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Anorektá lna manometria sa využ í va na vyš etrenie funkcie aná lnych zvierač ov a rek-
ta. Indiká ciou na vyš etrenie je predovš etký m diferenciá lna diagnostiky zá pchy, feká l-
nej inkontinencie a bolestí v oblasti panvového dna. Svoju rolu zohrá va aj v rá mci 
hodnotenia zvierač ov pred a po chirurgický ch intervenciá ch v anorektálnej oblasti 
(z dô vodu malí gnych ochorení  konečníka, fistú l, abscesov a podobne). Na našom pra-
covisku využívame k danému vyšetreniu 2 typy katétrov a to takzvané HR (High Re-

solution, s vysokým rozlíšením) mano-
metrické katétre s 2D alebo 3D zobra-
zením. Zatiaľ  najmodernejš iu verziu 
HR katé trov predstavuje 3D verzia 
s vysoký m rozlí š ení m (tzv. 3D HD ano-
rectal manometry). Za pomoci 3D 
ARM je mož né  zí skať  tlakovú mapu 
anorektá lnej oblasti, č o je vhodné  naj-
mä  pri diagnostike porúch vyprázdňo-
vania s predpokladaný mi š trukturá l-
nymi zmenami. 

Priebeh vyš etrenia anorektá lnym manometrom je daný  sé riou mané vrov, ktoré  pa-
cient vykoná va vô ľ ovo. 30 minú t pred vyš etrení m alebo rá no v domácom prostredí 
je vhodné  aplikovať  klyzmu. Nie je to podmienka vyš etrenia ,ale zniž uje to mož nú  
prí tomnosť  artefaktov zo stolice v rekte a zlepš uje komfort pacienta. Vyš etrenie sa 
realizuje na ľ avom boku s pokrč ený mi nohami. Po zavedení  sondy do rekta sa pone-
chá  niekoľ ko minú t na akomodá ciu, ná sledne sa zaznamenajú  pokojové  hodnoty tla-
ku aná lneho zvierač a. Nasleduje ú silné  stlá č anie zvierač ov a to 3x za sebou v krá t-
kych intervaloch a jeden krá t poč as 30 sekú nd so snahou o maximá lny stisk. Ď alej sa 
pacient  v y z v e  n a opakované  zakaš ľ anie, ktoré  je nasledované  simulovanou sna-
hou o defeká ciu, celkovo 3x za sebou. Nakoniec je vyš etrovaná  rektá lna senzitivita, 
a to postupný m, kaská dovitý m nafukovaní m 
baló na v rekte a sledovaní m odozvy (ucí tenie 
arteficiá lneho objektu v rekte, zač iatok pocitu 
potreby defeká cie, neprí jemný  tlak s nut-
nosť ou defekovať ). Celková  doba vyš etrenia je 
približ ne 15-20 minú t. Vyšetrenie je nebolesti-
vé a dobre tolerované.


