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SISSEJUHATUS

• Vaagnapõhjaelundite prolaps on laialt leivinud patoloogia naiste
hulgas.
• USA-s Women´s Health Initiative (WHI) - uuringu põhiselt esineb
erineva raskusastmega vaagnapõhja prolapsi 40%-l
postmenopausaalses eas naistel.

• 80ndaks eluaastaks on üks kümnest naisest pidanud läbitegema
vaagnapõhja allavaje tõttu operatsiooni.
• Soomes on vaagnapõhja prolapsi tõttu teostatavad operatsioonid
levinuimad operatsioonid hüsterektoomia järel
• Traditsiooniliste operatsioonitehnikate puhul, mil vaagnapõhja
korrektsiooniks kasutatakse patsiendi omi kudesid, ei saada alati
loodetud tulemust.

• Abiks on võetud seetõttu erinevad „võrk-süsteemid“
• AS LTKH Naistekliinikus teostati 2013a. vaagnapõhja prolapsi
tõttu 209 operatsiooni, neist 72 „võrguga“.
Dr. Külli Idla „Vaagnapõhja prolaps günekoloogi pilgu läbi“ 30.01.2015

Vaagnaorganite prolapsi põhjustavad ja
soodustavad
• Iga (vananedes lihastoonus väheneb ja sidekude kaotab oma
elastsuse)
• Menopaus (hüpoöstrogenism soodustab allavajet)
• Geneetiline eelsoodumus (nn. „sisseprogrammeeritud“ sidekoe
nõrkus)
• Sünnitustega kaasnenud vaagnapõhja traumad
• Eelnevad günekoloogilised operatsioonid
• Ekstragenitaalsed haigused (sidekoehaigused; diabeet;
kroonilised haigused, millega kaasneb pidev surve
vaagnapõhjale nt. krooniline köha, kõhukinnisus, rasvumine)
• Füüsiliselt raske töö - suurte raskuste regulaarne tõstmine.
Dr. Külli Idla „Vaagnapõhja prolaps günekoloogi pilgu läbi“ 30.01.2015

G.T.Bitti et al

M.levator ani ja endopelvilise fastsia vastastikune toime

Vaagnaorganite (laev) toestus toimib peamiselt vaagnapõhjalihaste toel
(meri), kui fastsia (jämedad köied) hoiab organeid paigal.
• Vasakpoolne pilt: laev toetub merepinnale ja hoitakse paigal köite abil.

• Keskmine pilt: mõõna ajal (vaagnapõhja lihased on vigastatud või
atroofilised); fastsia suudab mõnda aega hoida paigal.
• Parempoolne pilt: lõpuks köied katkevad ja paat vajub ümber (suureneb
risk vaagnaorganite prolapsi tekkeks).
G.T.Bitti et al, K.Lammers et al

Kaebused vaagnaorganite prolapsi korral
• Raskus- või survetunne alakõhus ja lahkliha piirkonnas
• Alakõhu- ja seljavalu
• Häired urineerimisel (sagenenud urineerimine,
pakitsustunne, põie tühjendamishäired)
• Defekatsioonihäired (kõhukinnisus, raskendatud roojamine)

• Tahtmatu uriinileke
• Gaaside ja rooja pidamatus
• Seksuaalsed probleemid – düspareuunia
Dr. Külli Idla „Vaagnapõhja prolaps günekoloogi pilgu läbi“ 30.01.2015

Obstruktiivse defekatsiooni sündroom esineb
50%-l uriinipidamatusega ja 80%-l uterovaginaalse
prolapsiga patsientidest.

Sooleprobleemidega patsientidest on MRTuuringul leitud 35%-l ka teiste osade probleeme:
neist tsüstotseele 71%-l, ureetra hüpermobiilsus
65%-l ning tupe-emaka prolaps 50%-l.

L.G. Del Salto et al ref. Rush

Juttu tuleb...
• Naise vaagnapõhja MR-anatoomiast
• MRT-uuringu teostamisest
• MRT-uuringu leiu hindamisest
• Patoloogiatest
• LTKH-juhud (pildiline leid)

NAISE VAAGNAPÕHJA MR-ANATOOMIA

Vaagnapõhja tugistruktuuride
anatoomia
1.Vaagnapõhjalihased ja
sidekoelised struktuurid

2.Tupeseinte
fibromuskulaarne kude

3.Endopelvise sidekude

Dr. Külli Idla „Vaagnapõhja prolaps günekoloogi pilgu läbi“ 30.01.2015

Anatoomiast
Kesksagitaal tasapinnas on näidatud
3 funktsionaalset anatoomilist osa ja
olulisemad patoloogilised seisundid:
-

Eesmine osa (punane) kusepõis
ja ureetra (tsüstotseele, ureetra
hüpermobiilsus)

-

Keskmine osa (sinine) emakas,
emakakael, tupp (emaka ja tupe
prolaps)

-

Tagumine osa (roheline) anus,
anaalkanal, rektum, sigmasool
(rektotseele, invaginatsioon )

„Virtuaalne osa“ (lilla) nimetatakse
„cul-de-sac“ (enterotseele,
peritoneotseele, sigmoidotseele)
L.G del Salto et al

Koronaaltasapinnaline skeem tupe
tasapinnas
-

Endopelviline fastsia

-

Vaagna diafragma

-

Urogenitaalne diafragma
(perineaalmembraan)

