизам је утврђен код 5 од 8 паса (62,5%) и то код 4 пса је утврђена 

локализација тестиса у ингвиналној регији (50%) док је код једног утврђена 

локализација тестиса у абдоминалној дупљи (12,5%). Заостали леви тестис је 

утврђен код 3 од 8 паса (37,5%), а код сва три пса је заостали тестис локализован у 

ингвиналном каналу. У истраживању које су спровели Tannouz i sar. [42]  

установљено је присуство унилатералног крипторхизма у 70% случајева, а 

билатералног крипторхизма у 30% случајева. Исти аутори наводе да је највећа 

преваленција код крипторхида забележена у десној ингвиналној регији (36,2%), 

затим у левој ингвиналној регији (25,4%), унутар десне стране абдоминалне 

дупље (23,3%), док је преваленција крипторхизма унутар леве стране абдомена 

15,1%. Резултати добијени у нашем научноистраживачком раду се делимично 

поклапају са резултатима добијеним од стране Tannouz i sar. [42], а разлог 

делимичног поклапања лежи у различитом броју испитаних пацијената.  

 Ултразвучна дијагностика се сматра и примарном дијагностичком методом 

у дијагностици крипторхизма и код других животињских врста, као и код човека. 

Ултразвук је осетљива и високо специфична метода за детекцију и локализацију 

заосталог тестиса код коња [43,44,45]. Истраживање које су спровели Schambourg 

i sar. [44] на 38 коња, од којих су унилатерални били у 32 случаја, а билатерални у 

6 случајева, указује да је у 97,5% случајева заостали тестис успешно лоциран и да 

је путем ултрасонографије могуће дати тачну дијагнозу абдоминалног 

крипторхизма на терену без допуне хормонских анализа или ректалног прегледа. 

У истом истраживању се такође наводи да се ниједна друга абдоминална 

структура не може заменити са абдоминално заосталим тестисом, под условом да 

је хиперехогена tunica albuginea видљива и да су централна вена или епидидимис 

лако уочљиви, што трансабдоминалну ултрасонографију чини поузданом 

дијагностичком методом. 
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Код људи је ултразвучна дијагностика такође коришћена за откривање 

заосталих тестиса али са не тако задовољавајућим резултатима у појединим 

студијама [43,46,47,48,49]. Код деце, ултразвук има значаја јер представља 

неинвазивну технику која не користи јонизујуће зрачење и олакшава планирану 

хируршку интервенцију [43,50,51,52,53,54]. Приликом упоређивања налаза 

ултразвука са хируршким локацијама непалпабилних тестиса код деце, ултразвук 

је био успешан у лоцирању 103/152 (68,0%) непалпабилних тестиса: 16 у 

абдомену и 87 у ингвиналним каналима [54].  

Gharagozlou i sar. [55] су испитивали коришћење антимилеровог хормона 

као потенцијалног дијагностичког маркера код паса. Истраживање је спроведено 

на 10 билатералних крипторхида, 7 интактних паса и 7 кастрираних паса преко 6 

месеци старости тои раса. Установљено је да су серумске концентрације 

антимилеровог хормона значајно веће код интактних и кастрираних паса него код 

билатералних крипторхида, што може послужити у диференцијалној дијагностици 

кастрираних од крипторхидних паса [55].  

Пси са дијагнозом крипторхизма имају већи ризик од неоплазије тестиса. 

Најчешће је реч о туморима интерстицијума, односно Leydigovih ћелија, туморима 

герминативног епитела тестиса-семиномима и туморима Sertolijevih ћелија [56]. 

Тумори тестиса представљају више од 90% свих тумора гениталних органа код 

паса и пси имају највећу инциденцу од свих животињских врста [56]. Већа 

инциденција тумора у типу семинома се може приписати чињеници да ови типови 

тумора резултирају јаснијим клиничким знацима, односно повећањем тестиса 

[57,58]. Овакав налаз био је и у нашем случају, што се јасно уочава након 

орхидектомије оба тестиса (Слика 15.) код пса код ког је на основу 

патохистолошког налаза утврђен тумор у типу семинома. Лалошевић и сар. [59] 

од тринаест пронађених тумора тестиса код паса, пријављују два семинома, од 

тога један пас, као и у нашем раду, био је унилатерални крипторхид. Такође, 

истраживање које су спровели Liao и сар. [60] указује да је тумором захваћен 

чешће десни тестис, због тога што он и чешће заостаје у абдомену, односно 

ингвиналном каналу, како је било и у нашем научноистраживачком рад. У 

анализи коју приказују Маринковић и сар. [58], тумор у типу семинома се 

најраније јавио у деветој години, а најкасније у петнаестој години, са просечним 

узрастом паса од 10,8 година, што се поклапа са старошћу нашег пса који је био 
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старости десет година. У истом истраживању, када је реч о инциденцији појаве 

тумора тестиса код паса који нису показивали никакву симптоматологију 

карактеристичну за присуство тумора, добијени су следећи резултати на 

испитаних укупно 232 пса: истраживање је обухватило мужијаке различитих раса, 

различите старости, а узета су оба тестиса за патолошко-хистолошку анализу. 

Утврђено је да је 27% паса имало тумор тестиса, од којих је 50% имало тумор 

Leydigovih ћелија, 42% семином, а свега 8% тумор Serolijevih ћелија. Такође, 31% 

од укупног броја оболелих имао је комбинације ових тумора. Заједно су се 

најчешће појављивали тумори Laydigovih ћелија и семином, потом тумор 

Leydigovih и тумор Sertolijevih ћелија, док је комбинација семинома и тумора 

Sertolijevih ћелија забележена у малом броју случајева.  

Орхидектомија је препоручена метода одстрањивања тестиса који је 

захваћен тумором, али како постоји могућност и метастазирања тумора, 

хемиотерапија представља додатан терапијски протокол орхидектомији [61]. Иако 

су метастазе ретка појава, могу се појавити, а прогноза ће зависити о величини и 

локализацији метастаза. Семиноми паса ретко метастазирају за разлику од 

семинома код људи. Метастазирају само у 6 до 11% случајева у ингвиналне, 

илијачне и сублумбалне лимфне чворове, плућа и висцеларне органе [62,63]. 
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7.0. ЗАКЉУЧАК 

 

 

У односу на постављене циљеве и добијене резултате овог истраживања могу се 

извести следећи закључци: 

 

 Ултразвучна дијагностика се сматра примарном дијагностичком методом и 

„златним стандардом“ у дијагностици крипторхизма код паса 

 Хируршка терапија, односно одстрањивање заосталих тестиса, представља 

једино опционо решење у терапији крипторхизма 

 С обзиром на патоморфолошку измењеност свих заосталих тестиса, 

патохистолошка анализа би се требала увести као стандард у оквиру 

дијагностичких и терапијских протокола у лечењу крипторхизма  
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