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מנומטריה אנורקטלית – הקדמה

נקודות עיקריות:
אנמנזה בלבד היא תנאי הכרחי, אך לא מספק, לאבחנה של הפרעות בתפקוד אנורקטלי כולל עצירות, אי נקיטת   

צואה )דלף( וכאב אנאלי או רקטלי� 

נדרשת בדיקה רקטלית במרפאה לפני הפנייה למנומטריה אנורקטלית�  

במטופלים* שלא מגיבים לטיפול שמרני מומלץ להשלים בירור פיזיולוגי/אנטומי על ידי בדיקות עזר�   

מנומטריה אנורקטלית ובדיקת פליטת בלון רקטלי, מבוצעות כחלק מהבירור הפיזיולוגי, אך קיימת שונות גדולה   
בביצוע הבדיקות ובדיווחן� 

השונים  במרכזים  הבדיקות  ופענוח  לביצוע  אחידים  מינימליים  סטנדרטים  לייצר  היא  הנוכחי  המסמך  מטרת    
בישראל� 

*מסמך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם, כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.
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מבוא - כללי
היכולת לרוקן את המעי בצורה מתוזמנת )צאייה, דפקציה(, ולהימנע מהתרוקנות בזמן לא רצוי )continence( הן שתי 
פעולות בסיסיות וחשובות של מערכת העיכול� יכולות אלו תלויות בתפקוד תקין של המעי הגס, הרקטום )חלחולת( 
ופי הטבעת, ביחד עם שרירי רצפת האגן והסרעפת� קיימת מעורבות מתמדת של תהליכים רצוניים וגם בלתי רצוניים 
אימון  לימוד,  תחת  החיים  במשך  התאמה  עוברת  אשר  נרכשת  יכולת  היא  כהלכה  לבצעם  והיכולת  אלו,  בפעולות 

ואירועי מפתח בחיים )1(� 
ההפרעות העיקריות בתהליך ההתרוקנות כוללות קושי בהתרוקנות ואי נקיטת צואה )דלף(� מכיוון, שהפתופיזיולוגיה 
של הפרעות אלו היא לרוב רבת משתנים, תסמינים בלבד אינם מספיקים על מנת להנחות את הטיפול בהן, ויש צורך 
בבירור שכולל בדיקה גופנית ובדיקות עזר� הבדיקות כוללות הדמייה של האיברים במטרה לחפש עיוותים מבניים בזמן 

מנוחה ופעילות, בנוסף להערכה פיזיולוגית של אותם איברים על מנת לאפיין את תפקודם המוטורי והסנסורי� 
פרי- מחלה  או  במעי  דלקת  ממאירות,  )כגון:  משמעותית  פתולוגיה  של  שלילה  כוללת  למטופלים  הקלינית  הגישה 
אנאלית(, טיפול ראשוני או אמפירי מכוון תסמינים, ובמקרים העמידים לטיפול בירור פיזיולוגי תפקודי� חובה לבצע 
במרפאה בדיקה רקטלית בכל מטופל עם תסמינים אנורקטליים� בדיקה זאת מספקת מידע חיוני לגבי מבנה ותפקוד 
קיימות  התוויות  פי  על  להתבצע  צריכה  קולונוסקופיה  ידי  על  הגס  המעי  של  מלאה  בדיקה  והרקטום�  הטבעת  פי 
או סיפור   50 גיל מעל  היציאות,  ירידה במשקל, שינוי בהרגלי  )דימום רקטלי,  גס  וגילוי של ממאירות מעי  למניעה 
משפחתי(� במידה וקיימת עצירות, יש לברר ולטפל בה בשלב הראשון באופן אמפירי ועל פי ההמלצות שפרסם החוג 
לנוירוגסטרואנטרולוגיה לטיפול בעצירות )2(� באותה מידה, כאשר קיים שלשול, יש לברר ולטפל בו על פי המקובל )3(� 
לתלונה,  בהתאם  ולרוב,  התסמינים  מקור  את  לאתר  יכולה  אשר  יחידה  בדיקה  קיימת  לא  פיזיולוגי,  בירור  מבחינת 
נסתמך על המידע שמתקבל ממספר בדיקות כגון: מנומטריה אנורקטלית, פליטת בלון רקטלי, אולטרה-סאונד דרך פי 

 �)MRI הטבעת או דרך הפרינאום )דינמי( ודפקוגרפיה )בעזרת שיקוף רנטגן ו/או
מנומטריה אנורקטלית כוללת הערכה מוטורית, סנסורית ואוטונומית של התעלה האנאלית והרקטום במנוחה, במהלך 
התאפקות ובניסיון התרוקנות� המדדים העיקריים הנמדדים בבדיקה זו הם: לחץ הסוגר האנאלי במנוחה, עוצמת הכיווץ 
של הסוגר האנאלי, נוכחות רפלקס מעכב רקטו-אנאלי )Recto-anal inhibitory reflex; RAIR(, קואורדינציה )סנכרון( 
רקטו-אנאלית וחישה ברקטום� לרוב, מבוצעת גם בדיקת פליטת בלון רקטלי ביחד עם בדיקת המנומטריה� מנומטריה 
אנורקטלית ופליטת בלון הן בדיקות אשר מציבות את המטופלים בסיטואציה לא פיזיולוגית, בדומה לבדיקות תפקודיות 
אחרות של האנורקטום� יתירה מכך, מכיוון שנדרש שיתוף פעולה בביצוע הבדיקות, הרקע התרבותי, פערי שפה, בושה 

ומבוכה, ושונות מגדרית יכולים כולם להשפיע על תוצאות הבדיקות� 

מטרת המסמך
ידוע, כי יש חוסר אחידות בהתוויות, צורת ביצוע ובדיווח התוצאות של בדיקת מנומטריה אנורקטלית בין מרכזים שונים )4(� 
יתרה מכך, מאחר ומרכזים שונים משתמשים במערכות שונות ובשיטות מדידה שונות )עובדה המשפיעה גם על הערכים 
הנמדדים( )5(, וכתוצאה מכך, הנתונים המתקבלים הינם הטרוגניים, הדבר מקשה על אבחון וביסוס המלצות לטיפול� בעבר 
בוצעו ניסיונות ליצירת אחידות בפרוטוקול הבדיקה אולם, אלו לא צלחו )6,7(� סקר שבוצע לאחרונה בישראל הצביע על 

שונות משמעותית במדדים הנבדקים והמדווחים בין המרכזים בישראל )מזור ועמיתים, תקשורת אישית(� 
לפיכך, מטרת המסמך הנוכחי היא ליצור אחידות בביצוע ודיווח הממצאים של בדיקת המנומטריה האנורקטלית בישראל� 
יצירת מבנה דו"ח ושפה אחידים חיוניים על מנת לאפשר השוואת התוצאות המתקבלות ממרכזים רפואיים שונים, הקלה 
על פענוח הדו"ח על ידי מטפלים שונים, ולשם מחקר משותף� בנייר עמדה זה אנו מתייחסים להמלצות לונדון שפורסמו 
ב- 2019 על ידי קבוצת מומחים בינלאומית, וכללו הצעה לפורמט אחיד לביצוע ודיווח של מנומטריה אנורקטלית )8(� לאור 

החשיבות הקלינית והמחקרית שיש בכתיבה אחידה, בחרנו להתאים את מתכונת הדו"ח להמלצות לונדון� 
המנומטריה האנורקטלית מספקת מידע חשוב בהערכה הרפואית של מטופלים עם הפרעות בתפקוד האנורקטלי� 
קיימת שונות מהותית בערכי הנורמה הקשורה למין, גיל ולידות עבר� ממצאים מסוימים שונים גם מבחינת המשמעות 
הקלינית והטיפול המומלץ� לדוגמה, היעדר RAIR בילד עם עצירות מלידה מחשיד למחלת הירשפרונג ודורש המשך 
דיסנרגיה ללא הסתמנות קלינית של עצירות אינה מחייבת טיפול�  זאת, אבחנה של  וטיפול בהתאם� לעומת  בירור 

לפיכך, חשוב שהמידע יוצג לרופא המטפל ולנבדק בצורה ברורה שתאפשר התאמת טיפול מיטבי� 
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התוויות והתוויות נגד לביצוע מנומטריה אנורקטלית

נקודות עיקריות:
התוויות עיקריות לביצוע הבדיקה: הערכת מטופלים עם אי נקיטת צואה ו/או עצירות כרונית שלא הגיבו לטיפול   

ראשוני )אמפירי(�

ניתן לשקול ביצוע הבדיקה במטופלים עם כאב אנאלי או רקטלי לא מוסבר, לפני ניתוחים אנורקטליים, בחשד   
למחלת הירשפרונג, ובמטופלות עם נזק מיילדותי לסוגר� 

התוויות נגד יחסיות: חוסר יכולת של המטופל לשתף פעולה )לדוגמה עיכוב התפתחותי(, מחלה אנאלית פעילה   
)בעיקר פיסורה כואבת( או מחלה רקטלית פעילה וקשה )לדוגמה פרוקטיטיס(�

