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Anaalkanali anatoomia 





Anorektaalne abstsess ja fistul 
• Ei saa käsitleda täiesti eraldiseisvate haigustena - 

ühe protsessi äge ja krooniline väljendus 

• Krüptoglandulaarne teooria  

• Anaalnäärmete obstruktsioon, mis viib 
infektsiooni tekkeni 

• Anaalnäärmed paiknevad intersfinkteerilises 
ruumis, ühenduses anaalkrüptidega, mis 
paiknevad linea dentata piirkonnas Morgagni 
sammaste vahel 

 

• Anorektaalse abstsessi ja fistuli teket soodustavad 
faktorid 

• Perineaalne trauma 
• Kiirituskahjustus 
• Põletikuline soolehaigus 
• Invasiivne seeninfektsioon 
• HIV, AIDS 
• Diverikuliit 
• Anaalfissuur 
• Võõrkeha 
• Maliigne haigus 

 

• Fistul kujuneb välja sageli ägeda põletiku 
paranemisel 

 

• Keskmine vanus 40 a; M:N 2:1 

 

• Sagedased tekitajad: E.coli, Bacteroides, 
Streptococcus, S. aureus. 



Anorektaalne abstsess - klassifikatsioon 

• Jagatakse neljaks tüübiks 
• Perianaalne (pindmine) 43% 

• Ishiorektaalne 23% 

• Intersfinkteeriline 21% 

• Supralevaator 7% 



Anorektaalne abstsess - diagnostika 

• Kliiniline leid 
• Süvenev valu päraku piirkonnas, ei ole seotud defekatsiooniga.  
• Survetunne, valu tõttu liikumine takistatud 
• Sageli uriiniretensioon, defekatsioonitakistus 
• Punetus ning turse päraku ja tuhara piirkonnas 

 

• Palavik, süsteemse infektsiooni tunnused  

• Per rectum palpatsioon valulik 

 

• Sageli kliiniline diagnoos 
 

Fournier gangreeni tekke võimalus! 

Võib olla eluohtlik haigus immuunpuudulikkuse , diabeedi ja südame klapi riketega 
haigetel.  

 

 



Piltdiagnostika – UH 
uuring 

• Transperineaalselt, transrektaalselt 

• Erakorraliselt kättesaadav uuring 

• Ei pruugi olla teostatav valu tõttu  



KT-uuring 

• Piirdunud vedelikukogum kontrasteeruva kapsliga 

• Ümbritseva rasvkoe infiltratsioon 

• Võib näha ka fistlikäiku 

 

• Hinnata infektsiooni ulatust 

• Kas ulatub supralevaator ruumi? 

• Dif. diagnostika kõhuõõne siseste 
põletikuliste seisundite kohta. 
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Ravi  

• Kolde avamine, dreneerimine 

 

• Antibakteriaalset ravi vajavad ainult kõrge riskiga patsiendid, 
kujunenud pehmete kudede flegmooni korral, süsteemsete 
infektsiooninähtudega 



Perianaalne fistul 

• Ühendus anaalkanali ja nahapinna vahel.  
• Üsna harva esinev haigus – 0,01% rahvastikust (USA andmed) 

• Kolmandikul patsientidest, kellel anamneesis perianaalne abstsess tekib 
fistul 

• Dreenikanali epiteliseerumine, mittetäielikult dreneerunud abstsessid 

 
• Kliiniline leid: eritis (65% juhtudest); ägeda infektsiooni korral ka turse, 

punetus, valu 

 
• Dif. diagnoos: ureetra fistul meestel, Bartolini näärme infektsioon naistel, 

pilonidaaltsüst, hidradenitis suppurativa, kartsinoom, Crohni tõbi, 
haavandiline koliit, tuberkuloos.  



Perianaalne fistul - kuvamine 
• MRT   

• Preoperatiivne esmavaliku kuvamismeetod 

• Anatoomia täpne kirjeldus – fistli välimine ja sisemine ava, lisakäigud, abstsessid 
• Aktiivne vs paranev fistul 

• Klassifitseerimine  

• KT uuring  

• Tubulaarne vedelikku ja õhku sisaldav struktuur, lähtub sfinkterist. Infitseerunud fistul omab kontrasteeruvat 
paksu seina, ümber põletikulised muutused. Puuduseks see, et ei avasta väikseid fistulid.  

