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Summary

Özet

Üretral duplikasyon de¤iflik anatomik varyasyonlar›n
oldu¤u nadir bir konjenital anomalidir. Dorsal üretral duplikasyon normal yerleflimli bir meatusun yan›s›ra penisin
dorsalinde yerleflen ikinci bir meatusun varl›¤› ile karakterizedir ve klinik yans›mas› duplikasyonun komplet ya
da inkomplet olmas›na göre de¤iflir. Bu makalede dorsal
inkomplet üretral duplikasyonlu bir olgu sunulmaktad›r.

Dorsal incomplet urethral duplication: a case report

Urethral duplication is a very rare congenital anomaly
which presents number of anatomical variations. Dorsal
urethral duplications are characterized by a normally positioned urethral meatus and a second meatus on the dorsal
aspect of the penis, and clinical presentation may vary
depending on the completeness of the duplication. A case
with dorsal incomplet urethral duplication is reported
herein.
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Girifl

kökünde yeralan bir dermoid sinus simfizis pubisin
arkas›ndan ve pelvik üretra ve mesanenin önünden
geçerek umblikusa uzanmaktad›r (2,5).

Aksesuar üretra, ya da üretral duplikasyon de¤iflik
anatomik varyasyonlar›n oldu¤u nadir bir konjenital
anomalidir. Toplam olgu say›s›n›n 300’den az oldu¤u bildirilmektedir (8). Williams ve Kenawi ektopik
üretral mean›n pozisyonunu sagittal yada kollateral
planda yeralmas›na göre s›n›fland›rm›flt›r (9). Sagittal planda dorsal, ventral, i¤si ve Y fleklinde duplikasyonlar tan›mlanm›flt›r. Nadir görülen kollateral
duplikasyonlarda ise duplike üretral mealar yan yana aç›lmakta ve duruma s›kl›kla penisin k›smi duplikasyonu efllik etmektedir (10). Literatürde komplet
ve inkomplet üretral duplikasyonu ay›rdeden pek
çok de¤iflik s›n›fland›rma tan›mlanm›fl olmakla birlikte tedaviye rehberlik etmek üzere yap›land›r›lm›fl
bir s›n›fland›rma yoktur (1). Stephens dorsal üretral
duplikasyonlar› üç tipe ay›rm›flt›r. Tip 1’de aksesuar
üretra penis dorsalinde yerleflmifltir ve normal üretraya herhangi bir noktada kat›lmakta yada kör olarak sonlanmaktad›r. Tip 2’de üretra ile herhangi bir
noktada iliflki gösteren yada göstermeyen aksesuar
üretra penis dorsalinden mesaneye dek uzanmaktad›r. Tip 3’de ise aksesuar üretraya benzeyen, penis
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Bu çal›flmada asemptomatik bir dorsal üretral duplikasyon olgusu sunulmakta ve kozmetik kayg›lar›n
sünnetin yayg›n oldu¤u toplumlarda önemli bir cerrahi gerekçe halini alabilece¤i vurgulanmaktad›r.
Olgu Sunumu

Do¤du¤undan beri pipisinin üzerinde yar›k oldu¤u
farkedilen 5 yafl›nda erkek olgu klini¤imize baflvurdu. Normal kalibrasyonda ve projeksiyonda ifleyen,
inkontinans ya da idrar yolu enfeksiyonu tan›mlamayan olgunun fizik bak›s›nda preputium retrakte
edildi¤inde biri normal meatal pozisyonda, di¤eri 2
cm dorsalde olmak üzere iki üretral orifis ve bu iki
aç›kl›k aras›nda dorsal glanduler yar›k izlenmekteydi (Resim 1). Penil e¤rilik izlenmeyen olgunun öyküsünde ya da fizik bak›s›nda ek özellik saptanmad›. Olguya sünnet ihtiyac› ve kozmetik nedenlerle
operasyon endikasyonu kondu. Genel anestezi alt›nda stile ile yap›lan muayenede mean›n 2.5 cm proksimalde kör olarak sonland›¤› saptand›¤› için peroperatuar skopik üretrosistografi uygulanmayan olguda aksesuar üretra fibrotik hale geldi¤i noktaya
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Dorsal üretral duplikasyonlu olgular›n ço¤u asemptomatiktir. Dorsal penil e¤rili¤in epispadik duplikasyona s›k olarak efllik etti¤i bildirilmektedir (1). Nadir
de olsa efllik eden üst üriner sistem anomalileri tan›mlanm›flt›r. Komplet tiplerde iki kanaldan idrar
ak›m›n›n yan›s›ra inkontinans mevcuttur. ‹nkomplet
tiplerde iki idrar kanal›ndan ak›m olsa da inkontinans izlenmez. Tan› için gerekirse genel anestezi
alt›nda olmak üzere ayr›nt›l› fizik muayene yap›lmas› ve antegrad ve retrograd üretral çal›flmalar gerekebilir (7).
Resim 1. Dorsaldeki duplikasyona ait üretral orifis ve dorsal
glanduler yar›k.

Asemptomatik olgulara cerrahi tedavi uygulanmas›
zorunlu de¤ildir (7). ‹nkontinans, infravezikal obstrüksiyon, yineleyen idrar yolu enfeksiyonu operasyon nedenleridir. Cerrahi tedavi, patoloji sfinkterik
mekanizmay› içermedikçe basit ve radikaldir (4).
Üretral duplikasyonda anatomik bulgular›n de¤iflkenli¤i nedeniyle cerrahi tedavi bireysel bazda planlanmal›d›r. Olgumuzda da oldu¤u gibi sünnetin yayg›n uyguland›¤› toplumlarda öne ç›kan kozmetik
kayg›lar asemptomatik olgularda cerrahi tedavi ihtiyac›n› artt›rmaktad›r.
Kaynaklar

Resim 2. Duplike üretran›n eksizyonu.

dek eksize edildi (Resim 2). Histolojik de¤erlendirmede tamamen oblitere olmufl skuamöz epitel ile
dö-fleli lüminal yap› tan›mland›.
Tart›flma
Üretral duplikasyonun embriyolojisi net olarak ortaya konamam›flt›r. Ekstrofi vezika, anorektal anomaliler, mesane ya da penis duplikasyonu, displastik
böbrek, ektopik üreter gibi anomalilerle birlikte, çok
de¤iflik flekillerde ortaya ç›kmas› patogenezde embriyolojik geliflim s›ras›nda meydana gelen karmafl›k
bozukluklar›n sözkonusu olabilece¤ini düflündürmektedir (3,6,8). Williams ve arkadafllar› tüm dorsal
üretral duplikasyonlar›n mesane ekstrofisindeki mezodermal füzyon defektinin minimal bir flekli oldu¤unu, Y fleklindeki duplikasyonlar›n ise ürogenital
sinusun dorsal kenar›nda fistülle sonuçlanan bir damar yaralanmas› nedeniyle meydana geldi¤ini bildirmektedir (9,10).
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