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 Вступ.  
Проведено огляд світових літературних джерел  на тему об’ємної патології сім'яних міхурців (СМ). 

Кісти сім’яних міхурців 
Серед описаної  об’ємної патології  сім’яних міхурців найчастіше зустрічаються набуті кісти [1] як 
наслідок перенесеного запального процесу, компресії сім’яних протоків, хронічного простатиту тощо [59]. 
Є повідомлення про малігнізації набутої кісти сім’яного міхурця у плоскоклітинний рак. Автори 
припускають ризик трансформацію у карциному  ділянок метаплазії, пов’язаних з хронічним запальним 
процесом, які є досить частою знахідкою у структурі вроджених  кіст [60]. 
Вроджені кісти переважно супроводжуються іншими вродженими аномаліями сечостатевого тракту [1]. 
Вроджені кісти частіше представлені унілатеральними, унілокулярними утворами. 
Вроджені кісти сім’яних міхурців викликані обструкцією сім’яних протоків,  у більшості випадків 
(приблизно двох третинах [2,3]) поєднуються з іпсилатеральною агенезією нирки або її дизгенезією чи 
гіпоплазією, аномалієями сечоводів, олігоспермією [4,5]. При везикулографії за наявності вроджених кіст 
в усіх випадках  визначаються різні аномалії сполучення міхурця з сім’яними протоками [2]. За 
відсутності ниркової аномалії диференціювання вроджених та набутих кіст міхурців майже неможливе 
[3,6]. 
В окремих випадках  вроджені аномалії сім’яних міхурців можуть бути представлені солідними утворами 
[3]. Розміри вроджених кіст переважно в межах 5-12 см. Вміст – найчастіше неоднорідний з залишками 
сперми, крові  та детриту. Стінки можуть бути потовщеними. Такі кісти можуть симулювати солідні 
утворення [7]. Доцільно проводити диференціювання утворів сім’яних міхурців від утворів залишків 
проток Мюллера, які  визначаються медіальніше міхурців по задній стінці сечового міхура [8]. Частіше це 
кістозні  формації, хоча можуть бути і солідні утвори [9]. 
Амілоїдоз сім’яних міхурців 
Амілоїдоз міхурців, на відміну від інших вогнищевих уражень сім’яних міхурців, не є вкрай рідкою 
знахідкою. Амілоїдозом сім’яних міхурців  уражаються  до 21% чоловіків, старших  за 75 років. Частота 
ураження зростає з віком [10].  Субепітеліальні депозити амілоїду (A-амілоїду, ламініну, амілоїду P 
протеїну) у lamina propria (ніколи не зустрічається  у стінках судин) [11] можуть  формувати локальні 
скупчення та  симулювати солідні вогнищеві зміни [12].  Локальний амілоїдоз сім’яних міхурців часто 
виникає як наслідок гормональної терапії раку передміхурової залози [13]. 
Кальцинати сім’яних міхурців  
Кальцинати та  конкременти у сім’яних міхурцях і протоках є рідкістю. Описано біля 20 випадків [15-18]. 
Найчастіше конкременти виникають на фоні  цукрового діабету.  Ехо семіотика їх типова [19,20]. Розміри 
конкрементів можуть бути досить значними  [21]. 
Злоякісні утвори сім’яних міхурців 
З солідних новотворів  сім’яних міхурців  найчастішим є їх вторинне ураження при поширеному  раку 
передміхурової залози. 

