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Подвоєння уретри – це рідкісна аномалія, що може зустрічатися з іншими вадами урогенітального трак-
ту. Ішемія в ембріогенезі, дефект розвитку урогенітального синусу, аномалія Мюллерових протоків та не-
повне мезодермальне зрощення є патофізіологічними механізмами виникнення патології. Діагностика 
подвоєння уретри базується на клінічному огляді, анамнезі захворювання, даних уретрографії та магнітно-
резонансної томографії. Під час операції видалення додаткової уретри слід враховувати класифікацію вади 
за Effmann та Leibowitz, розташування уретр і простати, відстань між устями уретр.

Клінічний випадок. Наведено клінічний випадок хлопчика з епіспадією І ступеня та повним подвоєнням 
уретри. Сечопуск був збережений та здійснювався з дорзально-епіспадованої уретри, вентральний сечівник 
був облітерований у дистальній ділянці. За даними магнітно-резонансної томографії виявлена подвоєна 
уретра, дорзальна – відходила від передніх відділів стінки міхура, прямувала по дорзальній поверхні під дор-
зальним судинно-нервовим пучком, вище кавенозних тіл; отвір на рівні верхньої поверхні голівки. Дисталь-
на / вентральна уретра відходила від задніх відділів нижньої стінки міхура, прямувала типово донизу через 
зародок простати, повертала вперед між ніжками кавернозних тіл та мала типове розташування, крім рівня 
голівки, де відмічався вигин та злиття її з дорзальною уретрою, що відкривалися єдиним отвором.

Дитині виконано операцію – висічення додаткової уретральної трубки. Під час огляду дитини за 6 міся-
ців після оперативного втручання: сечопуск однією цівкою з вентральної уретри на верхівці голівки стате-
вого члена, вільно пропускає катетер Нелатона № 10, сечу утримує, скарг не має. Заплановано наступний 
етап операції (пластику статевого члена) за 1 рік після попереднього.

Висновки. При епіспадії можлива природжена вада – повне подвоєння уретри з облітерацією вентраль-
ного сечівника на верхівці голівки, що може не визначатися під час підготовки до операції з приводу епі-
спадії. Подвоєння уретри у хлопчиків потребує проведення магнітно-резонансної томографії для чіткішої 
орієнтації в анатомії вади та визначення тактики подальшого хірургічного лікування.

Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. На проведення дослідження 
отримано інформовану згоду батьків хлопчика.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: повне подвоєння уретри, хірургічне лікування, діти.
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Вступ
Подвоєння уретри належить до рідкісних приро-

джених вад розвитку сечостатевої системи хлопчи-
ків. Для пояснення виникнення патології запропо-
новано деякі ембріологічні теорії: неповного 
мезодермального зрощення, аномалія Мюллерових 
протоків, ішемія в ембріогенезі та дефект розвитку 
урогенітального синусу [3].

Епіспадія – це рідкісна аномалія, при якій зовніш-
ній отвір сечівника розташований на спинці стате-
вого члена (по дорзальній поверхні). Замість розви-
тку по краніальному краю клоакальної мембрани, 
статевий горбок у разі виникнення епіспадії форму-
ється в ділянці сечопрямокишкової перетинки. 
Отже, частина клоакальної мембрани розміщується 
краніально від статевого горбка, і якщо вона розви-
вається, то вічко сечостатевої пазухи розташовуєть-
ся на краніальному боці статевого члена. У разі епі-
спадії без екстрофії ця вада формується як 
ізольований дефект [4].

Діагностика подвоєння уретри базується на клі-
нічному огляді й анамнезі захворювання (сечопуск 

подвійним струменем, підтікання сечі з додаткової 
уретри), а також на даних уретрографії [5].

Найбільш прийнятною для клініки, на наш по-
гляд, є класифікація подвоєння уретри за Effmann 
та Leibowitz (рис. 1).

При подвоєнні уретри урологічна тактика інди-
відуальна і залежить від анатомо-морфологічних 
особливостей вади.

