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Εισαγωγή
Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα πρωκτού–ορθού εν-

δείκνυται σε ποικιλία παθήσεων της περιοχής, και με βάση 
τις πληροφορίες που παρέχει, κατευθύνει τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση . Οι βασικότερες ενδείξεις1 είναι:
•  σταδιοποίηση καρκίνου ορθού–πρωκτού (Τ και Ν)
•  παρακολούθηση για τυχόν υποτροπή ορθικών, υποβλεν-

νογόνιων και εξωορθικών όγκων
• διερεύνηση ακράτειας κοπράνων
•  διερεύνηση περιπρωκτικής παθολογίας (αποστήματα, 

συρίγγια) .
Στο παρόν άρθρο θα επιχειρηθεί μία ανασκόπηση των 

σύγχρονων δεδομένων της ενδοπρωκτικής υπερηχοτομο-
γραφίας στις καλοήθεις παθήσεις του πρωκτού (ακράτεια, 
συρίγγια, αποστήματα) .

Εξοπλισμός  Προετοιμασία
Το ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα γίνεται είτε με άκαμπτη 

κεφαλή υπερήχου συχνότητας 7-10 MHz χωρίς δυνατό-
τητα ενδοσκοπικής εικόνας (εικόνα 1)2, είτε με σύστημα 
υπερήχου προσαρμοσμένο σε εύκαμπτο ενδοσκόπιο3 . Το 
σχήμα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο, ώστε 
να είναι καλά ανεκτό και να αποφεύγεται η ανατομική 
παραμόρφωση του πρωκτικού σωλήνα . Έτσι, στην πρώτη 
περίπτωση η κεφαλή υπερήχου καλύπτεται από πλαστικό 
κώνο συνολικής διαμέτρου 17 mm, ενώ στη δεύτερη 
κρίνεται αναγκαία η παρεμβολή ακουστικού παράθυρου 
με τη χρησιμοποίηση μπαλονιού πλήρους απεσταγμένου 
νερού, ώστε να αποφεύγονται τα artifacts από τις φυσα-
λίδες αέρα .

Το κυλινδρικό σχήμα του πρωκτού ευνοεί τον έλεγχο με 
υπερηχογράφημα κυκλικής σάρωσης 360° . Οι σύγχρονες 
κεφαλές είναι συχνότητας 10 MHz και 7 mm διαμέτρου 
και έχει αποδειχθεί ότι υπερτερούν στην αναγνώριση 
ελλειμμάτων του έξω σφιγκτήρα και αυξάνουν την επα-
ναληψιμότητα της εξέτασης σε σχέση με τα παλαιότερα 
μικρότερης συχνότητας4 . Επίσης, στην εξέταση του πρω-
κτού οι άκαμπτες κεφαλές υπερτερούν του ενδοσκοπικού 
υπερηχογραφήματος5 .

Δεν απαιτείται η χορήγηση καταστολής και η προετοιμασία 
του εντέρου . Καταστολή ενδείκνυται μόνο επί διενέργειας 
FNA με σύγχρονη αντιβιοτική κάλυψη1 . Προετοιμασία με 
υποκλυσμό ½ - 2 ώρες πριν την εξέταση γίνεται μόνο στην 
περίπτωση διερεύνησης συριγγίου ή στη σταδιοποίηση 
όγκων . 

Ο ασθενής τοποθετείται σε αριστερή πλάγια κατακεκλιμένη 

θέση με τα γόνατα σε κάμψη 90°, αν και κατά άλλους η 
θέση αυτή επιφέρει σχετική ασυμμετρία . Για το λόγο αυτό 
προτείνεται η διενέργεια της εξέτασης σε ύπτια θέση, η 
οποία φαίνεται ότι υπερτερεί στην αναγνώριση τραυμάτων 
των σφιγκτήρων που σχετίζονται με τοκετούς4-6 . Για την 
περιγραφή των ευρημάτων, η εμπρόσθια πλευρά (ηβική 
σύμφυση) του ασθενούς θεωρείται ως η 12η ώρα, η αρι-

στερή πλευρά του ασθενούς ως η 3η ώρα, η δεξιά πλευρά 
ως η 9η ώρα και η οπίσθια ως η 6η ώρα7,8 .