Вторинні пухлинні ураження  сім’яних міхурців. 
Ураження  сім’яних міхурців  при   аденокарциномі передміхурової залози (ПЗ). Сім’яні міхурці 
уражаються при стадії T3b аденокарциноми передміхурової залози. Механізм вторинного ураження 
міхурців до кінця не встановлений. Припускається, що прямий ріст пухлини пов’язаний з анатомічною 
близькістю розташування органів та наявністю уражених  простатичних клітин в ареолярній тканині 
довкола сім’яних міхурців [22]. За даними Villers та співавт. інвазія пухлини ПЗ проходить через м’язовий 
шар  сім’яних протоків, попереду та через  основу ПЗ [23]. Ураження сім’яних міхурців є прогностично 
несприятливою ознакою. Прогресування раку ПЗ в таких випадках відбувається досить швидко. Такі 
пацієнти не вважаються кандидатами для радикальної простатектомії, зважаючи на високий рівень 
рецидивів – за різними даними від 40% до 95% [24-26]. При ураженні сім’яних міхурців у пацієнтів, 
хворих на  рак ПЗ, 5-річне виживання після простатектомії складає 36% порівняно з 81% у пацієнтів без 
ураження міхурців [27]. Окремі дослідники вираховують прогноз у пацієнтів з ураженням сім’яних 
міхурців при раку ПЗ за Глісоновим індексом, контурами та станом судинної  інвазії [61]. Ризик ураження 
міхурців залежить від  розмірів пухлини, локалізації, ступеню диференціації. Підвищення рівня ПСА, 
індексу Глісона та локалізація пухлини біля основи ПЗ достовірно частіше супроводжуються ураженням 
СМ [28]. При розмірі пухлини більше 12 мм частота ураження міхурців сягає  82% [23]. Так, ураження 
міхурців не виникає при   ПСА меншому за 4 нг/мл або на рівні 4-10 нг/мл, Глісоновому індексі  менше  7 
та стадії  T2b чи нижчій. При ПСА вищому за 20 нг/мл імовірність ураження міхурців  досить висока  [62]. 
Koh та співавт. розробили номограму для прогнозування частоти ураження сім’яних міхурців при раку ПЗ 
залежно від  розмірів пухлини, її локалізації (відстань від основи ПЗ), індексу Глісона, рівня простато-
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специфічного антигену (ПСА) [29]. Повідомляється про залежність поширення раку ПЗ від хромосомного 
набору ядра пухлинної клітини [30]. Lee та співавт. [31] повідомляють, що у 68% пацієнтів з ураженням 
сім’яних міхурців виявлена анеуплоїдія ДНК у клітинах первинної пухлини порівняно з 38% у пацієнтів 
без ураження міхурців. При пухлинах транзиторної зони ПЗ не зареєстровано уражень сім’яних міхурців 
за рахунок  особливостей локалізації [32]. При дослідженні кореляції гістологічних та сонографічних 
даних уражень сім’яних міхурців при раку ПЗ найчастішими ультразвуковими симптомами є поєднання 
гіперехогенних локусів з  одним з наступних симптомів: кістозною дилатацією, асиметрією, збільшенням 
чи вентральним зміщення сім’яного міхурця [93]. 
Ураження міхурців при раку сечового міхура. Ураження сім’яних міхурців свідчить про pT4b стадію 
раку сечового міхура, пов’язане з високим ризиком прогресування захворювання та сумнівним прогнозом 
[63]. 5-річне виживання у таких пацієнтів – біля 0%  [64]. Описані випадки карциноми сечового міхура in 
situ з міграцією слизової  до простатичної уретри та сім’яних міхурців [65]. 
Ураження міхурців при раку прямої кишки. Описаний випадок ураження сім’яного міхурця при раку 
середньо-ампулярного відділу прямої кишки з формуванням міхурцево-прямокишкової нориці, яка 
виникла через 1 місяць після оперативного втручання. Пацієнт помер через 2 роки від метастазів у 
головний мозок [66]. 