Клінічний випадок
У КНП «Міська дитяча клінічна лікарня» Чер-

нівецької міської ради звернувся хлопчик віком 
7 років з ожирінням І ступеня, скаргами на наяв-
ність сечівника по дорзальній поверхні статевого 
члена, дорзальним розщепленням статевого чле-
на, надмірної шкіряної плоті по вентральній по-
верхні, дорзальним викривленням статевого чле-
на. Під час зовнішнього огляду виявлено уретру, 
розщеплену в межах голівки статевого члена, зо-
внішній отвір її розташований на рівні вінцевої 
борозни. При сечопуску сеча виділялася одним 
струмком із дорзально розташованої епіспадичної 
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[VhZWKd[Z[K�ONdWKPWNOVWKI�`ZLN\NHKK��!KZHWN^LKPZ�GJONVWKI�GFVLFX�cZdKFGVL^I�WZ�P\KWKMV^PN[�N^[NLFV3�ZWZ[WVdV�dZcN\VOZWKI3�JZWWXh�
GFVLFNHFZeKK�K�[ZHWKLWN
FVdNWZW^WNj�LN[NHFZeKK��kFK�N`VFZlKK�GJZ\VWKI�JN`N\WKLV\_WNj�GFVLFX�WVNchNJK[N�GMKLXOZL_�P\Z^^KeKPZlKg�
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-����'�)(�,	)��'%,��kFVJ^LZO\VW�P\KWKMV^PKj�^\GMZj�[Z\_MKPZ�^�Y`K^`ZJKVj���^LV`VWK�K�`N\WX[�GJONVWKV[�GFVLFX��fNMVK^`G^PZWKV�cX\N�
^NhFZWVWN�K�N^GiV^LO\I\N^_�^�JNFdZ\_WN
Y`K^`ZJKFNOZWWNj�GFVLFX3�OVWLFZ\_WXj�[NMVK^`G^PZLV\_WXj�PZWZ\�cX\�Nc\KLVFKFNOZWWXj�O�
JK^LZ\_WNj�Nc\Z^LK��kN�JZWWX[�[ZHWKLWN
FVdNWZW^WNj�LN[NHFZeKK�NL^\V]KOZ\Z^_�GJONVWWZI�GFVLFZ3�JNFdZ\_WZI�@�NLhNJK\Z�NL�̀ VFVJWKh�NLJV\NO�
^LVWPK�̀ GdXFI3�WZ`FZO\I\Z^_�̀ N�JNFdZ\_WNj�̀ NOVFhWN^LK�̀ NJ�JNFdZ\_WX[�̂ N^GJK^LN
WVFOWX[�̀ GMPN[3�OXbV�PZOVWNdWKh�LV\m�NLOVF^LKV�@�WZ�GFNOWV�
OVFhWVj�`NOVFhWN^LK�HN\NOPK��!K^LZ\_WZI���OVWLFZ\_WZI�GFVLFZ�NLhNJK\Z�NL�dZJWKh�NLJV\NO�WK]WVj�^LVWPK�`GdXFI3�WZ`FZO\I\Z^_�LK`KMWN�OWKd�
MVFVd�dZFNJXb�`FN^LZLX3�`NONFZMKOZ\Z�O`VFVJ�[V]JG�WN]PZ[K�PZOVFWNdWXh�LV\�K�K[V\Z�LK`KMWNV�FZ^`N\N]VWKV3�PFN[V�GFNOWI�HN\NOPK3�HJV�
NL[VMZ\^I�KdHKc�K�̂ \KIWKV�VV�̂ �JNFdZ\_WNj�GFVLFNj3�PNLNFXV�NLPFXOZ\K^_�VJKW^LOVWWX[�NLOVF^LKV[�
fZ\_MKPG�OX`N\WVWZ�N`VFZlKI�@�K^^VMVWKV�JN`N\WKLV\_WNj�GFVLFZ\_WNj�LFGcPK��kFK�N^[NLFV�FVcVWPZ�MVFVd�#�[V^IlVO�`N^\V�N`VFZLKOWNHN�
O[VbZLV\_^LOZ%�[NMVK^`G^PZWKV�NJWNj�̂ LFGjPNj�̂ �OVWLFZ\_WNj�GFVLFX�WZ�OVFhGbPV�HN\NOPK�̀ N\NONHN�M\VWZ3�̂ ONcNJWN�̀ FN`G^PZVL�PZLVLVF�nV\ZLNWZ�
����3�[NMG�GJVF]KOZVL3�]Z\Nc�WVL��oZ`\ZWKFNOZW�̂ \VJGgiKj�YLZ`�N`VFZlKK��`\Z^LKPZ�̀ N\NONHN�M\VWZ��MVFVd���HNJ�̀ N^\V�̀ FVJXJGiVHN�
.#���#��kFK�Y`K^`ZJKK�ONd[N]VW�OFN]JVWWXj�`NFNP�@�`N\WNV�GJONVWKV�GFVLFX�^�Nc\KLVFZlKVj�OVWLFZ\_WNHN�[NMVK^`G^PZLV\_WNHN�PZWZ\Z�
WZ�OVFhGbPV�HN\NOPK3�MLN�[N]VL�WV�N`FVJV\IL_^I�̀ FK�̀ NJHNLNOPV�P�N`VFZlKK�̀ N�̀ NONJG�Y`K^`ZJKK�
 JONVWKV�GFVLFX�G�[Z\_MKPNO�LFVcGVL�`FNOVJVWKI�[ZHWKLWN
FVdNWZW^WNj�LN[NHFZeKK�J\I�cN\VV�MVLPNj�NFKVWLZlKK�O�ZWZLN[KK�`NFNPZ�
K�N`FVJV\VWKI�LZPLKPK�JZ\_WVjbVHN�hKFGFHKMV^PNHN�\VMVWKI�
a^^\VJNOZWKV�OX`N\WVWN�O�^NNLOVL^LOKK�^�`FKWlK`Z[K�DV\_^KWP^PNj�JVP\ZFZlKK��nZ�`FNOVJVWKV�K^^\VJNOZWKj�`N\GMVWN�KWeNF[KFNOZWWNV�
^NH\Z^KV�FNJKLV\Vj�[Z\_MKPZ�
pOLNFX�dZIO\IgL�Nc�NL^GL^LOKK�PNWe\KPLZ�KWLVFV^NO�
#$"��%&���$�%�'�̀ N\WNV�GJONVWKV�GFVLFX3�hKFGFHKMV^PNV�\VMVWKV3�JVLK�
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уретри, спрямованої вертикально доверху, пер-
пендикулярно осі статевого члена. За даними мік-
ційної цистоуретрографії визначено дорзальну 
уретру із сечопуском однією цівкою. За результа-
тами ультразвукового дослідження нирок, сечо-
вого міхура та екскреторної урографії патології не 
виявлено. Лабораторні дослідження – у межах ві-
кової норми. У дитини констатовано епіспадію 
І ступеня (згідно з додатком до наказу МОЗ Укра-
їни від 29.12.2003 № 624 щодо протоколів лікуван-
ня епіспадії в дитячій урології) [2].

