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 گزارش یک مورد با دو مثانه و دو مجرای ادرار

 (O-7: کد مقاله)

 4، آرش خامنه باقری3ادی، علی بسکاب1، مسلم منصوری2، نرجس حشمتی فر1لیال علیخواه

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت ویژه، عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ، سبزوار ، ایران .1

 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری ، عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ، سبزوار ، ایران  .1

 متخصص بیماریهای کلیه و مجاری ادرار ، سبزوار، ایران جراح و .1

 استادیار رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران .1

 

وجود مثانه و مجرای ادرار دو قسمتی ناهنجاری نادری است که ممکن است بصورت کامل یا ناکامل پدیدار  :زمینه و هدف

مورد در جهان از  51کمتر از . یه تناسلی، روده بزرگ و سیستم اسکلتی می باشدگردد و اغلب همراه با ناهنجاری های ناح

در این گزارش به بررسی . این بیماری در جنس مذکر و به صورت ناکامل شایع تر است. تاکنون گزارش شده است 1875سال 

 .یک مورد با دو مثانه مجزا و دو مجرای ادرار پرداخته شده است

مراجعه  1131ای است که به علت عفونت ادراری به بیمارستان واسعی سبزوار در سال ساله 6دختری بیمار : معرفی بیمار

به علت وجود دو مجرای ادراری در ناحیه ژنیتال، با شک به وجود ناهنجاری مادرزادی سیستم ادراری  در معاینه. کرده بود

ای سیستیک در مجاور مثانه در سمت چپ را ه، تودهسونوگرافی انجام شد. گیردتحت معاینات تشخیصی بیشتری قرار می

اسکن کامپیوتری با ماده حاجب وریدی وجود . در تشخیص افتراقی است( بای پارتیت)نشان داد که وجود مثانه دو قسمتی 

 تصویر دو. مثانه دو قسمتی که حالب چپ به مثانه سمت چپ و حالب راست به مثانه سمت راست اتصال دارد را نشان داد

 . اورترا به صورت نواحی حاوی گاز نیز دیده شد

اند؛ ولی گزارش حاضر با دیگر ناهنجاریهای با توجه به اکثر تحقیقات انجام شده این گونه موارد با ناهنجاری همراه بوده :گیرینتیجه

. قسمتی مورد بحث قرار گرفته استالبته علل رویان شناسی این امر و تشکیل مثانه و مجرای ادرار دو . مادرزادی همراه نبوده است

تاکنون هیچ بیماری با مثانه و مجرای ادرار دو قسمتی در ایران گزارش نشده است و بیمار معرفی شده هم از نظر علوه بر این 

 .باشدجنسیت و هم از نظر مثانه کامل، قابل توجه و منحصر به فرد می

 دستگاه ادراری اختالالت سیستم ادراری، ناهنجاری قسمتی،مثانه دو قسمتی، مجرای ادرار دو : های کلیدیواژه
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