אנו ממליצים לבצע, כחלק מבדיקת המנומטריה, גם בדיקה לפליטת בלון רקטלי, ללא קשר לסיבת ההפנייה�  

הבדיקה בטוחה מאד, וסיבוכים תוארו כמעט אך ורק במטופלים לאחר ניתוחים רקטליים ו/או הקרנות אגניות�   
במטופלים אלו, יש לשקול את נחיצות שלב ניפוח הבלון הרקטלי� 

התוויות עיקריות למנומטריה אנורקטלית
הערכה של סיבות לאי נקיטת צואה או גזים  

עצירות כרונית עם חשד להפרעת התרוקנות  

כאבים אנורקטליים כרוניים, כאשר קיים חשד להפרעת התרוקנות חסימתית ו/או טונוס סוגר גבוה התורם לכאב  

כאשר  ראשוני�  לטיפול  עמידים  תסמינים  עם  למטופלים  מומלצת  אלו  בהתוויות  אנורקטלית  מנומטריה  ביצוע   
המלצות המפענח כוללות ביצוע פיזיותרפיה/ביופידבק – יש להעבירן למטפל על מנת להציע את הטיפול המיטבי�

בנוסף, ניתן לשקול ביצוע מנומטריה אנורקטלית במצבים הבאים:  

מטופלות עם נזק מיילדותי )obstetrics related anal sphincter injury( משמעותי בסוגר )דרגה 3 ומעלה(   •  
על מנת להחליט לגבי טיפול ולגבי לידה קיסרית בעתיד

• לפני ניתוח אנורקטלי  

• בשאלה של מחלת הירשפרונג� יש לזכור, כי ממצא של היעדר RAIR איננו אבחנתי למחלת הירשפרונג, ויכול   
להופיע במגוון מצבים אחרים, בעיקר, לאחר ניתוחים אנורקטליים�

התוויות נוספות
חישה: מומלץ לבצע מנומטריה אנורקטלית לבדיקה של תחושתיות רקטלית� בדיקת החישה מתבצעת על ידי ניפוח 
בלון בתוך הרקטום ומדידה של נפחים בספי חישה שונים� חשוב לציין, שיש קושי להפריד בין הפרעות בהיענות של 
דופן הרקטום ובין הפרעות חישה ממקור עצבי )9(� למדידת החישה יש השלכה טיפולית, מאחר וניתן לטפל בהפרעת 

חישה באמצעות ביופידבק תחושתי� 

פליטת בלון: מומלץ לבצע פליטת בלון רקטלי כחלק מהערכה של הפרעת התרוקנות� עד רבע מהמטופלים, בעיקר 
גברים, הסובלים מאי נקיטת צואה, ידגימו גם מאפיינים של עצירות ו/או הפרעת התרוקנות )10(� לממצאים אלו השלכות 
טיפוליות� לפיכך, אנו ממליצים על ביצוע בדיקת פליטת בלון באופן שגרתי בסיום כל מנומטריה, ולא רק כשיש חשד 

קליני להפרעת התרוקנות� 
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סיבוכים
מקרים  תיאורי  ישנם  מאד�  נמוך  סיבוכים  שיעור  עם  מאד  בטוחות  בדיקות  הן  בלון  ופליטת  אנורקטלית  מנומטריה 
בודדים על התנקבות הרקטום לאחר ביצוע הבדיקה� מקרים אלו התרחשו במטופלים לאחר ניתוחים אנורקטליים ו/או 

הקרנות אגניות, וכנראה שהתרחשו בעיקר בזמן ניפוח הבלון הרקטלי )11,12(� 

התוויות נגד למנומטריה אנורקטלית
אין לבדיקה התוויות נגד מוחלטות, אך מומלץ לנקוט משנה זהירות במטופלים לאחר ניתוחים אנורקטליים ו/או הקרנות 
אגניות, בעיקר ב-3 חודשים הראשונים לאחר טיפולים אלו� במטופלים אלו, יש לשקול את נחיצות שלב ניפוח הבלון 
הרקטלי )להפקת RAIR, חישה ופליטת בלון( ובמידה והלחצים הרקטליים גבוהים בזמן ניפוח הבלון, או שמופק כאב, 
מומלץ להפסיק את הבדיקה� למרות שמאושר לבצע מנומטריה אנורקטלית בנשים בהיריון, מומלץ לא לבצע את שלב 

ניפוח הבלון הרקטלי בנשים אלו� 

התוויות נגד יחסיות נוספות כוללות:
מטופלים שאינם יכולים לשתף פעולה )לדוגמה: עיכוב התפתחותי(  

מחלה אנאלית פעילה, בעיקר פיסורה כואבת  

מחלה רקטלית פעילה וקשה, לדוגמה: פרוקטיטיס  

פגיעות עמוד שדרה, בעיקר גבוהות יחסית )מעל T5( הנמצאות בסיכון לדיסרפלקציה אוטונומית  
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ציוד נדרש, מבצע הבדיקה, הכנה לבדיקה, שאלונים מקדימים ודפי הסבר

נקודות עיקריות:
ציוד נדרש לביצוע הבדיקה: מערכת מנומטריה, קטטר ברזולוציה גבוהה בטכנולוגיית Solid State או הזלפת מים,   

בלון ייעודי קשור היטב בקצה הקטטר או מחובר לשרוול עוטף�

הכנה לבדיקה: חוקן יחיד, לא קטן )180 מ"ל( כ-4 שעות לפני הבדיקה�   

יש לשלוח דפי הסבר למטופלים טרם הבדיקה הכוללים התוויות, הוראות הכנה לבדיקה, תיאור מהלך הבדיקה, זמן   
הבדיקה הצפוי והנחיות לאחר הבדיקה )ראה דוגמה נספח א'(�

מבצע הבדיקה: רופא, אח או טכנולוג רפואי שעברו הכשרה מתאימה�  

מפענח הבדיקה: רופא מומחה בגסטרואנטרולוגיה שעבר הכשרה מתאימה�  

אפשר לשקול מילוי שאלון קליני על ידי המטופלים לפני הבדיקה )ראה דוגמה נספח ב'(�  

ציוד נדרש
לשם ביצוע בדיקת מנומטריה אנורקטלית, יש צורך בציוד ייעודי שכולל מערכת מנומטריה, קטטר אנורקטלי ובקצהו 
בלון� ציוד נוסף כולל מזרק 50 מ"ל, מחבר 3 כיוונים וחומר סיכה על בסיס מים� הקטטר מוחדר בתחילת הבדיקה דרך 
פי הטבעת לרקטום� חיישני הלחץ בקטטר מודדים את הלחץ הבסיסי בסוגר האנאלי וברקטום, וגם את שינויי הלחץ 

בביצוע התאפקות והתרוקנות� 

ישנם שני סוגים של קטטרים: מצב מוצק )solid state( ומוזלף מים )water perfused(� טכנולוגיית המדידה של 2 
הקטטרים שונה, וכן, המחיר ונוחות השימוש, אולם לא ידועה עדיפות לסוג מסויים של קטטר על פני האחר )5(� מערכת 
גבי מסך בצורה  ע"י חיישני הלחץ בקטטר/במערכת על  מדידת הלחצים מכילה מעבד המציג את הנתונים שנמדדו 
מתמשכת, טופוגרפית וצבעונית, המאפשרת קריאה נוחה יותר של הבדיקה ופענוח ברמת אחידות גבוהה בין מפענחים 

שונים )13(� בנוסף, קיימת אפשרות להצגה גרפית של התוצאות בפלט הפענוח�

רזולוציית הבדיקה תלוייה רק בצפיפות נקודות המדידה בתעלה האנאלית: מנומטריה ברזולוציה גבוהה מוגדרת ככזאת 
אשר המרווחים בין נקודות המדידה באזור האנאלי הן של 6 מ"מ או פחות, והיא כוללת לפחות 6 נקודות מדידה שונות� 
 )stationary( מאפשר מדידת לחץ מנוחה במצב יציב )שימוש במערכת של רזולוציה גבוהה )מצב מוצק או מוזלף מים
ועוזרת למניעת קריאת הרפייה אנאלית שגויה בזמן דחיקה� למרות שהיתרונות הקליניים של מערכת זו על מערכות 
ישנות יותר, עם מרווחים של כ- 1 ס"מ בין נקודות המדידה, לא הוכחו, נחשבת טכניקה זו למקובלת יותר ואנו ממליצים 

להשתמש בה )8(� 

ייעודי  הוא  לנפחים שונים� הבלון  ניפוחו  בלון המשמש להערכת החישה ברקטום באמצעות  בקצה הקטטר מחובר 
ומגיע ביחד עם הקטטר� חיבור הבלון מתבצע על ידי קשירתו לקצה הקטטר באמצעות חוט דנטלי או גומייה רגילה, 
ויש לוודא קשירה נאותה בכדי למנוע התנתקות הבלון בזמן הבדיקה� קיימים בלונים המובנים בתוך שרוול העוטף את 
הקטטר� ניתן להשתמש באותו הבלון לביצוע בדיקת פליטת בלון, תוך הכרת מגבלות ביצוע הבדיקה בטכניקה זו )פרק 