Η δακτυλική εξέταση πρέπει να προηγείται της εισόδου 
του οργάνου, αφ’ ενός για τον αποκλεισμό ανατομικής 
ανωμαλίας και αφ’ ετέρου για την επιβεβαίωση της πορείας 
του πρωκτικού σωλήνα2 . Πριν και μετά την τοποθέτηση 
του πλαστικού κώνου τοποθετείται υπερηχογραφικό gel . 
Το όργανο εισέρχεται εντός του ορθού, μέχρι την ορθο-
σιγμοειδική συμβολή, και στη συνέχεια αποσύρεται αργά . 
Στην περίπτωση διερεύνησης ή σταδιοποίησης όγκων, η 
περαιτέρω προώθηση είναι απαραίτητη για αναγνώριση 
πιθανής λεμφαδενοπάθειας . H διάρκεια της εξέτασης 
είναι 5-10 min .

Ανατομία πρωκτικού δακτύλιου 
από υπερηχογραφικής πλευράς

Για εκπαιδευτικούς λόγους ο πρωκτικός δακτύλιος, από 
υπερηχογραφικής πλευράς, διακρίνεται σε 3 επίπεδα3,7-9:

•  στο πρώτο (>4 cm από την πρωκτοδερματική γραμ-
μή–ορθοπρωκτική συμβολή), μπορεί να διακρίνεται ο 
προστάτης, ενώ το χαρακτηριστικό σημείο προσανα-
τολισμού είναι ο υπερηχογενής ηβοορθικός μυς με 
το χαρακτηριστικό σχήμα αγκύλης (U) (εικόνα 2α) . Στο 
σημείο αυτό ο έξω σφιγκτήρας έχει ινώδη διαμόρφω-
ση από λεπτές υπερηχογενείς γραμμές και λιγότερο 
ομοιογενή ηχοδομή, ενώ περιφερικότερα αποκτά πιο 
ομοιογενή ηχοδομή .

•  στο δεύτερο (2-4 cm από την πρωκτοδερματική γραμμή) 
το ανωτέρω υπερηχογενές πέταλο «κλείνει», σχηματί-
ζοντας υπερηχογενή δακτύλιο, τον έξω σφιγκτήρα . Σε 
αυτό το επίπεδο διακρίνεται εσωτερικά ο έσω σφιγκτή-
ρας ως ομοιογενής υπόηχος δακτύλιος, που αποτελεί 
συνέχεια του κυκλοτερούς μυϊκού χιτώνα του ορθού 
(εικόνα 2β) .

•  στο τρίτο (0-2 cm από την πρωκτοδερματική γραμμή), 
διακρίνονται υπερηχογενείς ίνες του υποδόριου τμή-
ματος του έξω σφιγκτήρα, ενώ ο έσω σφιγκτήρας δε 
διακρίνεται (εικόνα 2γ) .

Ανάμεσα στα κυλινδρικά στρώματα των σφιγκτήρων 
υπάρχει ο μεσοσφιγκτηριακός χώρος, ο οποίος αναγνω-
ρίζεται δύσκολα ως ανομοιογενής υπερηχογενής ζώνη . Η 
ανομοιογένειά της οφείλεται στην ύπαρξη του υπόηχου 
επιμήκους μυϊκού χιτώνα, με αποτέλεσμα, ανάλογα με 
τη θέση και το όργανο που χρησιμοποιείται, να έχει μι-
κτή ηχογένεια . Η μικτή ηχοδομή του μεσοσφιγκτηριακού 
χώρου δημιουργεί προβλήματα στη μέτρηση του πάχους 
του έξω σφιγκτήρα10 .

To πάχος του έσω σφιγκτήρα αυξάνει με την ηλικία και 
γίνεται πιο υπερηχογενής λόγω αντικατάστασης λείων 
μυϊκών ινών από ίνες κολλαγόνου (σκλήρυνση), γεγονός 
που έχει αποδειχθεί και ιστολογικά11 . Επίσης, το πάχος του 
έσω σφιγκτήρα δε σχετίζεται με το φύλο, το σωματικό 
βάρος και το μήκος του12 . Τα φυσιολογικά όρια πάχους 
ποικίλουν στις διάφορες μελέτες, αλλά οι περισσότεροι 
συμφωνούν στα 2-4 mm .