 

• Ajalooline meetod – fistulograafia 

• Enne MRT-d oli kuvamise valikmeetod. Retrospektiivsete uuringute alusel jõuti õige diagnoosini ~16% 
patsientidest. Kaks põhilist puudust: lisakäigud jäävad diagnoosimata, ei saa kuvada fistli kulgu sfinkterite 
suhtes.  

 

• Endosonograafia  

• Esimene kuvamismeetod, mis kirjeldas detailselt anaalkanali anatoomiat ning sfinktereid, suurepärane 
meetod hindamaks intersfinkteerilist ruumi ning rektumi seina. Ei saa hästi hinnata kulgu sügavamale 
kudedesse anaalkanali suhtes, ka supralevaatorruumi hinnata ei saa. 

• Ei kasutata praktikas 
 

 



MRT - kuvamistehnika 

• Ei vaja erilist ettevalmistust 

• Multiplanaarne kuvamine (aksiaal, koronaar ja sagitaal) 

• Oluline on õige kaldenurk anaalkanali suhtes, et korrektselt 
hinnata fistli asukohta sfinkteri suhtes. 

• Anaalkanali kalle anterioorsele on ~45 kraadi  sagitaaltasapinnas 

• Uuringu piirkonda peaks olema haaratud ka m. levator ani ja kogu perineum 

• Natiiv ja kontrastainega uuring 

• Oblique axial , oblique sagittal T1, T2; rasvsupressiooniga T2, 
rasvsupressiooniga T1 kontrastainega uuring 

• T1 natiiv – anatoomia hindamine 

• T2 rasvsupressiooniga sekvents – vedelikukogumid, aktiivne 
fistlikäik kõrge signaaliga; granulatsioonkude samuti kõrge 
signaaliga; fibroosne fistli sein madala signaaliga.  

• Paranev vs aktiivne fistlikäik – eristada aitab kontrastainega 
uuring.  

• Aktiivse fistuli korral kontrasteerub ainult selle sein 

• Paraneva fistuli korral granulatsioonkude kontrasteerub difuusselt  

 



Perianaalse fistli 
lokalisatsiooni 

kirjeldus 

• Oluline täpselt kirjeldada sisemise ava 
asukohta ning kulgemise suunda 

• Kasutatakse „proktoloogilist kella“, kehtib 
litotoomia asendis. 

• Anterioorne perineum kella 12 suunas, 
tuharatevaheline vagu kella 6 suunas.  



Perianaalsete fistulite 

kirurgiline klassifikatsioon 

– Park’i klassifikatsioon 
• Klassifikatsioon kirjeldab fistli kulgu välimise ja sisemise 

sfinkteri suhtes koronaartasapinnas 

 

• Intersfinkteeriline (~45%): läbib intersfinkteerilist ruumi, 
ei läbi välimist sfinkterit (A) 

• Välimine sfinkter piirab ka infektsiooni levikut 

• Transsfinkteeriline (~30%): fistul kulgeb 
intersfinkteerilisest ruumist läbi välimise sfinkteri 
ishiorektaalsesse fossasse. (B) 

• Suprasfinkteeriline (~20%): fistul kulgeb läbi sisemise 
sfinkteri intersfinkteerilisse ruumi, üle välimise sfinkteri , 
läbi m. levator ani ishiorektaalsesse fossasse. (C) 

• Ekstrasfinkteeriline (~5%): ei läbi kumbagi sfinkterit, 
kulgeb rektumini m. levator anist läbi. (D) 

 



St James’s University Hospital 

klassifikatsioon – radioloogiline, 5 

astet 

Grade 1 – lihtne lineaarne intersfinkteeriline 

fistul 

• Käik ei hargne, ei läbi välimist sfinkterit 

• Ishiorektaalne ega ishioanaalne piirkond ei ole 
haaratud 

T1 FS cm 



Grade II – intersfinkteeriline fistul koos 

lisakäikude või abstsessiga 

• Ei läbi välimist sfinkterit 

• Abstsess võib ulatuda 
„hoburauakujuliselt“ vastaspoolele 
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Grade III – transsfinkteeriline fistul 

• Läbib mõlemat sfinkterit 

• Läbib ishioanaalse või 
ishiorektaalse fossa, võib tekitada 
seal põletikulisi muutusi. 