Дослідження виконано відповідно до принципів 
Гельсінської декларації. На проведення досліджен-
ня отримано інформовану згоду батьків хлопчика.

Вирішено провести оперативне лікування з при-
воду I ступеня епіспадії. Під час оперативного 
втручання в дорзальну уретру встановлено катетер 
Нелатона № 10. У ході операції вирішено наповни-
ти сечовий міхур. Після наповнення сечового мі-
хура (до 300 мл NaCl 0,9%) констатовано «випинан-
ня» по вентральній поверхні статевого члена. За 
допомогою подальшої інтраопераційної ревізії ви-
явлено додаткову уретру по вентральній поверхні 
статевого члена, облітеровану на верхівці голівки, 
за наявності дорзальної епіспадичної уретри. Про-
ведено висічення дорзальної хорди та вирівнюван-
ня статевого члена (підтверджено шляхом штучної 
ерекції). Виконано «трикутне» розсічення дисталь-
но-облітерованого відділу вентральної уретри з 
накладанням швів PDS 6/0 і заведення катетера 
Фолея № 10 (рис. 2).

На цьому операцію завершено у зв’язку з необ-
хідністю подальших досліджень з приводу подво-
єння уретри. Післяопераційний період перебігав 
добре, рани загоїлися первинним натягом.

Під час огляду дитини за 1 рік після операції 
8 років хлопчику) виявлено вирівнювання статево-
го члена, розщеплення голівки. Сечопуск подвій-

ний, хоча, періодично, однострумовий з дорзальної 
або вентральної уретри. Утримання сечі – у двох 
уретрах. За даними мікційної цистоуретрографії: 
сечовий міхур округлої форми, при сечопуску ви-
значено дві уретри, розташовані одна над одною. 
При проведенні уретрального катетера № 10 Сh – 
дорзальна трубка розташована безпосередньо під 
шкірою, по передній поверхні та позбавлена губча-
тої тканини. За результатами ультразвукового до-
слідження: нирки в типовому місці, контури рівні, 
лоханки не розширені.

У зв’язку зі складністю патології хлопчику про-
ведено магнітно-резонансну томографію (Siemens 
MAGNETOM Aera, 1,5 Тл): сечовий міхур помірно 
наповнений, контури чіткі, стінки рівномірні. Ві-
зуалізуються 2 устя уретри (подвоєної), розміщені 
по нижній стінці один за одним, на відстані 6 мм. 
Слизова оболонка в ділянці устя уретри помірно 
потовщена.

Простата та сфінктерний апарат: складається 
враження подвоєння сфінктерів, але простата на 
етапах розвитку простежується лише навколо «за-
дньої» (вентральної) уретри. Зачатки сім’яних мі-
хурців розміщені типово, підходять до вищевказа-
ного зачатку простати.