UT – emakas
B – kusepõis
V - tupp
PC – m.pubococcygeus
PB – m.puborectalis
BC – m.bulbocavernosus
IOM – m.obturatorius interna

L.G.del Salto et al

koronaaltasapind

Naise vaagen
aksiaaltasapinnas:
a. Vaagna diafragma kõrgusel
b. Urogenitaalse diafrgma
kõrgusel
L.G del Salto et al

M.levator ani
- m.iliococcygeus – õhuke, horisontaalselt orienteeritud,
lehviku taoliselt (Ax tasapinnas); alumisel kontuuril
konkaavne, mis jälgitav koronaaltasapinnas. Lateraalses
osas kulgeb vaagna küljele ATLA-na (levator ani
kõõluskaar) ja mediaalne osa kinnitub vaagna organitele.
- m.puborectalis – on U-kujuline kaar, mis kinnitub ees
häbemeluu sisepinnale ja on jälgitav Ax tasapinnalisel
kujutisel ning ümbritseb ureetrat, tuppe ja anaalkanalit
urogenitaalhiaatuse tasandil. M.puborectalis vastutab ka
anaalkanali ja rektumi vahelise õige nurga hoidmise ees.
M.puborectalis´e kahjustus/vigastus tekib vaginaalsel
sünnitusel ja tavaliselt eraldub lihas häbemeluult ja ülesvõtetel
on lihas õhenenud, kaardunud või ebakorrapärane.
-

m.pubococcygeus – vaagnadiafragma tasandil

Endopelviline fastsia

Endopelvilise fastsia 3 tasandit ülevalt
alla:
I tasand (kollane pidev joon)
hoiab/katab emakat ja tupe ülemist
osa, ulatudes uteroskraalligamendini
ja vaagna külgseinani
II tasand (rohelised jooned)
hoiab/katab kusepõie tagaseina ja
tupe keskosa.
III tasand (roosa joon) hoiab/katab
ureetrat ja tupe alumist osa. Tupe
eesmine alumine sein ja ureetra
alumine tagumine sein on kokku
sulandunud ning nende vahel ei ole
fastsiat.

G.T.Bitti et al

Uteroskraalligamendid (katkendlik kollane joon);
häbemeluu ja endopelviline fastsia läbi ATLA (ATLA
= m.levator ani kõõluskaar) (katkendlik roosa joon)
on kesjoonel pildile projitesseritud.

Ureetrat toestavad ligamendid
ülemisel tasandil (a)
• periuretraal ligamendid (nooled), mis tekivad m. puborectalis´est (*);
• parauretraal ligamendid (nooleotsad a-pildil), mis tulevad esile/tekivad
ureetra (U) lateraalsest seinast;
alumisel tasandil (b)
• periuretraal ja pubouretraal ligamendid (b-pildil kõver nool), mis tulevad
esile häbemeluult ja ulatuvad ureetra ventraalse seinani.
PS = häbemeliidus, R = rektum.

L.G del Salto et al

32 a naine, Ax T2 kujutis

(a) ureetra ülemisel tasandil parauretraal ligamendid (nooled) –
kulgevad kergelt kaldu, seob ureetra lateraalse seina periuretraal
ligamendiga.

(b) Ureetra keskmise tasandil jälgitavad periuretraal ligamendid
(nooled) mis ulatuvad m. puborectalise´e (nooleotsad) mediaalsest osast
ureetra ventraalse seinani.
K.J.Macura et al, R.F.El Sayed et al

Sag T2-kaalutud MR-kujutis näitab
lahkliha piirkonda (*) anovaginaalse
septumi ja levator plaadi (nool)
tasandil.
Lahkliha piirkond (perineal body) või
lahkliha keskkõõlus – on oluline
tagumise osa struktuur, mis asetseb
anovaginaalse septumi sees ja
hoiab ära urogenitaalhiaatuse
laienemise.
Rektovaginaalne fastsia on osa
endopelvilisest fastsiast, mis ulatub
tupe tagaseinast rektumi eesseinale
ja kinnitub lahkliha piirkonda.
B = kusepõis, PS = häbemeliidus, R = rektum, Ut = emakas, V
= tupp
L.G del Salto et al

Cor (a) ja Ax (b) T2-kaalutud MR-kujutisel on näidatud normaalne
m. iliococcygeus´e (nooleotsad) ja m.pubococcygeus´e (*)
konfiguratsioon. Nooled – välimine anaalsfinkter
A = anaalkanal, C = õndraluu, PS = häbemeliidus, R = rektum, U =
ureetra, V = tupp.
L.G del Salto et al

Vaagnapõhja lihased
(a) Sag FSE T2 MR kujutis. M. puborectalis (PR; lühike-pikk jooned), mis ümbritseb
ringjalt urogenitaal hiaatust ja vastutab rektumi ja anaalkanali vahelise nurga
korrektsuse/õigsuse eest (nurgaga katkematu joon). Pindmine välimine
anaalsfinkter (EAS; katkendlik joon). Lahkliha (perineal body (*)) on jälgitav ümara,
hüpointensiivse struktuurina tupe alumise osa ja välimise anaalsfinkteri vahel. Lig.
anococcygeus (AC; punktiirjoon). Ureetra (nooled) jääb täielikult häbemeluu taha. S
= sümfüüs.
(b) Ax FSE T2 MR kujutis istmikukluuoga (spina ischiadica) (IS), mis on
ühenduskoht m. ischiococcygeus (IsC) ja ATLA´l. Vistseraalse ühenduskohana on
jälgitav m. iliococcygeus (IIC), kui ka m. obturator (O) ja lig. anococcygeus (AC).
B = kusepõis, C = õndraluu, R = rektum, U=emakas, V = tupp.

