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Risto Rintala ja Mikko Pakarinen

Anorektumin epämuodostumien hoito  
ja myöhäisongelmat

Anorektumin epämuodostumat ovat tavallisimpia suoliston synnynnäisiä epämuodostumia, 
jotka vaihtelevat peräaukon lievästä virhesijainnista vaikeisiin monianomalioihin. Niiden yleisyys 
Suomessa on 1/2 500 elävänä syntynyttä, ja 65 %:lla potilaista todetaan liitännäisanomalioita. Lievät 
anorektumin kehityshäiriöt hoidetaan ensisijaisesti laajentamalla tai yksinkertaisella anoplastialla, 
mutta vaikeimmissa epämuodostumissa potilaille joudutaan tekemään monimutkaisia rekonstruktioita 
avannesuojassa. Lievissä tapauksissa suolen toiminnallinen ennuste on erinomainen. Vaikeammissa 
tapauksissa merkittä välle osalle potilaista jää suolen pysyvä toimintahäiriö, johon voi liittyä virtsateiden ja 
sukuelinten toiminnallisia ongelmia sekä heikentynyt elämänlaatu. Potilaiden onnistunut hoito edellyttää 
asian tuntevaa seurantaa ja tukitoimia läpi koko lapsuusiän, ja niiden tulisi jatkua aikuislääketieteen 
piiriin siirtymisen jälkeenkin.
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A norektumin epämuodostumat ovat ylei-
simpiä suoliston synnynnäisistä poik-
keavuuksista. Ne ovat monimuotoisia 

kehityshäiriöitä, jotka vaihtelevat lievistä kos-
mee�isista häiriöistä peräsuolen, virtsatiet ja 
genitaalit käsi�äviin vaikeisiin monianomalioi-
hin. Lähes kaikki potilaat tarvitsevat kirurgista 
hoitoa jo vastasyntyneenä. 

Epidemiologia, patogeneesi ja 
liitännäisanomaliat

Synnyltään anorektumin kehityshäiriöt ovat 
monitekijäisiä, eikä niiden tarkempaa etiolo-
giaa tunneta tarkasti. Suomessa anorektumin 
epämuodostumia todetaan yhdellä 2 500:sta 
elävänä syntyneestä, ja ne ovat pojilla hieman 
tavallisempia ja keskimäärin vaikeampia kuin 
tytöillä (1). Anorektumin epämuodostumat 
syntyvät sikiökehityksen alkuvaiheessa primi-
tiivisen viemärisuolen, johon kehi�ymässä ole-
vat virtsatiet, genitaalit ja suolikanava laskevat, 
jakautumisen häiriintyessä (2). Anorektumin 
kehi�ymiseen vaiku�avat häiriötekijät aiheut-
tavat usein epämuodostumia myös muihin sa-

maan aikaan kehi�yviin elimiin. Mitä aikaisem-
min sikiön kehitysaikana anorektumin kehitys 
häiriintyy, sitä vaikeampi syntynyt epämuo-
dostuma on ja sitä enemmän todetaan muiden 
elinten epämuodostumia. Kaikkiaan 65 %:lla 
potilaista on liitännäisanomalioita, joita esiin-
tyy tavallisimmin virtsateissä, selkärangassa, 
sydämessä ja ruokatorvessa (1) (TAULUKKO 1). 

TAULUKKO 1. Liitännäisanomalioiden esiintyminen ano-
rek tumin epämuodostumien yhteydessä. 

Epämuodostuma %:lla potilaista

Virtsatiet ja genitaalielimet 45

Luusto 30

Selkäydin 25

Ruuansulatuskanava 20

Sydän ja verenkiertoelimet 20

Kromosomianomaliat  5

Keskushermosto  3

Muut 15

Yhteensä muita epämuodostumia
   Vaikeat (korkeat) anomaliat
   Lievät (matalat) anomaliat
   Kaikki potilaat

93
45
65
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KUVA 1. Anorektumin tavallisia epämuodostumia, joita leikattaessa suoli irrotetaan anomalian tyypin mukaan 
emättimestä tai virtsajohtimesta ja tuodaan sulkijalihaskompleksin ympäröimäksi oikealle paikalleen. A) Rek-
touretraalinen prostaattinen �steli, jossa suoli avautuu sulkijalihasten ulkopuolelle prostaattiseen virtsajohti-
meen. B) Vestibulaarinen �steli, jossa suoli avautuu sulkijalihasten ulkopuolelle vestibulumiin siten, että emät-
timellä ja suolella on yhteinen seinämä. C) Kloaakki, jossa suoli, emätin ja virtsaputki laskevat yhteistä kanavaa 
pitkin välilihaan (perineum). 

A

B

C

Anorektumin epämuodostumien hoito ja myöhäisongelmat
















