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Defekograafaa
Dünaamiline radioloogiline uuring, mis võimaldab 

hinnata anorektaalse piirkonna anatoomilisi ja 
funktsionaalseid iseärasusi ning vaagnapõhja liikumist 
soole tühjenemise käigus



Näidustused
Kõhukinnisus
Mittetäieliku soole tühjenemise tunne
Digitatsiooni vajadus 

Pärasoole invaginatsioon, prolaps
Eesmine, tagumine rektotseele
Entero- ja sigmoidotseele
o Rektumi funktsiooni hindamine op järgselt



Patsiendiaeteealmistus
Täielik soolepuhastus ei ole vajalik
Uuringu päeval ei tohi kasutada rektaalseid suposiide 

ega teha klistiire, mis võivad mõjutada pärasoole 
motoorikat

30-60 min enne uuringu algust antakse uuritavale 
vedelat baariumi  peensoole kontrasteerimiseks 

Pärasoole kontrasteerimiseks kasutatakse paksema 
konsistentsiga baariumi (200-300 ml)



Peensoole kontrasteerumise hindamine
Külgü/v rahuolekus
Vaagnapõhja lihaste kokkutõmmates
Soole tühjendamine



1.aKülgü/earahuolekus
Anaalkanal (pikkus 2,5 - 4 

cm)

Anorektaalne nurk (ARA), 
mis näitab m.puborectalise 
funktsiooni 



1. Rahuolekus ARA ca 90 ± 10°
2. Vaagnapõhja  kokkutõmbamisel teravneb 

15° - 20° võrra
3.  Defekatsioonil nürineb 15° - 20° 



Anorectalajuncton



Rektotseele
Pärasoole seina väljavõlvumus, mis ilmestub 

punnestamise ja defekatsiooni ajal

Eesmine
Tagumine



Eesmine rektotseele esineb ca 80% naistest  ja 10-
15% meestest. 

Asümptoomne  alla 2 cm (Grade 1)
 Sümptomide korral 

  2-4 cm – Grade 2
üle 4 cm – Grade 3





Tagumise rektotseele põhjus ei ole täpselt teada
Võib olla seotud levator hiatus tagumise osa 

laienemisega levaatorlihaste düsfunktsiooni tõttu; 
lühike anaalkanal



Ineaginatsioon

Proksimaalne rektum invagineerub distaalsesse ja jääb 
sinna ka difekatsiooni järgselt püsima

 Invaginaat võib punnestamisel sulgeda anaalkanali, 
takistades nii defekatsiooni
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Entero-ajaasigmoidotseele

Peensoole või proksimaalse sigmalingu langemine 
Douglase õõnde

Rektumi prolapsi korral võib sool invagineeruda 
rektumi eesseina ja koos sellega läbi anaalkanali välja 
prolabeeruda
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Anism
Anismi korral püsib puborektaalse lihase 

kontraktsioon(pidev või intermiteeruv) ja 
defekatsioon on takistatud

Osadel anismiga patsientidel lõõgastub küll 
vaagnapõhi, kuid ei lõõgastu sfnkter





Madalaaperineumiasündroom
Seotud vaagnapõhja lihaste alanenud toonusega, mis 

seotud pikaajalise punnestamisega, vanuse ja sidekoe 
nõrgenemisega

Sageli defekatsiooni takistus, lima- ja vereeritu, valu, 
ebamugavustunne, vahel ka inkontinents

Puhkeolekus perineumi madal positsioon
Punnestamisel langeb üle  3,5 cm. 





Kokkueõte
Uuring üksinda annab vaid visuaalse kujutise 

pärasoolest eri uuringu faasidest
Normaalne anatoomia on suurtes piirides varieeruv
Lähtuda tuleb sümptmaatikast



http://www.ess-eg.org/pages/journal/allpdf/55.pdf
http://www.gastroenterologycentre.co.uk/imaging_pelvic_foor_disorders.php 
Rectal Prolapse: Diagnosis and Clinical Management
 http://radiographics.rsna.org/content/29/3/e35.full 
http://www.ajronline.org/cgi/content/full/185/5/1166#FIG1 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2811799/ 
http://pelvicrelaxation.com/Our_Ofce/Types_of_Prolapse/body_types_of_prolap

se.html
 

http://www.med.nyu.edu/mri/women/app_tips_dynamic_foor_imaging.html 
http://radiology.rsna.org/content/258/1/23.full 
http://www.aetna.com/cpb/medical/data/700_799/0718.html 
http://radiographics.rsna.org/content/22/4/817.full 
http://www.romecriteria.org/pdfs/p1510Anorectal.pdf 
http://www.dirjournal.org/text.php3?id=299 

http://www.ess-eg.org/pages/journal/allpdf/55.pdf
http://www.gastroenterologycentre.co.uk/imaging_pelvic_floor_disorders.php
http://www.ajronline.org/cgi/content/full/185/5/1166#FIG1
http://www.ajronline.org/cgi/content/full/185/5/1166#FIG1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2811799/
http://pelvicrelaxation.com/Our_Office/Types_of_Prolapse/body_types_of_prolapse.html
http://pelvicrelaxation.com/Our_Office/Types_of_Prolapse/body_types_of_prolapse.html
http://www.med.nyu.edu/mri/women/app_tips_dynamic_floor_imaging.html
http://radiology.rsna.org/content/258/1/23.full
http://www.aetna.com/cpb/medical/data/700_799/0718.html
http://radiographics.rsna.org/content/22/4/817.full
http://www.romecriteria.org/pdfs/p1510Anorectal.pdf
http://www.dirjournal.org/text.php3?id=299
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