Bitti et al

Urogenitaalhiaatus
(a) Ax FSE T2-kaalutud MR kujutisel on näidatud puborektaalling
(puborectal sling - punktiirjoon), mis ümbritseb koos häbemeluuga
ureetra (U), tupe (V) ja rektumi (R) urogenitaalhiaatuse tasandil.
Normipäraselt on tupe valendik keskmises 1/3-s tüüpiliselt H-kujuline.
(b) Alumisel tasapinnal, sisemine anaalsfinkter (IAS) ja välimine
anaalsfinkter (EAS), mis on jälgitavad tagumise „haralise sabana“. Tupp
on sellel tasandil eesmises osas suurenenud ja konkaavne ning toetab
ureetrat (nagu „võrkkiiges“).
Bitti et al

Perineumi anatoomia
Aksiaaltasapinnaline skeem naise
perineumist, kus on näidatud
lihased. Perineum on jagatud
„kolmnurkadeks“ – ees
urogenitaalne ja tagumises osas
anaalne kolmnurk.
Paremal on urogenitaal
„kolmnurgas“ on lihased pildil
„eemaldatud“ kõdistisääre (clitoral
crus) ja vestiibulisibula (vestibular
bulb) pealt.
Perineaalmembraan, mis on tuntud
ka urogenitaaldiafargmana, on
sügavamal pindmisest
perieaaltaskust.
M.levator ani ja m.coccygeus
moodustavad vaagna lihaselise
põhja.
K. Hosseinzadeh et al

lig.= ligament, m. = lihas.

Perineumi anatoomia (2)
Ax T2 MR-kujutis normaalsest perineumi
anatoomiast vaagna diafragma (a)
kõrguselt kuni vulva (e) tasapinnani.
A = anus, B = kusepõis, BC = kliitori
keha (body of clitoris), C = õndralüli, CC
= kõdistisäär, CM = m.coccygeus EAS =
välimine anaalsfinkter, IAF = ischioanal
fossa, IAS = sisemine anaalsfinkter, IC =
m.iliococcygeus, LM = suur
häbememokk, MO = häbemekink, OI =
m.obturator internus, P = häbemeluu,
PB = lahkliha, PM = perineaal
membraan, PR = m. puborectalis, R =
rektum, TPM = m.transversus perinei, U
= ureetra, V = tupp, VB = vestiibulisibul.
Kollane komnurk c-pildil näitab
urogenitaal kolmnurga piirjooni.
K. Hosseinzadeh et al

Perineumi anatoomia (3)
Cor T2- MR kujutis eest
kusepõie tasandil (a) kuni
anorektaalse ülemineku
tasandini (d)
A = anus, APL = eesmine
häbemeligament, AR =
ischioanaal lohu eesmine
sopis, B = kusepõis, BC =
kõdisti keha, CC =
kõdistisäär, EAS = välimine
anaalsfinkter, IAF =
ischioanaal lohk, IC = m.
Iliococcygeus, LM = suur
häbememokk, OI =
m.obturator internus, PM =
perineaalmembraan, PR = m.
puborectalis, R = rektum, V =
tupp, VB = vestiibulisibul.
K. Hosseinzadeh et al

Uuringu erinevad nimetused

• Dünaamiline MR-defekograafia
• Dünaamiline tsüstoproktograafia

• Dünaamiline tsüstokolpoproktograafia

MRT-UURINGU TEOSTAMINE

Patsiendi ettevalmistus
•

Uuringule eelneval õhtul või uuringu päeva
hommikul on soovitav tühjendada pärasool. Kui
ei õnnestu, siis kasutada nt Microlaxi.

•

Uuringu päeva hommikul tohib süüa/juua.

•

Enne uuringut on soovitav tühjendada kusepõis
(10 -15 min varem), et vähendada düskomfordi
tunnet uuringu ajal.

•

Tupp markeeritakse kehasooja ultraheligeeliga (510 ml) – erinevate allikate andmetel 5 – 50 ml

•

Pärasool täidetakse kehasooja ultraheligeeliga (100
ml) – erinevate allikate andmetel 60 – 200 ml.

•

Vajadusel manustatakse lihasesse soolt
lõõgastavat ravimit (Buscopan).

MRT-UURING
•

T2 ax, sag, cor tasapinnad kitsa (3mm) kihiga, 24-28
FOV. Uuringul peab olema jälgitav viimane nimmelüli,
sakraallülid, pärasool, tupp, kusepõis kogu ulatuses

•

Sag 2D FIESTA sekvents 40 FOV, 5-6 mm kihiga, kihte
4-6, sekventsi kestvus ei ületa 15 sekundit
(punnestamise aeg). 2D FIESTA sekventse korratakse
kolmel korral (iga sekventsi ajal palutakse punnestada
järjest tugevamini (pingutus, pressimine, defekatsioon)
ja seda ka hoida terve sekventsi vältel).

RADIOLOOGILISE LEIU HINDAMINE

• Hinnata Ax + Sag + Cor T2 kujutist rahuolekus –
lihaste seisund.
• Kõik mõõtmised teostatakse kesksagitaal
tasapinnas rahuolekus ja maksimaalsel
punnestusel/pressimisel.
• Ideaalne on uuringu registreerimine nn liikuva pildiga
ning sel juhul hiljem hinnatakse leidu ka „cine loop“
kujutisel.