• Sisemine ava reeglina linea dentata 
piirkonnas  

• Ei ole lisakäike ega abstsesse 

T2  
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Grade IV – transsfinkteeriline fistul koos 

sekundaarse käigu või abstsessiga 
ishiorektaal või –anaal fossas 

• Võrreldes Grade III tüübiga 
esinevad lisakäigud ning abstsessid 
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Grade V – supralevator ja 

translevator haigus 

 

• Ulatub m. levator ani’st 
kõrgemale 

• Supralevator  - kulgeb 
intersfinkteerilises ruumis üle 
m. levator ani läbi 
ishiorektaalse ja –anaal fossa 
nahale  

• Park’i järgi suprasfinkteeriline 

• Translevator – m. levator ani 
kohalt kulgeb fislikäik otse läbi 
ishiorektaal ja –anaal fossa 
nahale, anaalkanal ei ole 
haaratud 

• Park’i järgi ekstrasfinkteeriline 



Ravi  

• Sageli vajavad need haiged kirurgilist ravi 

• Tendents retsidiveeruda 

•  Kirurgiline ravi ainult sümptomaatiliste fistulite korral mitte 
juhuleiuna avastatud asümptoomsete juhtude korral  

• Eesmärk on fistuli käigu eemaldamine, fistuli sisemise avause 
sulgemine ja anaalsfinktri säilitamine  

• Pindmised fistulid lõigatakse lahti  

• Fistulid, mille käigust jääb kaudaalsemale üle poole sulguri 
kiududest, pole ravitavad lihtsalt lahtilõikamisega, sest tekib 
pidamatus  

•  üks võimalik meetod on siis ligatuuri asetamine (seton)  

•  sulgurlihase taastamine 



Fournier gangreen – anorektaalse abstsessi 
võimalik tüsistus 
• Perineumi ja suguelundite piirkonna nekrotiseeriv fastsiit 

• Riskifaktorid: 
• Diabeet 
• Kusepõie kateeter 
• Immuunkomprimeeritus 

• Enamasti saab alguse lokaalsest infektsioonist 
• Anorektaalne abstsess, fissuur, ureetra striktuur, konkrement kuseteedes koos kaasuva infektsiooniga 
• Naistel: septiline abort, Bartolini näärme abstsess, vulva abstsess 

• Kiire kuluga äge haigus 

• Segatüüpi infektsioon (aeroob ja anaeroob) 

• Kliiniliselt: tugev valu, turse, naha värvuse muutus, villid, krepitatsioon 

• Süsteemsed põletikunähud 

• Surevus 6-67% 

 
 



Fournier gangreen 
• Diagnoos enamasti kliiniline  

• UH – võib olla esmane uuring testise valu 
korral 

• Perineumi piirkonnas gaasimullid, 
piirdunud vedelikukogumid 

• Skrootumi seina paksenemine, 
gaasimullid 

• KT – hea meetod haiguse ulatuse 
hindamiseks  

• Levik retroperitoneaalruumi 

• Kõhueesseina haaratus, levik reitele 

• Pehmekoe tihenemine, subkutaanne 
emfüseem, vedelikukogumid 

• Subkutaanse emfüseemi puudumine ei 
välista Fournier gangreeni diagnoosi 



Ravi  

• Laialdane kirurgiline nekrektoomia, vajadusel korduvalt 

• Laia spektriga antibakteriaalne ravi 

 

• Ravi hilinemine toob kaasa kiirelt septilise šoki, 
multiorganpuudulikkuse ja surma.  

 



Kokkuvõtteks 

• Anorektaalne abstsess ja fistul on ühe protsessi äge ja krooniline 
väljendus 

• Abstsess on äge seisund – vajab avamist, vahel AB ravi.  

• Fistuli kuvamise valikmeetod on MRT.  
• Oluline täpselt kirjeldada sisemise ava asukohta ning kulgemise suunda, 

lisakäikude ja kaasuvate abstsesside olemasolu. 

 

• Ravitakse sümptomaatilisi fistuleid, sage on haiguse retsidiveerumine 

 

• Võimalik väga raske tüsistus – Fournier gangreen.  
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