על בדיקת פליטת בלון יובא בהמשך(�

בארץ קיים שימוש במערכות מנומטריה של חברות שונות )מזור ועמיתים, תקשורת אישית(� אין עדיפות למערכת 
אחת על השנייה, אך יש חשיבות לשימוש בערכי נורמה שמותאמים לחברה ולסוג הקטטר )פרק ערכי נורמה יובא 

בהמשך(� הבדיקה מפוענחת באמצעות שימוש בתוכנת מחשב שפותחה על ידי היצרן� 
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מבצע הבדיקה
מבצע בדיקת המנומטריה יכול להיות רופא, אח או טכנולוג רפואי שהוכשר בכפוף להנחיות משרד הבריאות� בארץ 
המתמחים  רפואיים  לטכנולוגים  לנוירוגסטרואנטרולוגיה  הישראלי  החוג  מטעם  הכשרה  תכנית  אלו,  בימים  נבנית, 
בגסטרואנטרולוגיה� פענוח הבדיקה נעשה ע"י רופא גסטרואנטרולוג מומחה, שעבר תכנית הדרכה וקיבל את אישורו 
של מנהל המחלקה או מנהל השירות לנוירוגסטרואנטרולוגיה בבית החולים לפענח את הבדיקות� בנייר עמדה משותף 
 �)14( של החברה האמריקאית והאירופאית לנוירוגסטרואנטרולוגיה מוצעת תכנית לימודים להכשרת מומחים בתחום זה 
הכרת  המערכת,  בתפעול  תיאורטי  ידע  רכישת  הכוללת:  הכשרה  לעבור  צריכים  הבדיקה  את  שמפענחים  רופאים 
אנטומיה ופיזיולוגיה אנורקטלית, צפייה בבדיקות המבוצעות על ידי מומחה, ביצוע עצמאי של בדיקות תחת פיקוח 

מומחה לתקופה מסויימת וגם פענוח בדיקות תחת הנחייה� 

הכנה לבדיקה
מומלץ לבצע חוקן ניקוי בנפח של כ- 180 מ"ל כ- 4 שעות לפני מועד הבדיקה )לפני היציאה מהבית(� אין צורך בצום, 
הפסקת תרופות קבועות, או ביצוע בדיקות דם כהכנה לבדיקה� הבדיקה מתבצעת ללא טשטוש ולכן, אין צורך במלווה� 

דפי הסבר למטופל
דף ההסבר שיימסר למטופל נכתב ע"י הצוות המקצועי, והוא כולל מידע חשוב על בדיקת המנומטריה� הדף מסביר 
על התוויות, ההכנה לבדיקה, מהלך ומשך הבדיקה הצפוי, וכן, מכיל הנחיות להתנהגות לאחר הבדיקה )ראה נספח א'(�

שאלונים
השאלונים משמשים ככלי למפענח להבנת הקורלציה בין הממצאים המנומטריים, והתלונות של המטופלים לרבות, 
חומרת התסמינים והערכה של הפגיעה באיכות החיים� על הצוות הרפואי להסביר למטופל את מטרת מילוי השאלונים, 

תוכנם והזמן המשוער למילוי� דוגמה לשאלון שכזה מצורפת בנספח ב'� 
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טכניקת ביצוע הבדיקה

נקודות עיקריות:
תנוחת הנבדק – שכיבה על צד שמאל בתנוחה עוברית, כיסוי המטופל באופן מתאים�   

יש לשקול נחיצותה של בדיקה רקטלית )במידה, ולא בוצעה במרפאה לפני כן( לפני החדרת קטטר המנומטריה   
במטופלים לאחר ניתוח אנורקטלי, הקרנות לאגן, חשד להיצרות אנאלית או כאבים אנאליים�

יש לכלול בבדיקת המנומטריה האנורקטלית את המדידות הבאות: לחץ אנאלי במנוחה, לחץ אנאלי בכיווץ ייזום,   
משך כיווץ ממושך )סיבולת(, לחץ אנאלי בשיעול, לחץ אנאלי ורקטלי בדחיקה )PUSH( ורפלקס מעכב אנורקטלי 

 �)RAIR(

ל-3 התחושות הבאות: סף חישה ראשון, סף  יש לכלול בבדיקה מדידת ספי חישה לניפוח בלון באוויר לפחות   
חישה לצורך להתרוקנות )URGE( וסף חישה לנפח מקסימלי נסבל )כאב/אי נוחות(�

מומלץ לדבוק בתרשים זרימה אחיד )ראה נספח ג'( ונוסח הוראות קבוע למטופלים )ראה נספח ד'(�   

הסבר והכנה לבדיקה
לפני הבדיקה, יש לתת הסבר קצר על מטרות הבדיקה ושלביה השונים� מומלץ, לנקוט באמצעים להקטנת מבוכה� 
אם ישנם נוכחים בנוסף לבודק, יש לשאול את רשות הנבדק� הנבדק שכוב על צד שמאל, ברכיים כפופות לבית החזה 
לא  לתוצאות  לגרום  יכולים  שונים  הסברים  ובסדין�  מתאים  בחלוק  הנבדק  את  לכסות  לדאוג  יש  עוברית�  בתנוחה 
אחידות )15( ולהשפיע על קבלת ההחלטות הטיפוליות� לפיכך, מומלץ לפני הבדיקה, להסביר אלו פעולות תידרשנה 
בהוראות  שמדובר  לזכור  צריך  למטופל�  מובנות  הבדיקה  בזמן  הוראות  מתן  לצורך  בוררים  שאנו  שהמילים  ולוודא 
שנתפסות כמביכות, אפילו טאבו לאוכלוסיות מסויימות )לדוגמה: פי טבעת, רקטום, קצה מעי, טוסיק, תוכן מעי, צואה, 
קקי(� בלחץ הבדיקה יכולות ההוראות גם לקבל משמעויות שונות ולכן, יש חשיבות למתן הוראות ברורות ואחידות 

למטופל בזמן הבדיקה )ראה נספח ד'(� 

בדיקה רקטלית לפני הכנסת הקטטר: יש לשאול לגבי כאב בפי הטבעת, ניתוחים או פציעות בעבר� יש לשקול נחיצות 
אנאליים  כאבים  או  אנאלית  להיצרות  חשד  לאגן,  הקרנות  אנורקטלי,  ניתוח  לאחר  במטופלים  רקטלית  בדיקה  של 

)במידה, ולא בוצעה בדיקה במרפאה לפני כן(� 

לאחר החדרת הקטטר, מבוצעות המדידות הבאות )8(:

והלחצים  נינוח  יש להמתין כשתיים עד שלוש דקות כשהקטטר מוחדר עד שהנבדק חש  בדיקת לחצים במנוחה: 
נראים קבועים, ואז לבצע רישום במשך שלושים שניות� הערך המקסימלי מחושב באופן אוטומטי� אפשר למדוד ולציין 
הבדלים בלחצי מנוחה בין תעלה אנאלית פרוקסימלית ודיסטלית, בעיקר, כאשר יש הבדל משמעותי )לדוגמה קרע 

מילדותי מתקדם עם נזק לגוף הפרינאום(�

בדיקת כיווץ ייזום: מבקשים לכווץ בחוזקה ולשמור על הכיווץ במשך 10 שניות� יש לחזור, על הכיווץ לפחות פעמיים� 
נדרשת תקופת מנוחה של 30 שניות בין כיווץ אחד לשני� 

כיווץ ממושך: מבקשים לכווץ באופן ממושך בלי לעצור נשימה עד למקסימום של 30 שניות� כיווץ ממושך יציב הוא 
כל עוד שומרים על לחץ כיווץ ממושך מעל 50% מזה שהושג בתחילת הלחיצה� כל 5 שניות לוודא מילולית כי הלחץ 

נשמר� 

הערה: יש מקרים, בהם יש להמתין יותר משלושים שניות בין כיווץ אחד לשני, לדוגמה במדידה בהריון כשהאישה 
חשה עייפה� ממתינים לאחר סיום כיווץ אחד ומבקשים שתודיע מתי חשה מוכנה לעוד כיווץ� 
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רפלקס התכווצות אנאלית בזמן עליית לחץ תוך בטני: מבקשים מהנבדק להשתעל שיעול יחיד חזק� לעתים קרובות 
מטופלים מהססים להשתעל בניסיון ראשון, ולכן, לאחר 15-30 שניות נוספות יש לבקש שיעול יחיד 'יותר חזק' נוסף�

מבקשים לבצע פעולת דחיקה כלפי חוץ� מבצעים שלוש פעולות דחיקה� כל דחיקה  מדידת לחצים בזמן דחיקה: 
הרקטלי,  הדחיקה  לחץ  את  מודדים  שניות�   30 של  מנוחה  לאפשר  יש  לשנייה  אחת  דחיקה  בין  שניות�   15 במשך 
ובמקביל, את הלחץ האנאלי, ומחשבים את אחוז ההרפייה האנאלית )6(� בנוסף, ניתן לחשב גם את הפרשי הלחצים 