Hindamised/mõõtmised

Kesksagitaal tasapinnas T2 kaalutud MR kujutis – norm.
anatoomia rahuolekus
PCL (pubococcygeal line) - joon, mis jääb vaagnapõhja lihaste
tasapinnale (joon häbemeluu alumisest servast 1. ja 2.õndralüli
vahelise liiduseni)
MPL (midpubic line) – jääb tupeava tasapinda
L.G.del Salto et al

Leiu hindamine: PCL ja MPL järgi
Tsüstotseele ja emaka
prolapsi hindamine PCL-i
järgi
Aste

Kaugus PCL joonest

Kerge

1–3 cm allpool

Keskmine

3–6 cm allpool

Raske

>6 cm allpool

L.G.del Salto et al; C.A.Woodfield et al

Tsüstotseele, emaka prolapsi ja
anorektaalse ühenduskoha
allavaje hindamine MPL-i järgi
Aste

Kaugus MPL joonest

0

>3 cm ülalpool

1

>1 kuni 3 cm ülalpool

2

Kuni 1 cm ülalpool või allpool

3

>1 cm allpool

4

Täielik organi eversioon

Hindamine/mõõtmine (2)
Kesksagitaal T2 kaalutud MR
kujutis – norm.anatoomia
rahuolekus
• PCL-joon
• H-joon – joon, mis tõmmatakse
kesksagitaal tasapinnas
häbemeluu alumisest servast
rektumi tagumise seinani
anorektaalse ülemineku kohal näitab hiaatuse
suurenemist/laienemist
• M-joon – joon tõmmatakse Hjoone tagumisest punktist üles
ja peab olema risti PCL-joonega
- näitab vaagnapõhja üldist
allavajet
L.G.del Salto et al

Hindamine: H- ja M-jooned
Aste

Hiaatuse suurenemine (Hjoon)

Vaagnapõhja allavaje
(M-joon)

Norm

<6 cm

<2 cm

Kerge

6 – 8 cm

2 – 4 cm

Keskmine

8 – 10 cm

4 – 6 cm

Raske

>10 cm

>6 cm

Vaagnapõhja lõtvuse hindamine H- ja
M-joontega

L.G.del Salto et al; L.Boyadzhyan et al

http://posterng.netkey.at/esr/viewing/index.php?module=viewing_poster&task=viewsection&ti=374193

Eesmise rektotseele hindamine
Aste

Seina protrusiooni sügavus *

Väike

< 2 cm

Keskmine

2 – 4 cm

Suur

> 4 cm

*Rektumi seina protrusiooni
sügavust mõõdetakse
kujuteldava normaalse
asetsusega rektumi
eesseinast
L.G del Salto et al

Anorektaalnurk (ARA)
Sag T2- kaalutud kujutis näitab
normaalselt ARA (naisel)

(a) rahuolekus
(b) pingutusel
(c) defekatsioonil

Anorektaalnurka (punktiirjoon) mõõdetakse
kahe ristuva joone (punased jooned) vahel:
neist 1 kujutab anaaalkanali kesktelge ja
teine puutub rektumi distaalse osa
tagaseina.

L.G.del Salto et al, G.T.Bitti et al

•

Rahuolekus on ARA 108°–128° kraadi
(L.G.del Salto et al) ja G.T.Bitti et al
andmetel rahuolekus 90°–110°

•

Nurk väheneb pingutusel normipäraselt
~15 – 20°

•

Nurk suureneb defekatsiooni ajal
normipäraselt ~15 – 20°

PATOLOOGIAD

Vaagnaorganite prolaps
1. Kusiti allavaje (ureterocele)
On tingitud kusitit hoidva sidekoe ja ligamentide lõtvusest.
Põhjustab uriinileket pingutusel või teatud asendites
(kummardamisel, püsti tõusmisel, peale urineerimise lõpetamist).
2. Põie allavaje (cystocele)
Enamal määral tingitud tuppe eesseina allavajest, kuid võib
kaasneda ka tupe tagaseina allavajega. Kaasnevad tihti
düsuurilised vaevused.
3. Pärasoole ja soolte allavaje (rectocele, enterocele)

Tingitud tupe tagaseina allavajest, mille tagajärjel kaotavad pärasool
ja sool oma õige asendi. See toob endaga kaasa häired soole
tühjendamisel, gaaside ja rooja pidamatuse.
Dr. Külli Idla „Vaagnapõhja prolaps günekoloogi pilgu läbi“ 30.01.2015

4. Emaka allavaje (prolapsus uteri)
Emakat hoidvate struktuuride nõrgenemisel hakkab emakas
vajuma allapoole ja sõltuvalt allavaje ulatusest võib väljuda
tupepilust. Põhjustab ebamugavust, valu ja häiritud suguelu.
5. Tupeköndi allavaje (prolapsus vaginae)
Tekib siis kui emakas on eelnevalt eemaldatud. Kaasneb põie ja
soolestiku allavaje, mille tulemusena tekivad häired urineerimisel ja
roojamisel.
6. Emakakaela elongatsioon (elongatio colli uteri)
Esineb eraldi patoloogiana või kaasuvana tupeseinte allavaje
korral. Emakakael on pikenenud (norm. pikkus u. 2,5 cm) ning
portio on tuntav tupe sissekäigus või väljunud tupepilust.
7. Tupeseinte fastsiate rebendid (näiteks nn.“lateraaldefektid“)
Traumade tagajärg (näiteks vaginaalse sünnituse korral) kui
normaalne sidekude on rebenenud lahti oma kinnituskohtadest.
Dr. Külli Idla „Vaagnapõhja prolaps günekoloogi pilgu läbi“ 30.01.2015

