
Informacija tėvams 

 

Kas yra ekstrofija?  
 

Ekstrofija – įgimta anomalija, susijusi su kloakos membranos vystymosi sutrikimu 

embriogenezės laikotarpiu. Gali būti šlapimo pūslės ir kloakos (šlapimo pūslės, žarnos ir lytinių 

latakų) ekstrofija. Dėl ekstrofijos po gimimo šlapimo pūslė būna atvira pilvo sienoje, dubens 

kaulai prasiskyrę priekinėje dalyje, taip pat būna lytinių organų anomalija – epispadija. Esant 

kloakos ekstrofijai, dar būna neišsivysčiusi storoji žarna, atvira į priekinę pilvo sieną, bei stuburo 

ir nugaros smegenų anomalija.  

Ekstrofija tebėra reta ir sudėtinga anomalija. Turinčių šį įgimtą defektą Lietuvoje gimsta 1–2 

vaikai per metus. Diagnozavus šią anomaliją prenataliniu laikotarpiu, daugelyje šalių 

pasirenkamas priešlaikinis nėštumo nutraukimas, nors absoliuti dauguma šių vaikų gimsta 

protiškai normalūs. Esant šlapimo pūslės ekstrofijai, problemų kelia tik šlapimo nelaikymas ir 

genitalijų nevisavertiškumas, tačiau reikia daug operacijų ir itin gero rezultato dažniausiai 

pasiekti neįmanoma. Reikia didžiulės chirurgo patirties, kad būtų gautas bent patenkinamas 

rezultatas.  

Didžiojoje Britanijoje tokie pacientai gydomi dviejuose centruose, tačiau svarstoma, kad būtų 

tikslinga koncentruoti šiuos pacientus keliuose centruose Europoje. Šlapimo pūslės uždarymo 

operacija trunka 3–8 val., o pooperacinis stacionarinis gydymas su imobilizacija trunka daugiau 

nei mėnesį. Dažnai prireikia papildomų operacijų komplikacijoms, šlapimo ar išmatų nelaikymui 

gydyti bei genitalijų rekonstrukcijai.  

Kiek dažnesnė anomalija, vadinamoji persistuojanti kloaka Lietuvoje pasitaiko 2–6 vaikams per 

metus. Jos priežastis panaši kaip ir ekstrofijos: vaisiaus vystymosi laikotarpiu kloaka 

nepasidalina į atskirus kanalus, ir tiesioji žarna, šlaplė bei makštis atsiveria tarpvietėje viena 

anga. Tokiais atvejais po gimimo reikia atlikti kolostomiją ir kartais urologines drenažines 

operacijas dėl dažnai kartu pasireiškiančių urologinės bei nugaros smegenų anomalijų. Po 6–12 

mėnesių atliekama tarpvietės rekonstrukcinė operacija. Tik esant palankiai anatominei situacijai 

ir didelei chirurgo patirčiai įmanoma pasiekti gerą kosmetinį ir funkcinį rezultatą. tačiau dažnai 

prireikia papildomo medikamentinio ar chirurginio gydymo dėl tuštinimosi ar šlapinimosi 

sutrikimų.  

Nors vaikų, gimusių su tokiomis anomalijomis, išgyvenamumas yra pagerėjęs, siekiant geresnių 

rezultatų ir gyvenimo kokybės, būtų naudingiau pacientus ir specialiai parengtus įvairių sričių 

specialistus koncentruoti viename centre. 

 

Vaikų ligoninės Vaikų urologijos skyriaus inf.  