)גרדיאנט רקטו-אנאלי(� 

מדידת תחושות רקטליות: מנפחים באוויר, באיטיות ובקצב קבוע בלון רקטלי� הקצב המומלץ הוא כ-15 מ"ל ב-10 
נסבל,  מקסימלי  ונפח  למתרוקן  לצורך  חישה  סף  ראשון,  חישה  סף  לציין  מהנבדק  מבקשים  הניפוח,  בזמן  שניות� 
יש לשקול שימוש  ניתוחים רקטליים,  מ"ל� במטופלים לאחר  ל-300  אין למלא את הבלון מעבר  כמפורט בהמשך� 

בנפחים קטנים יותר, בעיקר במידה וישנה עלייה משמעותית בלחץ הרקטלי בזמן הניפוח )ראה הקדמה(�

בדיקת רפלקס מעכב רקטו-אנאלי: מנפחים במהירות את הבלון באוויר לנפח חמישים מ"ל ומרוקנים אותו� קיום 
רפלקס מתבטא בהרפייה אנאלית של 20% לפחות מלחץ הבסיס )16(� במקרה והרפלקס לא הופק בניפוח של 50 מ"ל 

ניתן לבצע את פעולת ניפוח הבלון בנפחים עולים של 10 מ"ל עד 100 מ"ל, או על ידי ניפוח מהיר יחיד ל-100 מ"ל� 

First sensation threshold - סף תחושה ראשון
מבקשים מהמטופל שיסמן או יודיע מתי חש בפעם הראשונה תחושה ברורה של ניפוח/מילוי רקטלי� כדי לוודא שזו 
תחושה אמיתית, ממשיכים לנפח אחרי שסימן, ומבקשים מהמטופל לציין אם תחושה ראשונית זו מתחזקת )תחושה 

אמיתית( או נעלמת )תחושה מדומה(� לעתים, רעד קל של הצינורית או הבלון מדמים תחושת מילוי� 

Desire to defecate/urge תחושת הצורך להתרוקן
את  המציינים  יש  דחופה�  לא  מעיים  לפעולת  צורך  חש  מתי  להודיע  או  לציין  מהנבדק  ומבקשים  לנפח,  ממשיכים 
הופעת הצורך הראשונה )first urge(, ויש את הופעת הצורך הקבוע )constant urge(� יש המגדילים ומציינים את 

שניהם� בכל מקרה, יש חשיבות לעקביות בסוג התחושה הנמדדת� 

Maximum tolerated volume )נפח מקסימלי נסבל )סף כאב/אי-נוחות
ממשיכים לנפח, ומבקשים מהמטופל להודיע מתי חש צורך מיידי להתרוקן או כשחש כאב ואי-נוחות�
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ערכי נורמה למנומטריה אנורקטלית

נקודות עיקריות:
מומלץ להסתמך על ערכי נורמה שנבדקו עבור המערכת שבה מבוצעת הבדיקה�  

במידת האפשר, מומלץ להשתמש בערכי נורמה מותאמים למגדר ולגיל�   

ערכי הנורמה צריכים להופיע בדו"ח הבדיקה�  

מבוא
)17(� ערכים שונים מדווחים בשימוש במערכות של  קביעת ערכי נורמה במנומטריה אנורקטלית היא סוגיה מורכבת 
חברות שונות, עם קטטרים העושים שימוש בטכנולוגיות שונות )קטטר מצב מוצק מול מוזלף מים( ובאוכלוסיות שונות 
)לדוגמה מזרח אסיאתיות מול מערביות( )5(� טכניקת ביצוע הבדיקה עצמה, כולל ההוראות הניתנות במהלך הבדיקה, 
)15(� ישנם מאמרים שהדגימו כי לפחות בחלק מהמדדים, ישנם הבדלים בערכי נורמה  יכולה להשפיע על התוצאות 

בין גברים ונשים, נשים לאחר לידה, מול נשים ללא עבר מיילדותי, וגם השפעה של גיל הנבדקים על התוצאות )18,19(� 

ההמלצה המקובלת כיום, היא להסתמך על ערכי נורמה בנבדקים בריאים אשר נבדקו ביחידה המבצעת את הבדיקות 
)8(� מאחר ובישראל לא התקיים מחקר שכזה, אנו נאלצים להסתמך על נתונים שפורסמו בספרות הרפואית� במסמך 

זה, נפרט את ערכי הנורמה כפי שפורסמו על המערכות שבשימוש נפוץ בישראל, באוכלוסייה מערבית של נבדקים 
בריאים� במידה ורלוונטי, נפרט את ערכי הנורמה של חלק מהפרמטרים על פי מגדר וגיל� 

)Solid state( ערכי נורמה למנומטריה אנורקטלית במערכת עם קטטר מצב מוצק א. 
למערכת  זהה  במערכת  עשו שימוש  ה-MAYO CLINIC אשר  קבוצת  פרסומים של   2 על  הנורמה מתבססים  ערכי 
הנפוצה לשימוש בישראל ועם קטטר מצב מוצק� במאמר הראשון )18( נכללו 62 נשים שחולקו לפי גיל )מעל ומתחת 

50( ובמאמר השני )19( נכללו 96 נשים וגם 47 גברים� 

בהסתמך על מחקרים אלו, וגם על מחקרים שעשו שימוש במערכות אחרות, ניתן לומר ש:

אנשים מבוגרים הדגימו לחצים אנאליים נמוכים יותר במנוחה, בהשוואה לפחות מבוגרים�  

אנשים מבוגרים הדגימו לחצים רקטליים גבוהים יותר בזמן ניסיון דחיקה, בהשוואה לפחות מבוגרים�   

גברים הדגימו לחצים אנאליים גבוהים יותר בזמן כיווץ ייזום בהשוואה לנשים�   

גברים הדגימו משך כיווץ אנאלי ארוך יותר בהשוואה לנשים�   
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הערכים מוצעים לשימוש מפורטים על פי נורמות אחוזון 10 ו-90:

SOLID STATE טבלה 1. ערכי נורמה: מערכת מבוססת על קטטר

ערך אחיד מוצע 
לכולם*

נשים  
גיל>50

נשים 
גיל<50

גברים

mmHg 54>33>55>55לחץ סוגר אנאלי נמוך במנוחה<

mmHg 111<93<111<111לחץ סוגר אנאלי גבוה במנוחה>

mmHg )164>122>140כיווץ ייזום חלש )ערך אבסולוטי<

mmHg )90>49>53כיווץ ייזום חלש )ערך אינקרמנטלי<

>10 שניות**משך כיווץ לא מספק )שניות(

דחיקה

mmHg - 21>11>21>21לחץ רקטלי לא מספק בזמן דחיקה<

>20%הרפייה אנאלית לא מספקת )%(

ספי חישה

20-40 מ"לתחושה ראשונה 

40-90 מ"לתחושת צורך להתרוקנות

90-150*** מ"לנפח מקסימלי נסבל

*ערך אחיד לכולם – מוצע כאשר אין הבדלים משמעותיים בין המגדרים והגילאים על מנת להקל על הפענוח� 

 ,)6( ** על פי המאמרים המצוטטים, משך כיווץ לא מספק הוא מתחת ל-3 שניות� על פי מאמרי עמדה ישנים יותר 
ומחקרים אחרים )20( משך כיווץ תקין צריך להיות ארוך יותר� לפיכך, סף של 10 שניות נקבע על ידי צוות הכותבים של 

נייר עמדה זה, בהסתמך על ניסיון וחוות דעת קלינית� 

*** על פי המאמרים המצוטטים, ערך נמוך לחישה לכאב )נפח מקסימלי נסבל( הוא פחות מ-60 מ"ל� על פי צוות 
הכותבים ועל פי ניסיון קליני ערך זה נמוך משמעותית מהנצפה בקליניקה, וגם כאן, בחרנו בסף גבוה יותר בהתבסס על 

מחקרים במערכות אחרות )21( ועל פי ניסיון וחוות דעת קלינית� 
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ערכי נורמה למנומטריה אנורקטלית במערכת מבוססת על קטטר מוזלף מים ב. 
ניתן להשתמש בקטטר מוזלף מים )water perfused(� כעיקרון, אין הבדל משמעותי בערכי לחצי המנוחה בנשים 
ובגברים בשני סוגי הקטטרים� לעומת זאת, ערכי לחצי הכווץ והשיעול גבוהים משמעותית בקטטר solid state יחסית 
למערכת מבוססת הזלפת מים� הטבלה הבאה מרכזת נורמות וטווחי נורמה במדידות במערכת מבוססת הזלפת מים 

בנשים ובגברים� ערכי נורמה מתבססים על אחוזון 5 ו-95� 

טבלה 2. ערכי נורמה: מערכת מבוססת על קטטר מוזלף מים

גבריםנשים

mmHg 40>34לחץ סוגר אנאלי נמוך במנוחה<

mmHg 116<101לחץ סוגר אנאלי גבוה במנוחה>

mmHg )36>27כיווץ ייזום חלש )ערך אינקרמנטלי<

mmHg 29<28עלייה בלחץ אנאלי בזמן שיעול>
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בדיקת פליטת בלון רקטלי