Radioloogiline leid (patoloogiad)
• M.levator ani kahjustus (m.puborectalis´e ja
m.iliococcygeus´e kahjustus)
• Vaagnaorganite prolaps

- eesmine osa (tsüstotseele, ureetra hüpermobiilsus)
- keskmine osa (emaka ja tupe prolaps)

- Cul-de-sac (enterotseele, peritoneotseele)
- tagumine osa (eesmine rektotseele, rektaalne
invaginatsioon, tagumine rektotseele)

• Vaagnapõhja lõtvumine – esineb hiaatuse laienemine
(suureneb H-joon) ja vaagnapõhja allavaje (suureneb Mjoon)
• Spastilise vaagnapõhja sündroom

M.puborectalis´e kahjustus

Mõlemal patsiendil on rektumisse (R) viidud UH-geeli.
(a) Ax T2-kaalutud MR-kujutis tupe (V) alumise osa kõrguselt 57 a naisel (4
sünnitust), kellel esineb genitaalprolaps. Jälgitav on m.puborectalis´e täielik
eraldatus (nool); vasakul on m.puborecatalis normipärane (nooleots).

(b) Ax T2-kaalutud MR-kujutis 56 a naisel, kellel esineb perineumi allavaje.
Jälgitav on m.puborectalis´e kaardumine mõlemapoolselt (nooled).
G.T.Bitti et al

M.iliococcygeus´e kahjustus

71 a naine, kellel esineb väljendunud vaagnaorganite prolaps
(a) Ax T2 MR-kujutis - m.iliococcygeus´e katkemine vistseraalses osas
(nooled), see seisund võib põhjustada rektumi kummumise paremale
ischiorektaalsesse ossa.
(b) Cor T2 MR- kujutisel on jälgitav m.iliococcygeus´e õhenemine paremal
(noolepead). Kompensatoorselt on vastaspoolel m.iliococcygeus
paksenenud (nool) ja alumise kontuuri konkaavsus vähenenud.
G.T.Bitti et al

Ureetra hüpermobiilsus
• Ureetra hüpermobiilsus – muutub
ureetra telg kõhuõõnesisese rõhu
tõusu ajal.
33 a naine väljendunud
uriinipidamatusega
Sag T2 MR-kujutis vaagnast:
• Jälgitav tsüstotseele (nool) punnestuse ajal põiekael nihkub PCLjoonest allapoole
• Ureetra hüpermobiilsus (noolepea) –
ureetra asend punnestuse ajal on
horisontaalne.
• Kerge rektumi allavaje punnestuse
ajal, mis siiski jääb normi piiridesse.
Y. M. Law, J.R. Fielding

Normaalne endopelviline fastsia ja I tasandi fastsia
kahjustus

(a) Ax FSE T2 MR-kujutis: normaalne I tasandi fastsia toestus tupe (V) ülemisele osale.
Tupe ülemine osa kergelt kaardub rektumi (R) ümber. Jälgitav on ka normaalne II
tasandi fastsia toestus kusepõie (B) tagumisele seinale (kõver katkendlik joon).
Endopelvilise fastsia I ja II taseme suhe sõltub kusepõie täitumisest ja emaka
asendist.
(b) Ax FSE T2 MR-kujutis 59 a naisel perineumi allavaje sündroomiga peale
hüsterektoomiat – kujutisel on jälgitav tüüpiline toestuseta ülemise tupeosa
moondumine, mida tuntakse ka „sarikamärgi“ tunnusena (nurgaga katkendilk joon).
B = kusepõis, R = rektum.

G.T.Bitti et al

Endopelvilise fastsia II tasandi paravaginaalne defekt

(a) Ax T2 MR-kujutis 49 a korduvsünnitanud naisel, kellel probleemiks uriini
pidamatus – mõlemapoolselt on jälgitav kusepõie tagaseina toestuse
puudumine (katkendlik joon) – seda tuntakse ka „sadulatasku“ tunnusena
(“saddlebag” sign). B = kusepõis.
(b) Ax T2 MR-kujutis 33 a naisel (2 sünnitust), kellel uriinipidamatus ja
genitaalprolaps – jälgitav tupe kontuuri moondumine (noolepea), mille
põhjuseks on fastsia lõhe/defekt koos lihase kahjustusega. Paremal on m.
puborectalis häbemeluust irdunud/eraldunud (must nool). Vasakul on valge
noolega näidatud normaalne m.puborectalis´e kulg. U = ureetra.
G.T.Bitti et al

Endopelvilise fastsia II tasandi tsentraalne defekt

Ax T2- kaalutud MR- kujutis 71
a naisel obstruktiivse
defekatsiooni sündroomiga.

MR-kujutisel on jälgitav
rektovaginaalse fastsia lõhe
tulemusena tekkinud
peritoneaalse rasva
herniatsioon (*) tupe (V)
ülemisest 1/3-st allpool. UHgeel on jälgitav rektumis (R).