Η μέτρηση του πάχους του έξω σφιγκτήρα είναι δύσκολη 
τεχνικά, λόγω παρεμβολής του μεσοσφιγκτηριακού χώρου, 
ενώ σε σχετική μελέτη φαίνεται ότι η MRI και κυρίως η 
ενδοπρωκτική MRI, υπερτερεί του υπερηχογραφήματος 
στον προσδιορισμό του10 . Σε άλλες μελέτες όμως, στις 
οποίες χρησιμοποιήθηκαν ηχοβολείς υψηλής συχνότητας 
(10 MΗz), φαίνεται ότι υπάρχει ικανοποιητική εκτίμηση13 . 
Στις γυναίκες, ο έξω σφιγκτήρας είναι λεπτότερος και βρα-
χύτερος στο πρόσθιο τμήμα του14 (και έτσι πιο ευάλωτος 
σε περιγεννητικό τραύμα) . Αντίθετα από τον έσω σφι-

Ενδοπρωκτική υπερηχοτομογραφία και 
καλοήθεις παθήσεις 

του πρωκτού
Σ. ΣΓΟΥΡΟΣ

Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ

Εικόνα 1. Tα όργανα που χρησιμοποιούνται συχνότερα για ενδοπρωκτικό υπερη-
χογράφημα: BK 1850 και 2050 (με ηχοβολέα νερού και λαδιού αντίστοιχα).

The B and K 1850 water-filled 
rotating endo probe

The B and K oil-filled rotating endo probe (2050) 
also used for 3D scans

Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα πρωκτού–

ορθού ενδείκνυται σε ποικιλία παθήσεων της 

περιοχής, και με βάση τις πληροφορίες που 

παρέχει, κατευθύνει τη θεραπευτική αντιμε-

τώπιση. 
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γκτήρα, παρατηρείται λέπτυνση του έξω 
σφιγκτήρα κατά τη γήρανση15 . Επιπλέον, 
έχει αναφερθεί ότι παχύσαρκοι άνθρωποι 
εμφανίζουν μεγαλύτερο πάχος έξω σφι-
γκτήρα16 . Φυσιολογικά όρια θεωρούνται 
τα 5-10 mm .

Ενδοπρωκτικό υπερηχο γρά φη
μα σε καλοήθεις παθή σεις του 
πρωκτού

Ακράτεια κοπράνων
Πριν την εισαγωγή του ενδοπρωκτικού 

υπερηχογραφήματος στην καθημερινή κλι-
νική πράξη, η βλάβη του αιδοιϊκού νεύρου 
θεωρούνταν ως η πιο συχνή αιτία ακράτειας 
κοπράνων· όμως μετά την εισαγωγή του, 
διαπιστώθηκε ότι η συχνότερη αιτία είναι 
τραύμα των σφιγκτήρων, κυρίως μετά 
από τοκετό ή ορθοπρωκτική χειρουργική 
επέμβαση17-26 .

Στο ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα τα 
ελλείμματα του έσω σφιγκτήρα φαίνονται 
σαν υπερηχογενείς διακοπές του φυσιολο-
γικού υπόηχου δακτυλίου (εικόνα 3α) . Το 
αντίθετο ισχύει για τον έξω σφιγκτήρα, στον 

οποίο απεικονίζονται ως σχετικά υπόηχες 
περιοχές στον φυσιολογικά υπερηχογενή 
δακτύλιο (εικόνα 3β) . Το γεγονός αυτό 
οφείλεται στην αντικατάσταση των γραμ-
μωτών μυϊκών ινών του έξω σφιγκτήρα με 
κοκκιώδη και ινώδη ιστό .

Τα σφιγκτηριακά τραύματα διαχωρίζονται 
σε εντοπισμένες ουλές (localized scarring), 
γενικευμένες ουλές (generalized scarring), 
εντοπισμένα ελλείμματα (localized defects), 
κατάτμηση (fragmentation) και ατροφία . Οι 
εντοπισμένες ή γενικευμένες ουλές είναι 
αποτέλεσμα αντικατάστασης των φυσιο-
λογικών μυϊκών ινών από ουλώδη ιστό . 
Ο ουλώδης ιστός στο υπερηχογράφημα 
φαίνεται ως περιοχή μικτής ηχογένειας 
(εικόνα 4) . Το εντοπισμένο έλλειμμα ανα-
γνωρίζεται ως διακοπή της συνέχειας του 
σφιγκτήρα (εικόνα 3) . Η τμηματοποίηση 
ορίζεται όταν υπάρχουν δύο ή περισσό-
τερα τμήματα . Οι ατροφικοί σφιγκτήρες 
είναι ελαττωμένου πάχους και συνήθως 
με ετερογενώς αυξημένη ηχογένεια .