נקודות עיקריות:
בדיקת פליטת בלון רקטלי משלימה את בדיקת המנומטריה האנורקטלית לאבחון הפרעת התרוקנות�   

אנו ממליצים לעשות שימוש בבלון פליטה ייעודי, אותו יש למלא ב-50 מ"ל מים ולהחדיר דרך פי הטבעת בעוד   
המטופל שוכב על הצד� ניסיון הפליטה עצמו נעשה על גבי מושב אסלה בחדר שירותים נפרד� יש לאפשר לפחות 

2 דקות לניסיון הפליטה� 

יש לדווח את תוצאות הבדיקה על פי )1( הזמן שנדרש לפליטת הבלון )2( האם הבדיקה תקינה – כלומר, פליטה   
בפחות מדקה� 

במידה, וטכניקת הביצוע שונה וכוללת שימוש בבלון בקצה של המנומטר, בלון פולי קטטר, שימוש באוויר במקום   
הנורמה  שערכי  לציין,  חשוב  הבדיקה�  בדו"ח  זאת  לציין  יש  הצד,  על  בשכיבה  הפליטה  ניסיון  ביצוע  או  במים, 

בטכניקות אלו לא ידועים, אולם, מקובל לדווח דקה כסף נורמה� 

מבוא
חסרונותיה   �)22( טיפולי  ניבוי  וערך  מהימנות  בעלת  זמינה,  יחסית,  פשוטה  בדיקה  היא  רקטלי  בלון  פליטת  בדיקת 
העיקריים של הבדיקה הן היעדר המידע האנטומי )בהשוואה לדוגמה לדפקוגרפיה( והיעדר מידע לגבי הפתופיזיולוגיה 
 overflow של הפרעת ההתרוקנות� מחקרים הראו שאי נקיטת צואה יכולה להיגרם בשל הפרעת התרוקנות במנגנון של
)10(� לפיכך, בדיקת פליטת בלון רקטלי מומלצת בסיום כל בדיקת מנומטריה אנורקטלית ללא קשר  או תת רגישות 

להתוויה� 

טכניקת ביצוע
גורמים שמשפיעים על תוצאות הבדיקה, ביניהם סוג הבלון, סוג המילוי )אוויר מול מים(, נפח המילוי  ישנם מספר 

)קבוע מול עולה עד הרגשת צורך ליציאה( ותנוחת ההתרוקנות )שכיבה מול ישיבה( )22(� 

ישנם מספר סוגים של בלונים בשימוש קליני: בלון ייעודי, בלון החישה בקצה המנומטר, בלון כחלק מקטטר פולי, ובלון 
'מסיבות' פשוט� השימוש בקטטר פולי איננו מומלץ, מאחר ומילוי הבלון נעשה בנפח גבוה מהוראות היצרן )יש חשש 
)21(� השימוש  ומייצר לחץ פנימי גבוה משמעותית מבלונים אחרים, מה שגורם לקושי רב בפליטתו  לקריעת הבלון( 
בבלון מסיבות אפשרי ומוביל לתוצאות דומות לבלון ייעודי ובעלות מינימאלית� מאידך, נושאים כגון בקרת זיהומים 
ופיקוח טכנולוגי אינם מוסדרים בשימוש בבלון מסוג זה� השימוש בבלון בקצה קטטר המנומטריה נחשבת לשיטה 
הנפוצה ביותר לבדיקת פליטת בלון� מדובר, בשיטה פשוטה, נוחה, ובעלות נמוכה� מאידך, טכניקה זאת לא נתמכת על 
ידי מאמרי מחקר או קווים מנחים, ולפיכך, מהימנותה ויכולת האבחנה וניבוי ההצלחה הטיפולית בשימוש בה אינם 

ידועים�

הבדיקה,  תוצאות  על  הבלון  פליטת  תנוחת  השפעת  את  שבחן  עדכני  סקירה  במאמר  הבדיקה,  ביצוע  תנוחת  לגבי 
הועלתה השערה, כי ביצוע הבדיקה בשכיבה על הצד איננו שונה מביצוע בישיבה )22(� השערה זו, נסמכת על מאמר 
יחיד אשר השווה פליטת בלון בשכיבה מול פליטה בישיבה על האסלה בשירותים, והדגים התאמה בינונית בלבד בין 
תוצאות הבדיקות )23(� מעבר לזאת, במחקר זה, טכניקת ביצוע מבחן פליטה בשכיבה הייתה בעזרת הוספת משקולות 
ולא באמצעות מדידת זמן לפליטה� הרוב המוחלט של הספרות תומך בביצוע בדיקת פליטת הבלון בתנוחה הפיזיולוגית 

של ישיבה )22(� 

לסיכום, על פי הספרות הרפואית והניסיון הקליני אנו ממליצים, על ביצוע בדיקת פליטת בלון רקטלי באמצעות בלון 
פליטה ייעודי, מלא ב-50 מ"ל של מי ברז פושרים� התנוחה המומלצת לבדיקה היא בישיבה על מושב האסלה בפרטיות 
2 דקות לניסיון הפליטה ובמידה, ולאחר זמן זה לא הצליח המטופל לפלוט את  מלאה� יש לאפשר זמן של לפחות 

הבלון, יש לרוקן את המים מהבלון ולמשוך אותו בזהירות החוצה� 
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פענוח הבדיקה
הזמן המקובל להגדרה של בדיקה תקינה הוא פליטת הבלון בפחות מדקה אחת� ייתכנו מצבים מסוימים, בהם משך 
הזמן התקין הוא אפילו קצר יותר )21,24,25(� לאור זאת, אנו ממליצים, לציין בפענוח הבדיקה )1( את הזמן שלקח לנבדק 
לפלוט את הבלון, ו-)2( האם זמן זה הוא תקין על פי הנורמה לכלל הנבדקים, כלומר, פחות מדקה� במידה, והבדיקה 

בוצעה בטכניקה אשר לא קיימת לגביה נורמה בספרות, יש לציין זאת בפענוח )ראה פרק הבא – פענוח הבדיקות(�
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פענוח הבדיקות

נקודות עיקריות:
מומלץ לשלב פענוח ידני )שכולל ביקורת של נקודות הייחוס ותיקון בהתאם( בזמן פענוח הבדיקה�   

לצורך יצירת אחידות בין המכונים ומחקר עתידי משותף אנו ממליצים לכתוב את הדו"ח ברוח המלצות לונדון�   

הפרעה  אנאלי,  בכיווץ  הפרעות  רקטואנאליים,  בהחזרים  הפרעות  קבוצות:  לארבע  מתחלקות  האבחנות   
בקואורדינציה של רצפת האגן והפרעה בחישת הרקטום�

יש חשיבות בהנגשת תוצאות הבדיקה לנבדק ולרופא המפנה באמצעות חיבור דו״ח מקיף שכתוב בצורה ברורה�   

הפענוח, יכלול תיאור בעברית של ההתוויות, הממצאים, סיכום והמלצות�   

הדו"ח יכלול מידע על פרוטוקול הבדיקה, ערכים שנמדדו ואבחנות על פי המלצות לונדון�   

מבנה הדו"ח
פענוח  כל  לפיכך,  המפנה�  לרופא  והן  לנבדק  הן  זו  מורכבת  בדיקה  תוצאות  של  בהנגשה  רבה  חשיבות  רואים  אנו 
של בדיקת מנומטריה אנורקטלית יכלול הסבר בעברית על ההתוויות לבדיקה, ממצאי הבדיקה, ועל הקשר שביניהם 

לתלונות הנבדק/ת ובהתאם, יכלול סיכום, מסקנות והמלצות להמשך בירור וטיפול� 

בנוסף, דו"ח הבדיקה יכלול פרק טכני כתוב באנגלית שכולל מידע על המכשור, ערכים מספריים שנמדדו ואבחנות על 
פי המלצות לונדון�

התוויות לבדיקה: הסיבות שהביאו לביצוע הבדיקה יצויינו בתחילת הדו"ח� לשמירה על אחידות מומלץ לבחור   )1(
מבין ההתוויות המופיעות בטבלה 3� בנוסף, מומלץ לציין את הרקע הרפואי הרלוונטי – ניתוחי עבר, מצב לאחר 
 ,low anterior resection  – הרקטום  של  קדמית  כריתה  לאגן,  הקרנות  מיילדותית,  טראומה  רחם,  כריתת 

מחלות כגון סקלרודרמה או סוכרת וכו'�

טבלה 3 – התוויות לבדיקת מנומטריה אנורקטלית

אי נקיטת צואה, הכתמה

עצירות כרונית

   הפרעה חסימתית בהתרוקנות

   תחושת התרוקנות לא מלאה

   מאמץ רב או כאב בזמן התרוקנות

הערכה לאחר קרע מיילדותי מתקדם, דרגה ___

כאב אנורקטלי

הערכה טרום ניתוחית

חשד להירשפרונג

אחר 
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הסבר ופרוטוקול ביצוע הבדיקה: )מבוסס על המלצות לונדון(: בכל דו"ח תתואר דרך ביצוע הבדיקה בצורה   )2(
ברורה ומתומצתת� ניתן להוסיף קישור לתיאור מפורט יותר של מהלך הבדיקה� לדוגמה:

הבדיקה בוצעה בשכיבה על צד שמאל עם ברכיים כפופות לכיוון בית החזה� בוצעה/לא בוצעה בדיקה 
ידנית של הרקטום� פרוטוקול הבדיקה: בוצע בהתאם לקווים מנחים שפורסמו על ידי החוג הישראלי 

לנוירוגסטרואנטרולוגיה�
בדיקת פליטת בלון רקטלי בוצעה כשהמטופל שוכב על צדו/יושב על אסלת השירותים, בשימוש בבלון 

מלא ב-50 מ"ל אוויר בקצה המנומטר/בשימוש בבלון פליטה ייעודי מלא ב-50 מ"ל מים� 

הבהרת משמעות הממצאים של הבדיקה
חשוב לציין כי קיימים משתנים רבים המשפיעים על המדידות במנומטריה אנורקטלית� מעבר לגיל, מין 

והיסטוריה ניתוחית, גם טכניקת הבדיקה, הקשר עם הבודק, והבנת ההוראות, משפיעים מאד� מעבר לכך, 
חשוב, להיות מודעים כי קיימת חפיפה בתוצאות המנומטריה בין מטופלים בריאים למטופלים עם הפרעות 

בתפקוד רצפת האגן�

מדדים לדיווח: בכל דו"ח יש לכלול את המדדים המפורטים בטבלה 4� רוב הערכים נמצאים בפלט האוטומטי   )3(
של המערכת, ואת השאר מומלץ להוסיף בצורה ידנית� מכאן, שדיווח הערכים הנמדדים יכלול את הפענוח 
האוטומטי של המערכת, וגם הערכה ידנית שכוללת את וידוא מיקום נקודות הייחוס� יש לצרף ערכי נורמה 
עבור כל פרמטר שנבדק בהתאם למערכת בה בוצעה הבדיקה )ראה פרק ערכי נורמה(� כמו כן, מומלץ לצרף 
לדוח הבדיקה תרשים צבע של כל פעולה שבוצעה למטופל כך שכל המידע הנחוץ לפענוח הבדיקה יהיה זמין 

בדו"ח�

טבלה 4: ערכים לדיווח

Resting Squeeze

Mean Sphincter Pressure )abs� ref�( )mmHg( Max� Sphincter Pressure )abs� ref�( )mmHg(

Max� Sphincter Pressure )abs� ref�( )mmHg(

Length of HPZ )cm(

Max� Sphincter Pressure Increment )mmHg(

Endurance squeeze pressure )sec(

Ultraslow wave present )y/n( Anal Pressure on Cough )mmHg(

Balloon Inflation

Push(attempted defecation) - best RAIR )y/n(

Residual Anal Pressure )abs� ref�( )mmHg( First sensation )cc(

Percent anal relaxation )%( Urge to defecate )cc(

Intrarectal pressure )mmHg( 
Rectoanal pressure differential )mmHg(

Discomfort )cc(

Balloon expulsion test:

Balloon expulsion attained within 60 seconds– )y/n(

Balloon expulsion time:
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)4(   אבחנות: מומלץ להשתמש ברשימת האבחנות מהמלצות לונדון )טבלה 5( על פי המדדים הבאים:
1�  טונוס וכיווץ

קואורדינציה אנורקטלית   �2
חישה רקטלית  �3

החזרים  �4

התייחסות לסיבולת )endurance( ושיעול, אינה חלק מחייב מהמלצות לונדון, אך לדעתנו מומלצת למדידה 
ולדיווח� התייחסות לספי חישה מומלצת לכל סף בנפרד�

טבלה 5: אבחנות, באנגלית, מבוססות על המלצות לונדון

Anal tone and contractility

Combined anal hypotension and hypocontractility

Anal hypotension with normal contractility

Anal normotension with hypocontractility

Anal hypertension

No disorder of anal tone and contractility

Endurance* 

Normal/abnormal endurance

Cough*
Absolute cough pressure was XX and increment was XX

Recto-anal coordination

 Abnormal expulsion with dyssynergia and/or poor rectal propulsion

Abnormal expulsion with normal manometric pattern of rectoanal coordination
)The significance of which is undetermined(

Normal expulsion with abnormal manometric pattern of rectal coordination
)The significance of which is undetermined(

No disorder of anorectal coordination

Rectoanal inhibitory reflex

Rectoanal areflexia

No disorder of anorectal inhibitory reflex  

Rectal sensation

Rectal hyposensitivity to first, urge and/or MTV

Rectal hypersensitivity to first, urge and/or MTV

No disorder of rectal sensation to distention� 

*  אבחנות שאינן נחשבות כהפרעות לפי המלצות לונדון, אך כן כלולות במדידות
שיש לדווח עליהן והן בעלות משמעות קלינית  
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)5( התרשמות ומסקנות: בחלק זה יסוכמו הממצאים בצורה ברורה ובהירה, ותיכתבנה המלצות לגבי המשך בירור 
וטיפול בהתאם לממצאים ולהתוויה הקלינית של הבדיקה� דוגמאות מצורפות בטבלה 6�

טבלה 6. תבניות לדוגמה לסיכום הבדיקה

ממצאי הבדיקה אינם מעידים על בעייה בתפקוד המוטורי האנורקטלי או בתחושה הרקטלית� מומלץ 
המשך מעקב ובירור ע"י הרופא המפנה או המטפל� 

לחץ אנאלי בסיסי וייזום תקינים� הופקו החזרים מעכב ומגרים� רגישות ראשונית לניפוח תקינה� צורך 
ראשוני לצאייה תקין� נפח מקסימלי נסבל )קיבולת מקסימאלית( של הרקטום לניפוח בלון תקינה� 

הושגה הרפייה של סוגר פי הטבעת בדחיקה עם פליטת בלון מהרקטום� הבדיקה תקינה�

שילוב של קושי בפליטת בלון רקטלי ותזמון לקוי )דיסנרגיה( אנורקטלית בבדיקת המנומטריה, מעיד על 
הפרעת התרוקנות תפקודית )functional defecation disorder(� ממליצים על טיפול בפיזיותרפיה של 

רצפת אגן/ביופידבק אנורקטלי� 

טונוס אנאלי שמור, בנוכחות כיווץ וסיבולת ירודים מאד� מומלץ על ביצוע פיזיותרפיה של רצפת אגן 
לחיזוק הסוגר האנאלי ולשקול בהמשך קיצוב סקראלי� 

לא הופק רפלקס מעכב רקטו-אנאלי )RAIR( גם בנפחים רקטליים עד 100 מ"ל� מומלצת ביקורת רופא 
מטפל לקורלציה קלינית בשאלה של הירשפרונג� 

סף חישה לניפוח מקסימלי גבוה מהנורמה, מחשיד לקיבולת רקטום גבוהה או מגה-רקטום? היענות 
רקטום גבוהה? לשקול ביצוע דפקוגרפיה� 



2 1
נייר עמדה - מנומטריה אנורקטלית – סטנדרטים מינימליים לביצוע

Position Paper נייר�עמדה�

מקורות:

1� S� Palit, P� J� Lunniss, S� M� Scott, The physiology of human defecation� Dig Dis Sci 57, 1445-1464 )2012(�

2� D� Carter, Y� Ron, R� Dickman, [the Israeli Neurogastroenterology Association Recommendations for the 
Evaluation and Treatment of Chronic Constipation]� Harefuah 156, 725-729 )2017(�

3� R� P� Arasaradnam et al�, Guidelines for the investigation of chronic diarrhoea in adults: British Society of 
Gastroenterology, 3rd edition� Gut 67, 1380-1399 )2018(�

4� E� V� Carrington et al�, Methods of anorectal manometry vary widely in clinical practice: Results from an 
international survey� Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal 
Motility Society 29, )2017(�

5� P� G� Dinning, E� V� Carrington, S� M� Scott, The use of colonic and anorectal high-resolution manometry and 
its place in clinical work and in research� Neurogastroenterology and motility : the official journal of the 
European Gastrointestinal Motility Society, )2015(�

6� S� S� C� Rao et al�, Minimum standards of anorectal manometry� Neurogastroenterology and Motility 14, 
553-559 )2002(�

7� F� Azpiroz, P� Enck, W� E� Whitehead, Anorectal functional testing: review of collective experience� American 
Journal of Gastroenterology 97, 232-240 )2002(�

8� E� V� Carrington et al�, The international anorectal physiology working group )IAPWG( recommendations: 
Standardized testing protocol and the London classification for disorders of anorectal function� 
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 
e13679 )2019(�

9� M� A� Gladman, Q� Aziz, S� M� Scott, N� S� Williams, P� J� Lunniss, Rectal hyposensitivity: pathophysiological 
mechanisms� Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal 
Motility Society 21, 508-516, e504-505 )2009(�

10� R� E� Burgell, C� Bhan, P� J� Lunniss, S� M� Scott, Fecal incontinence in men: coexistent constipation and 
impact of rectal hyposensitivity� Diseases of the colon and rectum 55, 18-25 )2012(�

11� K� H� Lee, J� Y� Kim, Y� H� Sul, Colorectal Perforation After Anorectal Manometry for Low Anterior Resection 
Syndrome� Ann Coloproctol 33, 146-149 )2017(�

12� J� S� Park et al�, Iatrogenic colorectal perforation induced by anorectal manometry: report of two cases 
after restorative proctectomy for distal rectal cancer� World J Gastroenterol 13, 6112-6114 )2007(�

13� T� H� Lee, A� E� Bharucha, How to Perform and Interpret a High-resolution Anorectal Manometry Test� J 
Neurogastroenterol Motil 22, 46-59 )2016(�

14� C� P� Gyawali et al�, Curriculum for neurogastroenterology and motility training: A report from the joint ANMS-
ESNM task force� Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal 
Motility Society 30, e13341 )2018(�

15� H� Heinrich et al�, The effect of standard compared to enhanced instruction and verbal feedback on 



2 2
נייר עמדה - מנומטריה אנורקטלית – סטנדרטים מינימליים לביצוע

Position Paper נייר�עמדה�

anorectal manometry measurements� Neurogastroenterology and Motility 25, 230-237 )2013(�

16� M� R� Keighley, M� M� Henry, D� C� Bartolo, N� J� Mortensen, Anorectal physiology measurement: report of a 
working party� The British journal of surgery 76, 356-357 )1989(�

17� R� J� F� Felt-Bersma, G� Gort, S� G� M� Meuwissen, Normal values in anal manometry and rectal sensation: A 
problem of range� Hepato-Gastroenterology 38, 444-449 )1991(�

18� J� Noelting et al�, Normal values for high-resolution anorectal manometry in healthy women: Effects of age 
and significance of rectoanal gradient� American Journal of Gastroenterology 107, 1530-1536 )2012(�

19� N� R� Oblizajek et al�, Anorectal pressures measured with high-resolution manometry in healthy people-
Normal values and asymptomatic pelvic floor dysfunction� Neurogastroenterology and motility : the official 
journal of the European Gastrointestinal Motility Society 31, e13597 )2019(�

20� M� Sauter et al�, Toward more accurate measurements of anorectal motor and sensory function in routine 
clinical practice: Validation of High-Resolution Anorectal Manometry and Rapid Barostat Bag measurements 
of rectal function� Neurogastroenterology and Motility 26, 685-695 )2014(�

21� Y� Mazor et al�, Anorectal physiology in health: A randomized trial to determine the optimum catheter 
for the balloon expulsion test� Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European 
Gastrointestinal Motility Society, e13552 )2019(�

22� E� D� Shah, J� D� Farida, S� Menees, J� R� Baker, W� D� Chey, Examining Balloon Expulsion Testing as an 
Office-Based, Screening Test for Dyssynergic Defecation: A Systematic Review and Meta-Analysis� Am J 
Gastroenterol 113, 1613-1620 )2018(�

23� S� Ratuapli, A� E� Bharucha, D� Harvey, A� R� Zinsmeister, Comparison of rectal balloon expulsion test in 
seated and left lateral positions� Neurogastroenterology and Motility 25, e813-e820 )2013(�

24� O� Dedeli, I� Turan, R� Ozturk, S� Bor, Normative values of the balloon expulsion test in healthy adults� The 
Turkish journal of gastroenterology : the official journal of Turkish Society of Gastroenterology 18, 177-181 
)2007(�

25� V� Chedid, P� Vijayvargiya, H� Halawi, S� Y� Park, M� Camilleri, Audit of the diagnosis of rectal evacuation 
disorders in chronic constipation� Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European 
Gastrointestinal Motility Society 31, e13510 )2019(�



2 3
נייר עמדה - מנומטריה אנורקטלית – סטנדרטים מינימליים לביצוע

Position Paper נייר�עמדה�

תוכן העניינים לנספחים:

נספח א': דף הסבר למטופל לפני בדיקה���������������������������������� 24

נספח ב': שאלון קליני למטופל������������������������������������������������� 25

נספח ג': תרשים זרימה לביצוע הבדיקה����������������������������������� 30

נספח ד': דף הוראות אחידות למטופל בזמן הבדיקה���������������� 31



2 4
נייר עמדה - מנומטריה אנורקטלית – סטנדרטים מינימליים לביצוע

Position Paper נייר�עמדה�

נספח א' - טופס הסבר למטופל - בדיקת מנומטריה אנורקטלית

מהי בדיקת מנומטריה אנורקטלית?
בבדיקה זאת מתבצעת הערכה של הלחצים בסוגר של פי הטבעת, הערכה של הכוח השרירי של פי הטבעת ובדיקת 
הרגישות בחלל החלחולת )רקטום( ע"י נפוח בלון� בדיקה זו מיועדת לבירור עצירות, חוסר שליטה בפי הטבעת )בריחת 

צואה( כאבים בפי הטבעת, או הפרעה בהתרוקנות�

הכנה לבדיקה
כ-4 שעות לפני הבדיקה יש לבצע ניקוי בעזרת חוקן 180 מ"ל )מים או תכשיר אחר(� החוקן יבוצע בבית המטופל� 

אין צורך להפסיק נטילת תרופות קבועות� אין צורך להיות בצום ואין צורך בליווי� 

כיצד מתבצעת הבדיקה?
הבדיקה תיעשה על ידי איש צוות מנוסה, בחדר בדיקות ייעודי, ותוך שמירה על הפרטיות שלך� משך הבדיקה כ-15 

דקות� הבדיקה דורשת שיתוף פעולה ואיננה כואבת ולכן מבוצעת ללא טשטוש� 

ונעשה רישום של הלחצים בסוגר  וגמיש עם בלון קטן בקצהו לתוך פי הטבעת,  בתחילת הבדיקה מוחדר צנתר דק 
הבלון  ניפוח  כדי  תוך  והרפייה  התכווצות  של  שונים  למצבים  מתייחסת  הבדיקה  הטבעת�  פי  של  והחיצוני  הפנימי 

לנפחים שונים� 

סיבוכים אפשריים
נדירים ביותר� ייתכן כאב קל בפי הטבעת, דימום, ובמקרים נדירים ביותר )לדוגמה בנבדקים שעברו ניתוחים והקרנות 

באזור האגן והרקטום( קרע ברקטום�

מה קורה בסיום הבדיקה
לאחר הבדיקה ניתן להשתחרר הביתה ואין כל מניעה לבצע את מה שאתם רגילים לעשות ביומיום� פענוח הבדיקה 
כולל מספר שלבים של אישור וחתימה והוא יישלח אליך בהקדם האפשרי� עם דו"ח פענוח הבדיקה יש לחזור לרופא 

המפנה�

הערות:
עליך להצטייד בהתחייבות כספית מקופת חולים- טופס 17 או התחייבות אישית�  �1  

יש להגיע למזכירות המכון עם תעודת זהות או מסמך מזהה אחר )רישיון נהיגה וכדומה(�  �2  

אם אין באפשרותך להגיע במועד שנקבע  - נא להודיע למזכירת המכון ולתאם תור חוזר�  �3  

הבא עמך את כל התיעוד הרפואי שברשותך�  �4  

בהצלחה

צוות המכון לגסטרואנטרולוגיה



2 5
נייר עמדה - מנומטריה אנורקטלית – סטנדרטים מינימליים לביצוע

Position Paper נייר�עמדה�

*מסמך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם, כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה�

נספח ב' - שאלון קליני למטופל* לפני בדיקת מנומטריה אנורקטלית 
יש למלא שאלון זה לפני הגעתכם לבדיקה המתוכננת� אנא הביאו את השאלון עמכם לבדיקה� 

מילוי השאלון בצורה מלאה ויסודית יעזור לנו לתת תשובה מדוייקת יותר לבדיקה�

ניתן למלא שאלון זה גם בערבית, רוסית או אנגלית� במידה ונוח לכם יותר למלא באחת משפות אלו, אנא בקשו מאתנו 
את השאלון המתאים�

שם ושם משפחה: _______________________  ת.ז. ____________________  תאריך מילוי שאלון: ______________

רמת שליטה בשפה העברית:    טובה מאד /   טובה   /   בינונית   /   חלשה   

הופניתי לבדיקה על ידי ד"ר ____________  רופא מומחה ל:

גסטרואנטרולוגיה   /  כירורגיה /   גינקולוגיה /  אורולוגיה  /  אחר _________ 

תלונה עיקרית
מה התלונה העיקרית בגינה הגעת לבדיקה היום?  

_____________________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________________   

כמה זמן אתה סובל מתלונה זאת?  