P = peritoneotseele, U =
ureetra
G.T.Bitti et al

Normaalne ja lõhestunud III tasandi endopelviline fastsia

(a)Ax T2 MR kujutisel on näidatud (eest taha) pubouretraal, periuretraal ja
parauretraal ligamendid (ureetrat toestavad ligamendid) (noolepead). ATFP
(vaagna fastsia kõõluskaar) kinnitused tupe alumisest osast häbemeluule, mis
samuti toestavad ureetrat (U). Ureetra tuleb nähtavale tüüpiliselt
„märklauana“ – õhuke hüpointensiivse signaaliga välimine ja sisemine sfinkter
ja kõige sisemine osa hüperintensiivsema signaaliga - limaskest. V = vagina.
(b)Ax T2 MR-kujutis 50 a naine, kellel stress kusepõie pidamatus  puuduvad
ureetrat toestavad ligamendid (tingituna ligamentide täielikust rebendist) ja
esineb retropuubilise ruumi laienemine (Rp; *) – teatakse ka kui „longus
vuntside“ sümptomina. Fastsia defekti ei ole ureetra (U) ja tupe (V) alumise
osa vahel, kuna sellel tasandil on 2 lihaskihti kokku „sulandunud“.
G.T.Bitti et al

Väljendunud emaka prolaps

Väljendunud emaka prolaps 41 a naisel.

Sag FIESTA kujutised on registreeritud rahuolekus (a), pingutusel (b) ja defekatsioonil
(c).
•

Pingutusel ja defekatsioonil on jälgitav, et emakas liigub tupe kaudu allapoole ja
emakakael asub tupe sissekäigus (valge nool).

•

H ja M jooned on normipärasest laiemad.

•

Tupp tundub olevat lühenenud ja pahupidi pöördunud; seda leidu võib seostada
muutusega emakakaela-funduse nurga ja asetsuse muutusest.

•

Ureetra hüpermobiilsust ei esine (nooleots).

•

Esineb väljendunud tagumise osa allavaje (7 cm) (must nool).

M.C. Colaiacomo et al

Enterotseele
Enterotseele või cul-de-sac hernia on peritoneumi kummumine
uterosakraalligamentide vahelt tupe ülemise osa juurest ja distaalsemal
ulatudes rektovaginaalsesse septi ja eraldades rektumi tupest.

Võib sisaldada:
• rasva (peritoneotseele),
• peensoolt (enterotseele)

• sigmasoolt (sigmoidotseele)
Patsiendid kellel on teostatud hüsterektoomia on risk enterotseele tekkeks,
kuna endopelvilise fastsia terviklikkus on katkenud pubotservikaalses ja
rektovaginaalses osas.
Enterotseele tekib tavaliselt soole- ja/või kusepõie tühjendamise lõppfaasis.
Kaebusteks: sooleobstruktsioon, düspareuunia ja alaseljavalu

Enterotseele on oluline MRT-uuringu leid, kuna vajab peritoneaalset
lähenemisteed kirurgilisel parandamisel.

Enterotseele

(a) Sag T2-kaalutud MR kujutis pingutuse ajal. 58 a naine, uriinipidamatuse ja
vaagnaorganite prolapsiga peale hüsterektoomiat: peensoolelingud (E)
esinevad allpool PCL-joont. Suur tsüstotseele (B) ja rektumi eesseinas
limaskesta prolaps (nool)
(b) (b) Sag T2-kaalutud MR kujutis pingutuse ajal. 78 a naine
roojapidamatusega peale hüsterektoomiat: suur perineaalne song (nool)
tühja kusepõie (B) ja rektumi (R) vahel, milles rasva ja sigmasooleling (S)
G.T.Bitti et al

66 a naine obstruktiivse defekatsiooni sündroomiga.

Sag FIESTA kujutis on registreeritud rahuolekus (a) ja defekatsioonil (b).
• Defekatsioonil on jälgitav peritoneaalne Cul-de-Sac (valge nool)
herniatsioon rektovaginaalsesse ruumi, mille tulemusena tekib suur
rasva sisaldusega enterotseele (peritoneotseele).
• Kaasuvana esineb suur eesmine rektotseele (must nool).
M.C. Colaiacomo et al

Obstruktiivse defekatsiooni sündroomiga 65 a naine.
Varasemalt (18 a varem) teostatud hüsterektoomia emaka prolapsi tõttu.
(a–c) Sagittal true-FISP kujutised on registreeritud süveneval pingutusel
defekograafial; esile tuleb eesmine rektotseele (*) ja suur enterotseele (nool).
Allavaje ajal, peritoneaalne „kott“ suleb rektumi valendiku ja takistab täielikku
soolesisaldise evakuatsiooni rektoteseelest ja rektumi proksimaalsest osast.
Kaasuvana esineb tsüstotseele (valge noolepea) ja tupevõlvi prolaps (must
noolepea).
M.C. Colaiacomo et al

Eesmine rektotseele
Eesmine rektotseele 62 a naisel, kellel
kõhukinnisus ja mittetäielik
sooletühjenemise tunne.