Είναι βέβαιο ότι η ενδοπρωκτική υπε-
ρηχοτομογραφία αναδεικνύει ελλείμμα-
τα σφιγκτήρων με διαγνωστική ακρίβεια 
που προσεγγίζει το 95%27-32 και καλή ε-

παναληψιμότητα33-35, οδηγώντας στην 
επιλογή της κατάλληλης θεραπείας . Σε 
άλλες μελέτες36-42 έχει φανεί ότι αποτελεί 
χρήσιμο εργαλείο στην εκτίμηση ασθε-
νών μετά από επανορθωτικές επεμβάσεις 
(συνήθως σφιγκτηροπλαστική), αφού η 
διατήρηση σφιγκτηριακού ελλείμματος 
μετά την επέμβαση, σχετίζεται με πτωχό 
αποτέλεσμα . Σε σύγκριση με την MRI, η 
ενδοπρωκτική υπερηχοτομογραφία υπε-
ρέχει στην εκτίμηση του έσω σφιγκτήρα43, 
ενώ υπολείπεται στην εκτίμηση του έξω 
σφιγκτήρα10 . Επιπλέον, η ενδοπρωκτική 
υπερηχοτομογραφία υπερέχει και στα θέ-
ματα κόστους και ευκολίας του ασθενούς 
(λόγω κλειστοφοβίας, ακινησίας κ .λπ .)44 . 
Έχει δε σχεδόν πλήρως αντικαταστήσει 
την ηλεκτρομυογραφία του έξω σφιγκτήρα 
που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα, αφού 
πρόκειται για επεμβατική, επώδυνη και 
χρονοβόρα μέθοδο45-46 .

Σε άλλες μελέτες, προτείνεται η διενέρ-
γεια υπερηχογραφήματος είτε αμέσως 
μετά είτε πριν τον τοκετό, για πρόληψη 
της ακράτειας . Για παράδειγμα η διενέρ-
γεια αμέσως μετά το τοκετό επιτρέπει την 
πρώιμη αναγνώριση ελλειμμάτων σφιγκτή-

Εικόνα 2. Φυσιολογικό ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα Α. Eπίπεδο ηβοορθικού μυός (βέλη) με το χαρακτηριστικό σχήμα U. Β. Eπίπεδο έσω 
σφιγκτήρα με τον έσω υπόηχο δακτύλιο (λεπτό βέλος). Γ. Eπίπεδο υποδόριου τμήματος έξω σφιγκτήρα (βέλος).

Α B Γ

Εικόνα 3. Α. Έλλειμμα στον έσω σφιγκτήρα (βέλη). Β. Πλήρη ελλείμματα έξω σφιγκτήρα.

Α B

Α B

Εικόνα 4. Εντοπισμένες ουλές στον έξω σφιγκτήρα (βέλη). Στην πρώτη περίπτωση (Α) η περιοχή αναγνωρίζεται ως μικτής ηχογένειας, ενώ 
στη δεύτερη (Β) ως υπόηχη.

Εικόνα 5. Η ταξινόμηση του St James’s University 
Hospital των περιπρωκτικών συριγγίων.
Α. βαθμός 1: απλό γραμμικό μεσοσφιγκτηριακό 
(intersphincteric) συρίγγιο, το οποίο τυπικά εκτεί-
νεται από το περιπρωκτικό δέρμα στον πρωκτικό 
δακτύλιο. Αυτά τα συρίγγια δεν επηρεάζουν τον 
έξω σφιγκτήρα αλλά τέμνουν τον έσω σφιγκτήρα 
στο περιφερικό του άκρο, περιφερικότερα της 
οδοντωτής γραμμής. Β. βαθμός 2: μεσοσφιγκτηρι-
ακό συρίγγιο με απόστημα ή δευτερεύοντα πόρο 
που επίσης δεν επηρεάζει τον έξω σφιγκτήρα. 
Ο δευτερεύων πόρος είναι συνήθως σχήματος 
αγκύλης και μπορεί να διακλαδίζεται στο μεσο-
σφιγκτηριακό χώρο. Γ. βαθμός 3: διασφιγκτηριακό 
(transphincteric) συρίγγιο, που διαπερνά και τους 
δύο σφιγκτήρες και καταλήγει στο περιπρωκτικό 
δέρμα μετά τοξοειδή πορεία εντός της ισχιοορ-
θικής ή ισχιοπρωκτικής περιτονίας. Δ. βαθμός 4: 
διασφιγκτηριακό συρίγγιο με απόστημα ή δευτε-
ρεύοντα πόρο εντός της ισχιοορθικής περιτονίας.  
Ε. βαθμός 5: υπερσφιγκτηριακό (suprasphincteric) 
ή εξωσφιγκτηριακόσυρίγγιο που εκτείνεται προς τα 
άνω εντός του μεσοσφιγκτηριακού χώρου, περνά 
από την κορυφή του ανελκτήρα του πρωκτού 
και καταλήγει προς τα κάτω, στην ισχιοπρωκτική 
περιτονία. 

