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Clinic anomalia dată  se manifestă prin simptome 
necaracteristice �i poate fi depistată întâmplător la 
examinare (se palpează formaŃiune tumorală). În cazul 
efectuării examenului ecografic se depistează formaŃi-
une chistică. La urografia excretorie – funcŃia renală 
lipse�te.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diagnosticul diferenŃial se face cu hidronefroză 
avansată de gradul patru, când ecografic se depistează 
formaŃiuni chistice, parenchimul renal practic lipse�te. 
În caz de  hidronefroză la urografia excretorie se 
apreciază diminuarea funcŃiei renale, iar ortostatic la 
cli�eul radiologic tardiv se depistează formaŃiuni 
chistice în formă de „cuib de rândunică” (fig.4). 

În cazul depistării rinichiului multichistic toŃi copii 
au fost supu�i intervenŃiei chirurgicale – 
nefrureterectomia, care s-a efectuat la 13 pacienŃi. 

Concluzii: 
1. Numărul anomaliilor chistice renale are tendinŃa de 

cre�tere, ce se datorează ameliorării diagnosticului 
prenatal. 

2. Examinarea ecografică atât în perioada pre-, cât �i 
postnatală este metoda-screening, ce permite 
stabilirea diagnosticului sau suspecŃia lui conform 
semnelor  indirecte. Examinarea postnatală include 
în sine metode, care au importanŃă primordială 
asupra patologiei �i elaborarea tacticii optimale de 
tratament (ecografia, urografia, scintigrafia izotopică, 
tomografia computerizată). 

3. EvidenŃa dinamică asupra acestui grup de pacienŃi o 
socotim necesară pentru diagnosticul la timp �i 
îmbunătăŃirea rezultatelor tratamentului.  
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Summary  

HYPOSPADIAS IN GIRLS 
There were investigated 7 girls with hypospadias, which became complicated with urinary infection, vesico-uretral reflux, 

mictional act disorder and megaureter. The early disclosure of this pathology allows the prophylaxis execution of the complications. 
                                           

Fig.5.Urografia intravenoasă. Deformarea �i dilatarea 
calicelor în formă de „cuiburi de rândunică”, 
capacitatea funcŃională a rinichiului diminuată. 
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Резюме  
ГИПОСПАДИЯ У ДЕВОЧЕК 

При обследовании 7 девочек с гипоспадией, которая выражалась лейкоцитурией и ночным энурезом. Гипоспадия 
сопровождалась сужением наружного отверстия уретры, которая приводит к изминениям со стороны вышележащих отделов 
мочевого тракта, как: изменение форм и трабекулярностью мочевого пузыря пузырно-мочеточниковый рефлюкс 
дрСвоевременное устранение инфравезикальной обструкции позволит избежать выше указанных осложнений. 
 

Hipospadiasul la fetiŃe este o anomalie de 
dezvoltare congenitală a sistemului urogenital care 
provoacă o dezvoltare incompletă a uretrei anterioare 
(3). În literatura de specialitate sunt descrise în jur de 
45 cazuri de hipospadias la fetiŃe printre care �i la 
femeile adulte. 

FrecvenŃa: 1-8 la 1000 nou-născuŃi vii, cu o medie 
variind între 0,3-3,3%, de regulă, un copil din 300 nou-
născuŃi de sex masculin prezintă o formă de 
hipospadias(1). IncidenŃa rămâne crescută în familiile 
în care un băiat deja a prezentat hipospadias, de 
asemenea la fraŃii gemeni. 

Este confirmat faptul că patologia malformativă a 
uretrei anterioare are la bază componente 
multifactoriale. Anomaliile asociate pot fi: hernia 
inghinală, anomaliile de tract urinar superior etc.(2, 3). 

Această  anomalie de rând cu elementele sale 
malformative poate provoca atât incontinenŃă de urină, 
cât �i infecŃie urinară recidivantă, uneori dereglarea 
actului sexual în formele cele mai severe. 

Scopul lucrării. Determinarea specificului 
manifestărilor clinice în caz de hipospadias la fetiŃe �i 
aprecierea metodelor de examinare �i tratament. 

Material &i metode. ExperienŃa analizată include  
7 fetiŃe cu hipospadias cu vârsta cuprinsă între 5-13 
ani, care sau tratat în clinica de urologie. La 4 fetiŃe a 
fost prezentă incontinenŃă de urină �i enurezis, la 5 – 
infecŃie urinară recidivantă. Examenul paraclinic a 
inclus investigaŃii de laborator (sânge, urină), 
cistouretrografia micŃională, cistoscopia, urografia i/v, 
calibrarea uretrei, cistometria. 

Rezultate &i discuŃii.  Examenul obiectiv a pus în 
evidenŃă modificări anatomice în vestibulul vaginal 
care se prezintă printr-un Ńesut fibros, cicatrical 
deformând pereŃii latero-anteriori, pereŃii anterior al 
vaginului �i   posterior al uretrei distale. Se determină 
meatul  uretral vizual insuficient (fig.1). La două fetiŃe 
în regiunea subpubiană sa depistat un �enŃuleŃ (sulcus) 
– porŃiune al peretelui anterior a uretrei distale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cateterismul vezicii urinare a fost posibil numai la 
introducerea sondei pe traiectul peretelui anterior al 
uretrei subpubian �i spre superior. La două fetiŃe sonda 
vezicală a fost permeabilă dar cu efort în regiunea 
meatului uretral. În timpul actului micŃional urina se 
elimină din vagin pe peretele anterior. 