Первинні злоякісні утвори сім’яних міхурців 
Первинні пухлини сім’яних міхурців  зустрічаються вкрай рідко. Найчастіше зустрічаються карциноми. 
Первинна карцинома  
Карцинома - дуже рідка патологія. Описано біля 47 випадків (дані клініки Мейо) [33]. Діагноз ставиться за 
умови  виключення вторинного ураження міхурців. Описаний випадок формування  плоскоклітинної 
карциноми з набутої кісти сім’яного міхурця [60]. 
Карцинома сім’яного міхурця переважно має  досить агресивний перебіг, пухлина  рідко буває 
операбельна, прогноз частіше сумнівний (більшість пацієнтів гине до 2 років) [67]. У лікувальній тактиці 
оптимальним є поєднання радикальної операції та гормональної терапії. Плоскоклітинні карциноми 
можуть досить ефективно підлягати лікувальним заходам [68]. 
Мезенхімальні пухлини 
Саркома. Виявлено 19 задокументованих випадків первинної саркоми за період з 1885 по 2000 рік [34].  
Нами знайдено 5 публікацій про первинні  лейоміосаркоми сім’яного міхурця [35-39] та один випадок 
лейоміоми з підозрою на саркоматозний компонент [40]. У всіх випадках лейоміосаркоми міхурця 
підтверджено при світловій та  електронній мікроскопії. Пухлини виявляли високу ступінь злоякісності 
[37]. Описані 3 задокументовані випадки гемангіосаркоми сім’яного міхурця [41,42,53]. Перебіг був 
агресивним, відмічалась рефрактерність до хірургічного лікування та ад’ювантних методів. При автопсії  
знайдно віддалене метастазування (у легені та плевру [53]). 
Знайдені 2 публікації виявлення злоякісної цистосаркоми (Cystosarcoma phyllodes) сім’яного міхурця. В 
одному випадку у 61-річного чоловіка у Мінесотті (США) виявлена пухлина сім’яного міхурця без 
ураження ПЗ та сечового міхура з віддаленими пізніми  метастазами у легені [43]. Другий випадок 
зареєстрований в Японії у 65-річного чоловіка. Проведена біопсія з наступною відкритою операцією. 
Пацієнт помер через  11 місяців після операції [44]. Тому автори вважають такі пухлини сім’яного міхурця 
досить агресивними. Описано утвір сім’яних міхурців, тотожний за структурою до аденоміосаркоми 
проток Мюллера, з виявленням простатичної тканини  з інвазією передміхурової залози та прямої кишки. 
За допомогою електронної мікроскопії та імуногістохімічних досліджень встановлено низько  
диференційовану саркому.  Виконано цистопростатектомію [9]. Описано біля 13 випадків епітеліальних-
стромальних пухлин міхурців [45,46]. Більшість з них досить агресивні, швидко метастазували. 
Описаний 1 випадок нейроектодермальної пухлини сім’яного пухирця – дрібно-синьоклітинну пухлину 
діаметром до  17 см у 26 річного чоловіка. Діагноз підтверджений при біопсії та імуногістохімічному 
дослідженні. Ознак метастазування не було. Променева та хіміотерапія були малоефективні.Успішно 
виконано лапаротомію з видаленням пухлини [47]. Описані мезенхімальні пухлини ретровезикального 
простору з інвазією довколишніх тканин [40]. У цих випадках  визначити структуру первинного ураження 
досить важко. У всіх цитованих авторів проведена гістологічна верифікація описаних структур з 
додатковими дослідженнями (імунохімічні, електронна мікроскопія тощо).  
Доброякісні пухлини сім’яних міхурців. Описано лише 4 випадки цистаденоми сім’яного міхурця [48-
51]. Усі мали розмір 6-9 см. Рівень ПСА у пацієнтів залишався нормальним. Пацієнти прооперовані. 
Рецидивів не виявлено.  
Травматичні пошкодження СМ. Є повідомлення про симулювання пухлини сім’яного міхурця при МРТ 
кровотечею після пункційної  біопсії ПЗ [58]. 
Паразитарне ураження сім’яних міхурців. Описаний один випадок ехінококової кісти (Echinococcus 
granulosus) сім’яного міхурця у 38-річного чоловіка з явищами гемоспермії, дизурії, болю. При 
комп’ютерній томографії виявлено ураження печінки паразитарною  кістою. Виконано оперативне 
втручання [72]. Є непереконливі дані про можливість виникнення шистосомозу сім’яних міхурців та їх 
запальні ускладнення  у епідеміологічно небезперечних за цією патологією зонах [73]. 
Таблиця 1 
Знайдені літературні  повідомлення про верифіковані пухлини СМ 
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Гістологічна характеристика Кількість зареєстрованих випадків 
Злоякісні пухлини 

1. карцинома 47 
2. саркоми  
рабдоміосаркоми 1 
лейоміосаркома 6 
гемангіосаркома 3 
сystosarcoma phyllodes 2 
3. епітеліально-стромальна пухлина  13 
4. нейроектодермальна пухлина  1 