Γ

Δ
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ρων (κυρίως στον έξω)47, ενώ η διενέργεια 
υπερηχογραφήματος πριν τον τοκετό θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε καισαρική τις 
γυναίκες υψηλού κινδύνου48 .

Περιπρωκτικά αποστήματα  
συρίγγια

Tα περιπρωκτικά συρίγγια ταξινομούνται 
ανάλογα με την πορεία τους σε σχέση με 
τον έξω σφιγκτήρα και τον ηβοορθικό μυ . Η 
αρχική χειρουργική ταξινόμηση του Parks49 
σχετίζεται με τη νεώτερη του St James’s 
University Hospital50 και παρουσιάζεται στην 
εικόνα 5 . Τα συρίγγια βαθμού 3 και 4 είναι 
πιο δύσκολα στην αντιμετώπισή τους, α-
φού μπορεί να προκληθεί μετεγχειρητικά 
ακράτεια, συνεπεία διατομής του έξω σφι-
γκτήρα . Στα συρίγγια βαθμού 5 υφέρπει ο 
κίνδυνος πυελικής σήψης . Η προεγχειρητική 
αναγνώριση της πορείας του συριγγώδους 
πόρου και η σωστή ταξινόμησή του, είναι 
πρωταρχικής σημασίας για την επιλογή του 
κατάλληλου τύπου θεραπείας, την αποφυγή 
της μετεγχειρητικής ακράτειας και την ελάτ-
τωση των πιθανοτήτων υποτροπής . 

Η ταξινόμηση γίνεται με MRI ελάσσονος 
πυέλου, ενδοπρωκτική MRI, η οποία είναι και 
η πιο ακριβής μέθοδος52-54 αλλά με περιορι-
σμένη διαθεσιμότητα και με ενδοπρωκτικό 
υπερηχογράφημα υψηλής συχνότητας (10 
MHz) . Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγ-
χυση Η2

Ο
2
 στο συριγγώδη πόρο, μέθοδος 

η οποία περιγράφηκε για πρώτη φορά το 
1993, από τον Cheong σε case report51 .

Τα περιπρωκτικά συρίγγια στο ενδοπρωκτι-
κό υπερηχογράφημα φαίνονται σαν υπόηχοι 
πόροι με αέρα εντός αυτών ή ηχογενές υλι-
κό (εικόνα 6) . Η έγχυση Η2

Ο
2
 στο συριγγώδη 

πόρο έχει σαν αποτέλεσμα οι υπόηχοι (προ 
έγχυσης) συριγγώδεις πόροι να γίνονται υ-
περηχογενείς . Ο πρωτεύων πόρος συνήθως 
έχει παχύτερο ινώδες τοίχωμα και είναι πλή-
ρης υγρού . Η ηχογένεια του υγρού ποικίλει, 
αφού εξαρτάται από τη σύνθεση του ιστού 
και το βαθμό φλεγμονής . Μπορεί δηλαδή να 
φαίνεται ισόηχο, υπόηχο ή υπερηχογενές, ή 
συνηθέστερα μικτής ηχογένειας, σε σχέση 
με τις γειτονικές ανατομικές δομές . 

