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Определение

 Ано-ректална фистула  - абнормна връзка 

между аналния канал и кожата на перинеума

Radiographics, 2012, Jaime de Miguel Criado



Анатомия – коронарен план

Radiographics, 2012, Jaime de Miguel Criado M. Gérard, ECR 2016/C-1269



Методи на изследване

 фистулография

 СТ

 анална ехография

 МРТ



МРТ

 мултипланарно изобразяване

 висока степен на мекотъканна диференциация

 отличен детайлен анатомичен образ 

 изследване на аналния сфинктерeн комплекс във 
всяка хирургична равнина

 не е нужна специална подготовка на пациента

 кратко време на изследване  - 15 мин.

 използва се body coil

 няма нужда от респираторен колан



Позициониране на равнините

Аx - перпендикулярно на 
аналния канал

Соr – перпендикулярно на 
аксиалната равнина



Секвенции

 T2 Sag

 T2 Ax 

 T2 Cor

 T2 FS Ax

 T2 FS Cor

 T1 Ax

 T1 Ax CM – при усложнения



Секвенции

 T2 Sag – за ориентация на равнините

 T2 Ax 

 T2 Cor

 T2 FS Ax

 T2 FS Cor

 T1 Ax

 T1 Ax CM – при усложнения



Секвенции

 T2 Sag

 T2 Ax - за анатомична ориентация

 T2 Cor

 T2 FS Ax

 T2 FS Cor

 T1 Ax

 T1 Ax CM – при усложнения

Radiographics, 2012, Jaime de Miguel Criado

M. Gérard, ECR 2016/C-1269



Секвенции

 T2 Sag

 T2 Ax 

 T2 Cor

 T2 FS Ax – визуализиране на патологията

 T2 FS Cor

 T1 Ax

 T1 Ax CM – при усложнения

J. Burn, ECR 2014 / C-2286

M. Gérard, ECR 2016/C-1269



Секвенции

 T2 Sag

 T2 Ax 

 T2 Cor

 T2 FS Ax

 T2 FS Cor

 T1 Ax

 T1 Ax CM – при усложнения

 не повишава интензитета – фистулата е течност

 хиперинтензна в Т2  и повишава интензитета след к.м – гранулационна тъкан 

 хипоинтензна в Т2 и слабо повишава интензитета след к.м. – фиброзна тъкан 

Radiographics, 2012, Jaime de Miguel Criado



Клинични индикации

 съмнение за ано-ректални фистули

 налични ано-ректални фистули 
- определяне на топография
- планиране на оперативна интервенция

 усложнени ано-ректални фистули и абсцеси

 постоперативна оценка



Радиологичен рапорт

1. наличие на фистулен ход

2. локализация

3. тип на фистулата (Parks classification, St James’s University Hospital 
classification)

4. вторичен път 

5. обхващане на леваторния мускул

6. изходното място на отвора на фистулата

7. диаметър на фистулата

8. абсцес

9. ано-вагинална/ано-скротална фистула 

10. стена на ректума – задебелена/нормална
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Радиологичен рапорт

1. наличие на фистулен ход

2. локализация

3. тип на фистулата

4. вторичен път 

5. обхващане на леваторния мускул

6. изходното място на отвора на 
фистулата

7. диаметър на фистулата

8. абсцес

9. ано-вагинална фистула 

10. стена на ректума

Parks classification
• интерсфинктерна
• транссфинктерна
• супрасфинктерна 
• екстрасфинктерна



Радиологичен рапорт

1. наличие на фистулен ход

2. локализация

3. тип на фистулата

4. вторичен път 

5. обхващане на леваторния мускул

6. изходното място на отвора на фистулата

7. диаметър на фистулата

8. абсцес

9. ано-вагинална/ано-скротална фистула 

10. стена на ректума –задебелена/нормална

• няма
• единични разклонения
• множествени разклонения

• м.глутеус
• скротум
• вагина
• лабия
• сляпо завършващи



Какво да запомним?

 МРТ е изключително точен, бърз и неинвазивен метод за 
предоперативна оценка 

 предоставя точна локалиция на фистулния ход, отношение 
към малкотазовите структури, идентифициране на вторични 
ходове и абсцеси

 подпомага избора на терапевтичен подход

 намалява броя на рецидивите/ реоперациите

 предотвратява странични ефекти като инконтиненция

 постоперативна оценка

 за целите на предоперативното планиране и проследяване на 
резултатите от оперативната интервенция е наложително 
използването на стандартизиран и лесно възпроизводим 
протокол на изследване.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