Статевий член: невеликих розмірів, загальна до-
вжина разом з коренем становить 9,3 см, зовнішня 
частина розташована між складками шкіри, довжи-
на до 4,7 см.

Спостерігаються післяопераційні рубцеві зміни 
та вкраплення гемосидерину / шовного матеріалу 
в м’яких тканинах лонно-пахової ділянки по до-
рзальній поверхні статевого члена та в його 
структурі.

Простежується подвоєна уретра, дорзальна – 
відходить від передніх відділів стінки міхура, пря-
мує по дорзальній поверхні під дорзальним судин-
но-нервовим пучком, вище кавенозних тіл; отвір 
на рівні верхньої поверхні голівки. Дисталь-
на / вентральна уретра відходить від задніх відділів 
нижньої стінки міхура, прямує типово донизу че-
рез зародок простати та типової конфігурації буль-
боуретральні залози, повертає вперед між ніжками 
кавернозних тіл та має типове розташування, крім 
рівня голівки, де відмічається вигин та злиття її з 
дорзальною уретрою, що відкриваються єдиним 
отвором (рис. 3).

Калитка розвинена симетрично, ліве яєчко ти-
пової конфігурації та розташування. Праве яєчко 
має підвищене стояння в пахових відділах на ви-
ході з пахового каналу, звичайних розмірів і струк-
тури. Сечоводи на видимому рівні не розширені. 

/�). 1.� "\Z^KeEPZlEI� `NJONrWWI� GFVLFK� dZ� 9--1���
LZ��;��0,2��<�s�t��
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Вільного газу та рідини в черевній порожнині не 
визначається. Очеревина – без видимих потов-
щень. Збільшених і патологічно змінених абдомі-
нальних лімфатичних вузлів не виявлено. Черевна 
стінка – без особливостей. Магістральні судини – 
без особливостей. Вогнищевих змін та об’ємних 
процесів кісток на рівні сканування не визначено. 
Діагноз «Подвоєння уретри. Епіспадія І ступеня».

Дитині виконано операцію: висічення додаткової 
уретральної трубки. У дорзальну уретру та вен-
тральну уретру встановлено катетери Фолея № 10. 
Розрізи проведено по передній поверхні статевого 
члена. Гострим шляхом виділено дорзальну уре-
тральну трубку в дистальному відділі від вентраль-
ної уретри та на протязі кавернозних тіл зі збере-
женням судин до лона, максимально до лонного 
з’єднання; проксимально – прошита, перев’язана, 
пересічена та видалена. Під час оперативного втру-
чання пересічено зв’язки, що підтримують статевий 
член, зміщений дещо донизу з його подовженням 
(рис. 4). Післяопераційний період перебігав без 
ускладнень. Катетер з вентральної уретри видалено 
на 7-му добу. Рана загоїлася первинним натягом. Під 
час огляду дитини за 6 місяців після оперативного 
втручання: сечопуск однією цівкою з вентральної 
уретри на верхівці голівки статевого члена, вільно 
пропускає катетер № 10, сечу утримує, скарг не має. 
При мікційній цистоуретрографії: сечовий міхур та 
уретра – без патологічних змін. Оскільки виявлено 
розщеплення голівки статевого члена, то заплано-
вано провести наступний етап операції (пластику 
статевого члена) за 1 рік після попереднього.

Обговорення
У зазначеному випадку виявлено повне подвоєн-

ня уретри у хлопчика з епіспадією І ступеня, що ви-

значено інтраопераційно. Згідно з класифікацією 
Effmann та Leibowitz, це II А 1 ступінь, з тією осо-
бливістю, що відмічено злиття уретри в дистально-
му відділі, сечопуск із дорзальної епіспадованої уре-
три та облітерацію вентральної уретри (рис. 5).

На думку авторів, у разі підозри на подвоєння 
уретри вкрай необхідним методом дослідження є 
магнітно-резонансна томографія, яка дає змогу об-
рати тактику хірургічного лікування.

Вищезазначений клінічний випадок наведено 
у зв’язку з рідкістю вади.

Висновки
При епіспадії можлива природжена вада – повне 

подвоєння уретри з облітерацією вентрального се-
чівника на верхівці голівки, що може не визначатися 
під час підготовки до операції з приводу епіспадії.

Подвоєння уретри у хлопчиків потребує магніт-
но-резонансної томографії для чіткішої орієнтації 
в анатомії вади та визначення тактики подальшого 
хірургічного лікування.

У разі видалення додаткової уретри хірургічним 
шляхом слід враховувати класифікацію вади за Ef-
fmann та Leibowitz, відношення уретр до простати 
і відстань між устями уретр.

Автори заявляють про відсутність конфлікту 
інтересів.
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