Τα ενεργά συρίγγια (με συνοδό φλεγ-
μονή) συνήθως περιέχουν περισσότερο 
υγρό ή υλικό σαν υγρό, ενώ τα μη ενεργά 
φαίνονται σαν ινώδεις ταινίες χωρίς υγρό . 
Οι δευτερεύοντες πόροι είναι παράπλευ-
ροι κλάδοι του πρωτεύοντος και συνήθως 
επεκτείνονται ψηλότερα του έσω στομίου 
του συριγγίου . Οποιαδήποτε διεύρυνση 
του πρωτεύοντος ή δευτερεύοντος πό-
ρου θεωρείται ως απόστημα . Θα πρέπει 
δε να σημειωθεί, ότι οι συλλογές υγρού ή 
το αποστήματα συνήθως έχουν παρόμοια 
ηχογένεια με τον πρωτεύοντα συριγγώδη 
πόρο στον ίδιο ασθενή και μπορεί να δίνουν 
την εικόνα χωροκατακτητικής εξεργασίας .

Το έσω στόμιο του συριγγίου συνήθως 
φαίνεται σαν υπόηχη περιοχή που προκαλεί 
διάσπαση των στρωμάτων του πρωκτικού 
δακτυλίου (εικόνα 7) . Ο Cho55 περιέγραψε 
τρία σημαντικά κριτήρια για τη διάγνωση του 
έσω στομίου ενός περιπρωκτικού συριγγίου 
στο ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα: 
α)  διακλάδωση τύπου ρίζας δέντρου 

(rootlike budding) που σχηματίζεται από 
το μεσοσφιγκτηριακό πόρο που έρχεται 
σε επαφή με τον έσω σφιγκτήρα, 

β) συνοδό έλλειμμα έσω σφιγκτήρα, και 
γ)  μεσοσφιγκτηριακό άνοιγμα που συνδέει 

τον πόρο με το έλλειμμα του έσω σφι-
γκτήρα . Ο συνδυασμός αυτών των τριών 
κριτηρίων είχε ευαισθησία 94%, ειδικότητα 
87%, PPV 81%, και NPV 96% .

Αν και η ενδοπρωκτική υπερηχοτομογρα-
φία απεικονίζει με ακρίβεια το σύμπλεγμα 
των σφιγκτήρων και το μεσοσφιγκτηριακό 
χώρο, στην περίπτωση διερεύνησης περι-
πρωκτικών συριγγίων και αποστημάτων είναι 

εξαιρετικά δύσκολη η διάκριση τους από την 
ενεργό φλεγμονή και τις ουλές, ενώ πέραν 
του έξω σφιγκτήρα, δεν αναγνωρίζονται 
επαρκώς οι ανατομικές δομές, ακόμα και 
μετά έγχυση Η2

Ο
2
56 . Επιπλέον, η πορεία του 

συριγγώδους πόρου μπορεί να είναι οριζό-
ντια εντός του υποβλεννογόνιου μεσοσφι-
γκτηριακού ή ακόμα και εξωσφιγκτηριακού 
χώρου, χωρίς συνοδό απόστημα . Σε αυτές 
τις περιπτώσεις η απεικόνιση είναι πιο δύ-
σκολη, ιδιαίτερα όταν δε χρησιμοποιούνται 
υψηλές συχνότητες9 . Τα αποτελέσματα της 
ενδοπρωκτικής υπερηχοτομογραφίας στην 
ταξινόμηση των περιπρωκτικών συριγγίων 
σε σύγκριση με τη διεγχειρητική διάγνωση 
ποικίλουν, ανάλογα με το όργανο και την 
τεχνική που χρησιμοποιείται . Χωρίς έγχυση 
Η2

Ο
2
 η διαγνωστική ακρίβεια κυμαίνεται με-

ταξύ 57-95% στις διάφορες μελέτες56-62 .
Μετά έγχυση Η

2
Ο

2
 τα αποτελέσματα είναι 

σαφώς καλύτερα . Στη μελέτη του Ratto και 
συν63 η διαγνωστική ακρίβεια στην ταξινόμη-
ση του πρωτεύοντος συριγγώδους πόρου 
της ενδοπρωκτικής υπερηχοτομογραφίας 
χωρίς και με έγχυση ήταν 50% και 76,9% 
αντίστοιχα . Οι Kruskal και συν56 ανέφεραν ότι 
ενώ χωρίς έγχυση 12 εξετάσεις ήταν αρχικά 
φυσιολογικές, μετά έγχυση διαπιστώθηκαν 
μεσοσφιγκτηριακά και διασφιγκτηριακά συ-
ρίγγια σε 8 και 4 ασθενείς, αντίστοιχα . 