Доброякісні пухлини 
цистаденома 4 
Клінічні прояви пухлинних утворів сім’яних міхурців залежать від їх поширення та розмірів. 
Найчастішими симптомами є перинеальні болі, розлади сечопуску та еяколяції,  кишкові  розлади [52,53]. 
Діагностика 
Рекомендується поєднання можливостей   трансректального ультразвукового дослідження (ТРУЗД), 
комп’ютерної томографії (КТ) та  магнітно-резонансної томографії (МРТ) у діагностиці  об'ємних утворів 
сім’яних міхурців та інших органів малого тазу, для оцінки їх структури та поширення  [42]. Так, 
мікроураження міхурців при раку ПЗ найкраще візуалізуються при застосуванні ректальної МРТ котушки  
[54,55].  Проте МРТ не дає змоги встановити при природу утворів міхурців: відрізнити доброякісну від 
злоякісної пухлини; наслідки кровотечі після біопсії від пухлинної інвазії; оцінити  гландулярну 
обструкцію внаслідок пухлинної інфільтрації та встановити механізм компресії тубулярних структур  [95]. 
Повідомлено про випадок виявлення карциноми сім’яного міхурця  під час трансуретральної резекції 
передміхурової залози [69]. 
Описані  дослідження  імуногістохімічного статусу при різній природі пухлин  сім’яних міхурців. 
Досліджували cancer antigen  125 (CA-125), цитокератин (cytokeratin CK) підфракції  7 (CK7) та 20 (CK20), 
які можна використовувати  для проведення диференційного діагнозу.  
Так, при аденокарциномі сім’яного міхурця негативний простатоспецифічний антиген ПСА (prostate-
specific antigen - PSA) та простатоспецифічна фосфатаза  (prostate-specific acid phosphatase PAP). У 3/4 
випадків аденокарциноми сім’яного   CA-125 позитивний and CK7 позитивний. В усіх випадках CK20 
негативний. При інвазії сім’яних міхурців при  аденокарциномі передміхурової залози  CA-125 
негативний , PSA/PAP позитивний; при аденокарциномі  прямої кишки  CA-125 негативний, CK7 
негативний, CK20 позитивний; при аденокарциномі сечового міхура CA-125 негативний; при 
перехідноклітинній аденокарциномі сечового міхура CK20 позитивний, CA-125 негативний; 
аденокарциномі з кісти проток Мюллера   CA-125 негативний  [70]. 
У діагностиці утворів міхурців пункційна  біопсія може бути недостатньою для верифікації діагнозу 
[49,50]. На сьогодні не вважається доцільним рутинно  виконувати біопсію сім’яних міхурців при 
передопераційному дослідженні пацієнтів з раком ПЗ у зв’язку з низькою чутливістю та значним 
відсотком псевдопозитивних результатів [56,57]. 
Остаточною ланкою встановлення  діагнозу  залишається післяопераційний гістологічний висновок. 
Рекомендована діагностична програма при утворах малого тазу (ретровезикальних ) 
Об’ємні утвори малого тазу виявляються при пальцьовому ректальному дослідженні та при 
ультразвуковому дослідженні. Комп’ютерна томографія   та магнітно-резонансна томографія є 
ефективними у стадіюванні виявленої пухлини. В будь-якому випадку біопсія утвору має виконуватися з 
адекватною оцінкою результатів  [71]. 
Перебіг злоякісних пухлин сім’яних міхурців при різних гістологічних формах досить агресивний. 
Лікувальна тактика. Так як пухлини міхурців є рідкістю, не розроблено спеціальних протоколів 
лікування цієї патології, тактика визначається в кожному окремому випадку. Хірургічне лікування в будь-
якому випадку є визначальним при підозрі на малігнізацію утвору за відсутності ознак метастазування – 
виконується радикальне втручання цистопростатектомія [9,37].  При наявності поширеного росту пухлини 
та віддаленому метастазуванні хіміотерапія є методом вибору.  Досить тропними до хіміотерапії є 
саркоми [34]. При доброякісних пухлинах марсупіалізація та пункційно-аспіраційне лікування  
малоефективні, особливо при мультилокулярній структурі пухлини. Оперативне втручання більшістю 
авторів вважається оптимальним [48-51]. Є повідомлення про ефективність високоенергетичної 
променевої терапії при окремих злоякісних пухлинах міхурців [52]. 