Sag FIESTA kujutisel on jälgitav suur
eesmine rektotseele (nool) —
väljavõlvumise ulatus on mõõdetud
kujutletavast rektumi eesseinast (punane
punktiirjoon) — võlvumine tuppe.
Samuti on tegemist anorektaalse ülemineku
allavajega ja levator plaadi kaudaalse
nurga kadumisega (noolepea), mis on
tingitud vaagnapõhja lõtvusest ning
kaasuvana esineb ka kerge tsüstotseele ja
ureetra hüpermobiilsus.
L.G del Salto et al

Rektaalne invaginatsioon
Skemaatiline joonis näitab
rektoanaalse invaginatsiooni astet
sõltuvalt lokalisatsioonist
• Intrarektaalne invaginatsioon
(minimaalne osaline või ringjas
rektumi seina sissevoltimine,
mis piirdub rektumiga)
• Intraanaalne invaginatsioon
(piirdub anaalkanaliga)

L.G del Salto et al

• Ekstraanaalne invaginatsioon
või täeilik rektumi prolaps
(täielik invaginatsioon ja rektumi
eversioon läbi anaalkanali).

Rektaalne invaginatsioon
Joonis ja Sag FIESTA
kujutised näitavad
intrarektaalse
invaginatsiooni astet:
proksimaalne (a, a’),
keskmine (b, b’), ja
distaalne või
intraanaalne (c, c’).
Kahe otsaga nooled
viitavad distantsile
pöördunud osa ja anuse
serva vahel.
M.C. Colaiacomo et al

Rektumi invaginatsioon 48 a naisel, kellel
kahtlus obstruktsioonile defekatsioonil.

Rektumi invaginatsioon

Kesksagitaal FIESTA MR-kujutis on
registreeritud defekatsiooni ajal ning jälgitav on
rektumi seina intrarektaalne invaginatsioon
(kõver nool).
Samuti on jälgitav suur eesmine rektotseele (*)
ja levator plaadi kaudaalse nurga kadumine
(sirge nool).

Eesmises ja keskmises osas on jälgitav
keskmise astme tsüstotseele (pikk katkendlik
joon) ja kerge emaka proplaps (lühike
katkendilik joon) ning samuti on piki emaka
prolapsi jälgitav ka peritoneotseele (noolepea) –
väikese triibuna on mesenteeriumi rasvkude
jälgitav rektovaginaalses ruumis tupe ülemises
kolmandiku piirkonnas.

L.G del Salto et al

Sellel patsiendil muutis rektaalse invaginatsiooni
ja väikese peritoneotseele leid MRT-uuringul
operatsiooniplaani, mille tulemusena kasutati
transperineaalse lähenemise asemel
transabdominaalset.

41 a naine obstruktiivse
defekatsiooni sündroomiga

Sag true-FISP kujutis on
registreeritud soole
tühjendamise faasis.
Jälgitav on:
- väljendunud perineaalne
allavaje
- mittetäielik anaalkanali
avanemine
- väike tagumine rektotseele
(nool viitab rektotseelele).
M.C. Colaiacomo et al

Perineaalne prolaps ja mittetäielik
sooletühjenemise tunne 68 a
naisel.

Sag FIESTA kujutisel hilises
evakuatsiooni faasis on jälgitav
patoloogiline limaskesta
paksenemine ja kokkuvoltimine
rektumi ees- ja tagaseinas
(noolepead) – rektaalne
invaginatsioon. Limaskesta
kokkuvoltimine ahendab rektumi
valendikku ja takistab normaalset
sooletühjenemist.
Eesmise osa (tsüstotseele) ja
keskmise osa (emaka allavaje)
prolaps on kaasuv leid.
M.C. Colaiacomo et al

57 a naine, kellel mittetäielik
sooletühjenemise tunne.
Sag FIESTA kujutisel on
jälgitav intrarektaalne
invaginatsioon (nooled)
defekatsiooni ajal.
Invaginatsioon suleb rektumi
valendiku ja selle tulemusel
rektum ei tühjene täielikult .

Kaasuvana tsüstotseele (must
noolepea) ja emakakaela
prolaps (valge noolepea).
M.C. Colaiacomo et al

Rektumi prolaps

R = rektum, B- kusepõis, C emakakael, sirge joon = PCL. Mõlema patsiendid kujutis on registreeritud
pingutse ajal

(a) Sag T2-kaalutud MR kujutis. 20 a naine (1 sünnitus) obstruktiivse
defekatsiooni sündroomiga – jälgitav on täielik rektoanaalne prolaps
(invaginatsioon). Rektumi sein on ringjalt kokkuvoltinud (nool). Lisaks ka
tsüstotseele, ureetra hüpermobiilsus (punktiirjoon) ja emaka prolaps.
(b) Sag T2-kaalutud MR-kaalutud kujutis. 50 a naine kellel väljendunud
obstruktiivse defekatsiooni sündroom, esines rektumi verejooks (vajas
vereülekannet). Jälgitav on välimine rektumi prolaps (nool); lisaks ureetra
hüpermobiilsus (punktiirjoon), tsüstotseele ja genitaalprolaps.
G.T.Bitti et al

Spastilise vaagnapõhja sündroom ehk
m.puborectalis´e paradoksaalne kontraktsioon
Spastilise vaagnapõhja sündroom (tuntakse ka kui anismuse
(düssünergiline defekatsioon) või isoleeritud rektumi haavandi
sündroomina (solitary rectal ulcer syndrome) – tekib
paradoksaalne m.puborectalis´e kontraktsioon
pingutuse/pressimise ajal.
• Peamiseks tunnuseks on pikenenud või mittetäielik
soolesisu evakuatsioon.

• Samas ka täiesti tervetel inimestel võib esineda mõningane
m.puborectalis´e kontraktsioon defekatsiooni ajal.