Στη μελέτη των Poen και συν64 η δια-
γνωστική ακρίβεια της ενδοπρωκτικής υ-
περηχοτομογραφίας σε 20 ασθενείς μετά 
έγχυση ήταν 95% . Επιπλέον, φαίνεται ότι η 
μετά έγχυση μέθοδος πλεονεκτεί και στην 
αναγνώριση υποτροπής, κατάσταση στην 
οποία η διαφορική διάγνωση των ουλών 
από τα ενεργά συρίγγια είναι εξαιρετικά 
δυσχερής56,63, ενώ και το έσω στόμιο του 
συριγγίου ανιχνεύεται χωρίς προβλήματα 
στην πλειοψηφία (94% σε 80 ασθενείς) των 
περιπτώσεων65 .

Άλλες καλοήθεις παθήσεις 
πρωκτού
Πρόπτωση και εγκολεασμός ορθού

Στους περισσότερους ασθενείς με πρό-
πτωση ορθού παρατηρείται διαταραχή 
της μορφολογίας του πρωκτού . Τυπικά, το 
πρόσθιο και οπίσθιο τμήμα εμφανίζουν τις 
μεγαλύτερες αλλοιώσεις, ενώ τα πλάγια δι-
ατηρούνται σχεδόν ανέπαφα . Συγκεκριμένα, 
μπορεί να παρατηρηθεί αυξημένο πάχος του 
υποβλεννογόνιου χιτώνα του πρωκτού, κυ-
ρίως στο κεντρικότερο τμήμα του πρωκτικού 
δακτυλίου66 . Οι ασθενείς με εγκολεασμό 
ορθού συνήθως έχουν φυσιολογικό πάχος 
σφιγκτήρων66 .

Μονήρες έλκος ορθού 
Μπορεί να παρατηρηθεί αυξημένο πάχος 

έσω και έξω σφιγκτήρα και υποβλεννογόνιου 
χιτώνα, συνεπεία μηχανικής καταπόνησης 
και αντιδραστικής υπερτροφίας67 .

Αποφρακτική δυσχεσία
Μπορεί να παρατηρηθεί αυξημένο πάχος 

έξω σφιγκτήρα66 .

Παροδική πρωκταλγία (proctalgia 
fugax)

Δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα ευρήμα-
τα68 .

Δυσκοιλιότητα
Η ενδοπρωκτική υπερηχοτομογραφία δεν 

έχει θέση στην εκτίμηση της δυσκοιλιότη-
τας, αλλά έχει περιγραφεί μία περίπτωση69 
διάγνωσης οικογένειας με κληρονομική 
μυοπάθεια έσω σφιγκτήρα . Τα συμπτώματα 
προσέλευσης ήταν δυσκοιλιότητα και πρω-
κταλγία και τα ευρήματα στο ενδοπρωκτικό 
υπερηχογράφημα ήταν πάχυνση του έσω 
σφιγκτήρα .

Αιμορροδοϊπάθεια
Σε ασθενείς με αιμορροϊδοπάθεια ο υ-

ποβλεννογόνιος μπορεί να είναι πεπαχυ-
σμένος και πιο υπόηχος, αντανακλώντας 
την παρουσία υγρού (αίμα), ενώ ο βαθμός 
πάχυνσης συμβαδίζει με τη σοβαρότητα 
της αιμορροϊδοπάθειας70,71 . Η ενδοπρωκτική 
υπερηχοτομογραφία δεν έχει θέση στην 
αξιολόγηση της αιμορροϊδοπάθειας, αλλά 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς 
λόγους στην αξιολόγηση των αποτελεσμά-
των της χειρουργικής θεραπείας72 .

Χρόνια πρωκταλγία αδιευκρίνιστης 
αιτιολογίας

Σε μία μελέτη71 80 ασθενών με χρόνια 
πρωκταλγία αδιευκρίνιστης αιτιολογίας, η 
ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία με συ-
σκευή 7 mm, αποκάλυψε 44 περιπτώσεις 
αιμορροϊδοπάθειας, 10 ραγάδας, 8 συριγ-
γίων και αποστημάτων και 16 εκζέματος . Οι 
ραγάδες φαίνονται σαν υπόηχες διασπάσεις 
του υποβλεννογόνιου χιτώνα με ή χωρίς 
συνοδά υπερηχογενή στοιχεία, συνεπεία 
της φλεγμονώδους αντίδρασης . Σε μία άλλη 
περίπτωση8, ανακαλύφθηκε περινεϊκή εν-
δομητρίωση με τμηματική προσβολή του 
έξω σφιγκτήρα (εικόνα 8) .