_____________________________________________________________________________________________ 

אנא פרט בירור, בדיקות קודמות וטיפולים שעשית בעבר עקב תלונה זאת  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  
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אנא סמן מהי תדירות ההתרוקנות שלך לצואה )בדרך כלל(:  

      יותר מ-3 פעמים ביום

     1-3 פעמים ביום

     1-2 פעמים תוך 1-2 ימים

     פעמיים בשבוע

     פעם בשבוע

     פחות מפעם בשבוע

מהו משך הזמן הארוך ביותר שהיית ללא התרוקנות בשירותים? ___________________  

האם אי פעם הגעת למיון עקב בעיות ביציאה? כן/ לא   

אם כן פרט/י: __________________________________________   

אנא סמן את מרקם היציאה )צואה( הנפוץ ביותר שלך  

)על פי סולם בריסטול המצורף(   

     סוג 1

     סוג 2

     סוג 3

     סוג 4

     סוג 5

     סוג 6

      סוג 7

כמה אתה מתאמץ להשגת יציאה?  

) מסולם של 0 עד 10, כאשר 10 מאד ו- 0 בכלל לא(  _____  

האם אתה מרגיש 'צורך' ללכת לשירותים לפני יציאה?  
אף פעם / תמיד / לפעמים  

בשלושת החודשים האחרונים, האם אירעה לך דליפת צואה לא רצונית )של חומר צואתי(?  

     אף פעם 

     כן, פחות מיום אחד בחודש

     כן, יום אחד בחודש

     כן, שניים או שלושה ימים בחודש

     כן, פעם בשבוע או יותר

     כן, פעם ביום או יותר

האם יש לך בעיות במתן שתן? כן / לא,  במידה וכן, אנא פרט: ____________________________________  

גושים נפרדים קשים,
קושי ביציאות.

״נקניקיה גבשושית״
קשה ואחידה

״נקניקיה״ אחידה
עם סדקים

״נקניקיה נחשית״,
ארוכה ורכה

גושים רכים, גבולות
ברורים, יוצאים בקלות

גושים מפוררים, דייסתיים,
חסרי גבולות ברורים

מימי, אין מוצקים
נוזלי לחלוטין
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רקע רפואי 
אנא פרט האם אתה סובל מאחת המחלות הבאות )סמן X במשבצות רלוונטיות(:   

סוכרת )אם כן, הקף את סוג הטיפול(:  כדורים  /  אינסולין  /  כדורים + אינסולין   

מחלת מפרקים )כגון סקלרודרמה, ראומטואיד ארתריטיס, שיוגרן, מחלות שריר דלקתיות(   

מחלת מעי דלקתית )אם כן, סמן את הסוג(   

קרוהן    

קוליטיס כיבית    

)IBS( תסמונת מעי רגיז   

דיכאון / חרדה   

ממאירות, אם כן, אנא פרט סוג ממאירות והטיפול שעברת __________________________________________   

מחלה נוירולוגית )לדוגמה: פרקינסון, טרשת נפוצה, נוירופטיה(   

בעיות גב/ עמ"ש, אם כן, אנא פרט _______________________________________________________________   

אנא פרט מחלות אחרות שהנך סובל מהם שאינן מופיעות ברשימה הנ"ל:   

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

אנא פרט האם טופלת בעבר או אתה מטופל כעת באחד או יותר מהבאים  

)סמן X במקום המתאים ופרט בעמודה האחרונה(:  

מעולם
לא 

טופלתי

טופלתי  
בעבר

מטופל 
כעת

פרט שם תרופות/ טיפול 
ומינון

סיבים תזונתיים )לדוגמה בנפייבר, פסיליום, קונסיל(

תרופות לטיפול בעצירות )לדוגמה לקסדין, לבולק, 
נורמלקס, פגלקס, עצירות-X, מגנזיום, רזולור, אמיטיזה(

תרופות לטיפול בשלשול )לדוגמה STOP IT, לופארמיד(

תרופות לתנועתיות מערכת העיכול )לדוגמה 
מוטיליום או פראמין(

אמצעים להתרוקנות דרך פי הטבעת )לדוגמה חוקן, 
זרם מים, נר(

נוגדי כאבים )לדוגמה טרמדקס, אלטרול, נורטילין, 
מדבקות פנטניל(

טיפול לדיכאון / חרדה )לדוגמה ציפרלקס, סימבלטה(

טיפול משלים / אלטרנטיבי לבעיות של מערכת העיכול

טיפול אחר לבעיות של מערכת העיכול
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אנא פרט תרופותיך העדכניות האחרות שאינן מופיעות ברשימה הנ"ל )ניתן להוסיף רשימה נפרדת(:   

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

האם עברת ניתוחים בעבר )כולל ניתוחים גניקולוגים, פי הטבעת, עמ"ש וכדומה(? כן  /  לא  

- אם כן, אנא פרט ניתוח כולל שנת ביצוע:   

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

מתי ביצעת קולונוסקופיה בפעם האחרונה )שנה(? _____________   

האם היו ממצאים לא תקינים בבדיקה?   כן   /  לא� במידה וכן, אנא פרט:  _________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

פרטים דמוגרפים

האם אתה מעשן סיגריות? כן  /  לא /  עישנתי בעבר;  במידה וכן, כמה שנים וכמה סיגריות ליום?_________  

האם אתה משתמש בקנאביס / מריחואנה בצורה קבועה ? כן / לא / לפעמים  - אם כן – מינון חודשי______  

האם אתה שותה אלכוהול?   כן   /   לא   -  אם כן, איזה וכמה כוסות בשבוע? __________________________  

כמה כוסות מים אתה שותה ביום? __________________________________________  

כמה כוסות קפה / תה )עם קפאין( אתה שותה ביום? ______________________________  

גובה: _____________________  

משקל נוכחי: ________________  
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**לנשים בלבד: האם היו לך לידות בעבר?   כן  /    לא.  אם כן אנא פרטי:

תאריך 
לידה

שבוע 
לידה

משקל 
יילוד

אופן לידה )נרתיקית או קיסרי; אם נרתיקית נא לציין, אם היה 
שימוש במכשירים כגון ואקום או מלקחיים, האם היו קרעים 

בלידה או צורך בתפרים(

1

2

3

4

5

6
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נספח ג': תרשים זרימה לביצוע מנומטריה אנורקטלית )8(
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נספח ד': דף הוראות למטופל במהלך בדיקת מנומטריה אנורקטלית

לחץ אנאלי בזמן כיווץ*
'כשאבקש ממך מיד לבצע כיווץ – אני מבקש לכווץ את פי הטבעת שלך הכי חזק שאתה יכול, בדומה להתאפקות כדי 

שלא תברח צואה או גזים' 

'עכשיו - לכווץ חזק!'

משך כיווץ
'כעת נבדוק כמה זמן אתה יכול להחזיק את כיווץ פי הטבעת� כשאבקש ממך מיד לבצע כיווץ ולהחזיק – אני מבקש 
לכווץ את פי הטבעת הכי חזק שאתה יכול, והפעם להמשיך ולשמור את פי הטבעת מכווץ עד שאבקש ממך לשחרר אותו'

'עכשיו - לכווץ הכי חזק שאתה יכול,  ולהמשיך לכווץ, לא לשחרר'

כל 5 שניות: 'להמשיך לכווץ, לא לשחרר'� 

לחץ אנאלי בזמן שיעול
'כעת נבדוק מה קורה בזמן שאתה משתעל� כשנבקש ממך לבצע שיעול יחיד – אני מבקש שתשתעל שיעול אחד 

בלבד הכי חזק שאתה יכול'� 

'עכשיו – שיעול אחד חזק!'� 'עכשיו – שיעול נוסף, הכי חזק שאתה יכול'

הדמיית התרוקנות – דחיקה
'עכשיו נבדוק את היכולת שלך להתרוקן'

'כשנבקש ממך לדחוף החוצה  – אני מבקש שתדחוף למטה כאילו אתה יושב על השירותים ומנסה להוציא את הצואה 
החוצה'� 'אין מה לחשוש, יש קטטר בתוך בפי הטבעת וצואה לא תצא'

'עכשיו בבקשה – לדחוף כאילו אתה מנסה להוציא צואה החוצה' 

תחושה רקטלית
'כעת אני הולך לנפח בלון בתוך הרקטום, כלומר בקצה המעי הגס שלך, קרוב לפי הטבעת� ניפוח הבלון מדמה תוכן של 

צואה שנמצא ברקטום� אנחנו נבדוק את התחושה שלך לניפוח הבלון'

'אני מתחיל לנפח, אני מבקש שתאמר לי כשאתה מרגיש תחושה כלשהי של מלאות/תוכן בפנים'

'אתה בטוח שיש שם משהו?'

'עכשיו אנחנו נמשיך לנפח, אנא עדכן אותנו כאשר אתה מרגיש כאילו אתה צריך ללכת לשירותים להתפנות'� 

'עכשיו נמשיך לנפח ותגיד לנו כשלא נעים לך/כואב ואתה רוצה שנפסיק'� 



 ההסתדרות הרפואית בישראל
המכון לאיכות ברפואה
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