PrezenŃa unui traumatism sau proces inflamator al 
organelor genitale externe copiii au negat.   

Cistoadaptometria a determinat o  hipotonie 
semnificativă la 3 fetiŃe �i hiperreflexia vezicii urinare 
– la 4 fetiŃe. 

Cistouretrografia micŃională denotă o vezica 
urinară cu conturul  clar dar neregulat, la 2 fetiŃe - 
trabecule a pereŃilor vezicii urinare (fig.2). În etapele 
micŃiei la cistouretrogr//afie sa decelat o uretră 
ultrascurtă, cu o dilatare suprameatală în formă de 
pâlnie (fig. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La trei fetiŃe sa depistat reflux vezico-ureteral 
bilateral (fig.4, 5) . Datele urografiei intravenoase a 
determinat la toŃi pacienŃii semnele pielonefritei, iar la 
o fetiŃa – dereglarea funcŃiei rinichiului pe dreapta �i 
megaureter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Meatul  uretral vizual insuficient 

Fig. 2. Cistografia. 
Pseudodiverticuli. 
Cistită cronică 

Fig. 3. Cistografia. Stenoza 
uretrei distale 

Fig. 4. Cistografie. RVU 
bilateral  pasiv                 

Fig. 5. Cistografie. RVU 
bilateral  pasiv                 

15 



 

66 

Hipospadiasul la fetiŃe sa caracterizat prin 
îngustarea orificiului extern uretral �i cu modificări 
funcŃionale �i organice ale organelor supraiacente 
(cistită, reflux vezico-ureteral, pielonefrită cronică),   
mai evidenŃiate la copii de vârstă depă�ită de 3 ani. 

Tratamentul a inclus la două fetiŃe bujarea uretrei, 
fără careva efect, ce a servit indicator pentru meato-
plastie sub anestezie generală având ca scop normali-
zarea urodinamicii prin căile urinare inferioare. La 6 
luni postoperator sa constatat o ameliorare a stării 
generale; leucocituria a dispărut. La o fetiŃă refluxul 
vezico-ureteral a avut caracter persistent �i a necesitat 
operaŃiea antireflux, la altele două fetiŃe sa efectuat 
plastia uretrei distale fiind utilizat Ńesut din peretele 
anterior al vaginei. 

Concluzii. Hipospadiasul la fetiŃe este o patologie 
a sinusului urogenital rară, nu se exclude faptul că poa-
te fi ca o   consecinŃă a unei vulvovaginite suportate în 
perioada intrauterină.   

AfecŃiunea malformativă  se manifestă de regulă 
prin infecŃia  căilor urinare �i micŃiuni involuntare noc-
turne. 

În hipospadias este prezentă stenoza meatală cu 
schimbări patologice a căilor urinare supraiacente 
manifestate prin modificarea formei vezicii urinare, 
trabecularitatea pereŃilor vezicali, RVR, infecŃie urinară 
etc. Depistarea precoce a acestei anomalii, lichidarea 
obstrucŃiei infravezicale permite de a evita compli-
caŃiile sus enumerate. 
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Summary 

ERRORS IN THE DIAGNOSTICS OF MEGAURETER IN THE CHIL DREN 
During the checkup of children with megaureter, in the urologist’s and nephrologist’s practice could be made some diagnostic 

errors that could lead to an inappropriate selection of medical treatment and provoke unsatisfying results. 
The analysis of committed faults and the establishment of the whole consecutive tactics in the course of the megaureter 

diagnostic allow choosing the correct medical cure that could decrease the number of aftereffect of illness.  
 
 

Резюме 
ОШИБКИ В ДИАГНОСТИКЕ МЕГАУРЕТЕРА У ДЕТЕЙ 

При обследовании детей с мегауретером в практики уролога и нефролога могут быть допущены диагностические 
ошибки, которые могут привести к неверному выбору лечебной тактики и обусловить неудолетворительные результаты. 
Анализ допущенных ошибок и выработка последовательной тактики обследования мегауретера, позволяют избрать верный 
метод лечения и уменьшить количесво осложнений.  
 

Problemei megaureterului sunt dedicate multe 
cercetări �tiinŃifice în care se descriu diferite forme ale 
megaureterului, examinările necesare �i metodele de 
tratament aplicat. 

În lucrul practic, medicul urolog se confruntă cu 
multe dificultăŃi în stabilirea diagnosticului corect. 
EvidenŃierea gre�elilor comise în procesul de 
diagnostic va ajuta medicilor practici în diagnosticarea 
�i aplicarea tratamentului optimal al acestei patologii 
complicate. 

Scopul lucrării:  de a evidenŃia erorile posibile în 
diagnosticul megaureterului obstructiv �i refluxant 

pentru alegerea metodelor de diagnostic �i tratament 
adecvat. 

În Clinica Urologică a Centrului �tiinŃifico-Practic 
de Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu” au fost 
examinaŃi �i trataŃi 430 de pacienŃi cu megaureter 
refluxant �i obstructiv. Analiza protocoalelor de 
investigaŃii �i rezultatele tratamentului ne-au permis să 
concludem că la examinarea pacienŃilor cu megaureter 
poate surveni un �ir de erori de diagnostic, care pot 
aduce la un tratament neadecvat �i cu rezultate 
nesatisfăcătoare. 
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