Περιορισμοί  Τρισδιάστατη ενδο
πρωκτική υπερηχοτομο γραφία

Το βασικό μειονέκτημα της ενδοπρωκτικής 
υπερηχοτομογραφίας είναι η μη ανοχή της 
σε επώδυνες καταστάσεις του πρωκτού 
λόγω της μεγάλης διαμέτρου του (συνήθως 
17-20 mm), με αποτέλεσμα να χρειάζεται 
σε κάποιες καταστάσεις ακόμα και γενική 
αναισθησία71 . Η εισαγωγή των νέων κεφα-
λών διαμέτρου 7 mm αποτελεί μεγάλη 
πρόοδο, αφού επιτυγχάνεται καλύτερη 
ανοχή και λεπτομερέστερη απεικόνιση όλων 
των στιβάδων του πρωκτικού δακτυλίου, 
ακόμα και σε επώδυνες καταστάσεις .

Το δεύτερο μειονέκτημα προέρχεται ε-
πίσης από το μέγεθος του οργάνου, που 
μπορεί να προκαλεί παραμόρφωση και πίεση 
των στιβάδων του τοιχώματος, καθιστώντας 
δύσκολη την αναγνώριση της πορείας μι-
κρών συριγγωδών πόρων .

Το ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα δεν 
είναι αξιόπιστο για τη μελέτη των ανατομι-
κών δομών πέραν του έξω σφιγκτήρα . Όπως 
προαναφέρθηκε δε, λόγω της παρεμβολής 
του μεσοσφιγκτηριακού χώρου, υπάρχει 
σχετική δυσκολία στην ακριβή εκτίμηση 
του πάχους του έξω σφιγκτήρα .

Σχετικά πρόσφατα έγινε εφικτή η ανακα-
τασκευή των δισδιάστατων εικόνων της 
ενδοπρωκτικής υπερηχοτομογραφίας σε 
τρισδιάστατες . Βασίζεται σε μεγάλο αριθμό 
παράλληλων εικόνων εγκάρσιας σάρωσης 
(ανά 0,2-0,3 mm), οι οποίες λαμβάνονται 
κατά την αυτόματη απόσυρση του οργάνου, 
η οποία ελέγχεται από αντίστοιχο λογισμικό . 
Έτσι, κατά την αυτόματη απόσυρση του 
οργάνου σε μήκος 35 mm λαμβάνονται 
περίπου 175 εγκάρσιες παράλληλες ει-
κόνες, οι οποίες ανασυνθέτονται σε τρισ-
διάστατη απεικόνιση με τη βοήθεια του 
αντίστοιχου λογισμικού και παρουσιάζο-
νται ως κύβοι (εικόνα 9) . Η τελική εικόνα 
μπορεί να περιστραφεί ελεύθερα και να 
αναδειχθούν λεπτομέρειες σε διάφορες 
γωνίες, λαμβάνοντας έτσι περισσότερες 
πληροφορίες73 .
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Εικόνα 6. Περιπρωκτικό 
απόστημα (βέλη) με υ-
πόηχη αποστηματική 
κοιλότητα και περιπρω-
κτικό συρίγγιο (βέλος) 
όπως φαίνεται μετά 
έγχυση οξυζενέ.

Α B

Α B

Εικόνα 7. Έσω στόμιο 
περιπρωκτικού συριγγίου 
(λευκό βέλος) με μεγά-
λο συνοδό περιπρωκτι-
κό απόστημα (μαύρα 
βέλη).

Εικόνα 8. Περινεϊκή ενδομητρίωση με προ-
σβολή του έξω σφιγκτήρα (βέλη).

Εικόνα 9. Τρισδιάστατη ενδοπρωκτική υπερηχο-
τομογραφία. Στην πρώτη περίπτωση (A) παρα-
τηρείται έλλειμμα στον έσω σφιγκτήρα (βέλη), 
ενώ στη δεύτερη (B) διασφιγκτηριακό συρίγγιο, 
όπως φαίνεται μετά την έγχυση Η

2
Ο

2
.

Α

B