Абсцес сім’яних міхурців 
Інфекційні ураження сім’яних міхурців  у  25% пацієнтів поєднуються з хронічним простатитом [74]. 
Описане поєднання абсцесу з агенезією іпсилатеральної нирки [75]. Ретроспективно можна припустити 
попередню наявність вродженої кісти з транфрормуванням її у абсцес.  
Туберкульозний абсцес  
Повідомляється про  абсцеси туберкульозної  етіології. Клінічні ознаки туберкульозних абсцесів незначні, 
візуальні та патогістологічні  ознаки неспецифічні. Остаточний діагноз встановлюється при наявності 
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культури тканини [76-80]. Рекомендоване лікування – оперативне видалення [78]. Можливе дренування 
під контролем УЗД [80]. 
Абсцеси можуть виникати після втручань на сім’яному тракті. Описаний випадок абсцесу після  орхіпексії 
у 38-річного чоловіка з явищами гнійної еякуляції. Виконано трансректальну пункційну аспірацію під 
контролем ТРУЗД. [81]. Зареєстрований випадок абсцесу після вазектомії. Діагноз встановлено при 
ТРУЗД та КТ [82]. 
Ускладнення абсцесу 
Абсцеси міхурців переважно хронічні. Описаний один випадок гострого абсцесу з перфорацією та 
перитонітом [83]. Описані абсцеси з формуванням везикуло-ректальної нориці. Абсцеси дреновані 
перианально [84].  
Діагностика. Окремі автори вказують на перевагу ТРУЗД над КТ у діагностиці абсцесів сім'яних міхурців 
[14,84,85]. У діагностиці  нетипових абсцесів  доцільне  поєднання можливостей  КТ та ТРУЗД для 
встановлення діагнозу [83, 86]. 
Лікування абсцесів сім’яних міхурців  
Враховуючи рідкість цієї патології, не вироблено загальноприйнятих стандартів відносно тактики ведення  
таких пацієнтів. 
Дренування. Більшість авторів схиляється до необхідності дренування абсцесу різними способами. Різні 
автори вказують  на різні доступи для дренування абсцесу:  
1. Транректальний [87], також  під контролем ТРУЗД [14,81]. Після трансректальної аспіраційної пункції 
проводили  внутрішньовенну  антибіотикотерапію протягом 12 годин. Період реконвалесценції проходив  
амбулаторно з пероральним прийомом антибіотиків [81]. 
2. Черезшкірний під контролем КТ [88]. 
3. Перианальний [82]. 
4. Є 2 повідомлення про трансуретральне дренування абсцесу після неефективного черезшкірного. У 
одного (83–річного пацієнта) первинно була підозра на рак ПЗ. В обох випадках діагноз встановлено за 
допомогою КТ [85,89]. 
5. Повідомлено про ефективне застосування парасакральної  трансглютеальної черезшкірної  аспірації під 
контролем аксіальної КТ [90]. 
Антибіотикотерапія. В окремих випадках абсцесів сім’яних міхурців  антибіотикотерапія може бути 
методом вибору [91]. Окремі автори доводять про можливість монотерапії антибіотиками протягом 4 
тижнів відповідно до урокультури. Ефективність відмічалася  вже на 3 день прийому. Оцінка стану 
міхурців проводилась за даними пальцьового дослідження, урокультури та УЗД. Черезшкірне дренування  
автори вважають резервним методом при неефективності консервативних заходів [92].  
Інші дослідники  вважають, що оптимальною тактикою є поєднання антибіотикотерапії та пункційної 
терапії [93]. 
 Опис випадку. 
62-річний пацієнт звернувся зі скаргами на перинеальний дискомфорт, болі в низу живота, утруднення 
сечопуску. 
Проведено трансректальне ультразвукове дослідження.  
Виявлено  солідний утвір в проекції лівого сім’яного міхураця круглої форми розмірами 57х57х 61 мм з 
чіткими контурами гетерогенної будови з нечітко вираженим внутрішнім кровоплином.  Правий сім’яний 
міхурець без особливостей. Передміхурова залоза дещо збільшена (розмірами 49х34х29 мм), включає 
поодинокі парауретральні петрифікати. 
Виконано пункційну біопсію утвору  під контролем УЗД голкою 18G, отримано 3 стовпчики тканини. 
Патогістологічний висновок:  
Вогнищева міоепітеліальна гіперплазія за типом склерозуючого аденозу стінки сечового міхурця. 
Враховуючи тотожність ехо ознак до солідного утвору, рідкість об’ємної патології сім’яних міхурців та 
агресивність перебігу при його  злоякісній природі, низьку інформативність  пункційної біопсії, виконано 
оперативне видалення утвору лівого сім’яного міхурця. 
Післяопераційний гістологічний висновок: абсцес сім’яного міхурця з ділянками міоепітеліальної 
гіперплазії. 
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Малюнок 1А Малюнок 1В 

Малюнок 1А-В. 
А- утвір сім’яного 
міхурця. 
Солідна 
неоднорідна 
структура, чіткі 
рівні контури. 
Розміри 61х57 мм. 
 
Б – Голка в тканині 
утвору – біопсія. 

 
Малюнок 2А Малюнок 2В 

Малюнок 2А-В. 
А – передміхурова 
залоза 
В – просторове 
відношення утвору 
міхурця до 
передміхурової 
залози 

 
Обговорення  
Представлений  випадок є унікальним за своєю рідкістю. Звертає увагу нетиповий перебіг абсцесу з  
імітуванням солідної формації.  
Трансректальне УЗД з біопсією міхурця, яке є необхідною умовою діагностики утворів малого тазу, не 
дало вичерпної діагностичної інформації. На низьку інформативність пункційної біопсії сім’яних міхурців 
вказують літературні джерела [49,50,56,57]. 
За даними більшості авторів пухлинні утвори сім’яних міхурців частіше злоякісні та мають досить 
агресивний перебіг. 
Враховуючи  недовершеність діагнозу, за відсутності  загальноприйнятого протоколу лікування доцільно 
надавати перевагу активній хірургічній тактиці.  
Висновок 
Утвори сім’яних міхурців є достатньо рідким спостереженням, тому вимагають пильної діагностичної 
програми. 
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