Spastilise vaagnapõhja sündroom

61 a naine uriini pidamatuse ja mõnikord esineva sooletühjendamise
raskusega peale hüsterektoomiat

(a) Sag T2 MR kujutisel on näidatud anorektaalne nurk (ARA) (nurgaga joon)
normipärasena (90°–110°). Punktiirjoon = H line.
(b) Sag T2 MR kujutis registreeritud pingutuse ajal: jälgitav on kõhu eesseina
kerge kaardumine, põiekael on nihkunud allapoole (*). M.puborectalis on
paradoksaalselt kontrahheerunud põhjustades H-joone lühenemise ja
anorektaalnurga (ARA) vähenemise (teravnemise).
G.T.Bitti et al

HAIGUSJUHUD
Vaagnapõhja puudulikkuse MRT-uuringud LTKH-s

Protokoll
• Loc
• Sag + Ax + Cor T2 (3 mm)
• Vajadusel T1 kujutised FS ja ilma
• Sag 2D FIESTA 3-l punnestusel

1. patsient

Esimene uuring LTKH-s (26.11.2014)
74 a naine,
probleemiks periooditi uriinipidamatus ja
raskendatud soole tühjendamine

Rahuolekus

Punnestusel

Punnestusel tekib mõningane ureetra
hüpermobiilsus, eesmine rektotseele ja
anorektaalse ülemineku allavaje ning tekib
kerge hiaatuse laienemine ja keskmise astme
vaagnapõhja allavaje
LTKH pildiarhiiv

Rektotseele

2.patsient

85 a naine
Urineerimine takistatud. Günekoloogi vaatlusel
leitud tupe allavaje; rõngas ei aidanud.

RAHUOLEKUS

Cor T2

Sag T2

Ax T2

rahuolek
maksim.punnestusel

Vaagnapõhja hiaatuse laienemine
ja üldine vaagnapõhja allavaje –
keskmine aste.
PCL
PCL

Emakakaela ja tupe täielik allavaje
juba rahuolekus – PCL-i järgi raske
astme prolaps ja MPL-i järgi
4.astme prolaps (organi täielik
eversioon).
Tsüstotseele, põiekaela keskmise
astme allavaje. Ureetra
väljendunud hüpermobiilsus ja
ureetra niverdumine.

MPL

H- ja M-jooned

MPL

Maksimaalsel punnestusel ka culde-sac-i tseele, milles rasvkude
(peritoneotseele)

3. patsient
57 a naine,
Kliiniliselt: tsüstotseele, emakakaela
prolaps; emakas amputeeritud müoomi
tõttu (11 a tagasi).
Obj.-lt: mõõdukas tupe eesseina prolaps ja
tsüstotseele. Punnestusel laskub
emakakaela könt tupepiluni. Tupe tagasein
püsib paigas.

Cor T2

Ax T2

Ax T2

Ax T2

Rahuolekus
Paremal m.puborectalise ja
m.iliococcygeuse kahjustus;
endopelvilise fastsia 2.taseme
kahjustus.

Punnestusel

Esineb kerge hiaatuse laienemine,
mis punnestusel ei süvene ning
keskmise astme vaagnapõhja
allavaje, mis maksimaalsel
punnestusel veidi süveneb.
Põiekael on suhteliselt madala
asetsusega, kuid veenvalt
tsüstotseelet esile ei tule.

Väljendunud emakakaela ja tupe
prolaps, mis süveneb
maksimaalsel punnestusel (tekib
täielik organi eversioon).

4.patsient
63 a naine
Rektotseele, emakakaela prolaps.

11/2012 pandud eesseina „võrk“. Pt. arvates
prolaps pisut süvenenud, kuid oluliselt ei sega.
Urineerimine normis.
Obj-lt: Tupe eesmine sein ja „võrk“ püsivad paigas.
Esineb mõõdukas tupe tagaseina allavaje – pisut
süvenenud võrreldes 05/2014.

Ax T2

T2 Sag

Cor T2

RAHUOLEK

PUNNESTUS 1

Rahuolekus esineb kerge hiaatuse
laienemine ja vaagnapõhja üldine allavaje,
mis oluliselt süveneb punnestusel (kerge
aste  raske aste).
Emaka prolaps, mis punnestusel süveneb.
Punnestusel tekib tsüstotseele
(väljendunud) ja ureetra hüpermobiilsus.
Punnestusel tekib enterotseele.

PUNNESTUS 2

PUNNESTUS 3

5.patsient

65 a naine

Uriin ei tule normaalselt välja – väikese joana,
katkendlikult. Köhimisel on pidamatust. Urge
inkontinents. Seistes tunneb vajet,
ebamugavustunnet.

Ax + Cor T2
rahuolekus

RAHUOLEKUS

PUNNESTUSEL

Esineb kerge hiaatuse laienemine ja vaagnapõhja üldine
allavaje, mis punnestuse ajal oluliselt ei süvene.
Punnestusel tekib tsüstotseele ja ureetra hüpermobiilsus.
Punnestusel tekib kerge emaka prolaps.

Kokkuvõtteks
• Uuringu ainsaks puuduseks on see, et uuring
teostatakse lamavas asendis.

• Vaagnapõhja puudulikkus esineb koos või ilma
prolapsita, kuid väga sageli on haaratud erinevad
piirkonnad (eesmine, keskmine ja/või tagumine
osa).
• MRT-uuringul saab hinnata korraga erinevaid
piirkondi.
• MRT-uuring (mitteinvasiivne) aitab täpsustada
probleemi täpsemat põhjust ja on abiks kirurgilise
ravi planeerimisel.
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