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Özet
Bu çalışmada Kronik pelvik ağrı nedeniyle kliniğimize gönderilen Soliter Rektal Ülser hastasının Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp tedavi yaklaşımı değerlendirilmiştir. Soliter Rektal Ülser Sendromu tedavisi güç ve hastanın yaşam kalitesini azaltan kronik pelvik ağrı
nedenlerinden biridir.
Bu olguda; uygulanan klasik medikal tedavilerden yanıt alamamış bir hastaya Nöralterapi Bütünsel yaklaşımı ile yapılan tedavi sonuçlarının paylaşılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Soliter Rektal Ülser, Pelvik ağrı, Nöralterapi, Lokal Anestezik

Summary
Solitary rectal ulcer syndrome is one of the rare causes of chronic pelvic pain which is difficult to treat and that reduce the patient's
quality of life. In this case; the results of a patient are meant to be shared who did not receive a response from classical medical
treatment. That we applied treatment with the Holistic approach of Neuraltherapy.
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Giriş
Soliter rektal ülser sendromu (SRÜS) ilk defa 1830 yılında
Cruveilheir tarafından tanımlanmış, 1969 yılında Madigan ve
Morson tarafından tanı kriterleri bildirilmiştir. SRÜS nedeni
tam olarak bilinmeyen, iyi huylu ancak özellikle tedavi konusundaki güçlüklerden dolayı hem hastayı hem de klinisyeni
rahatsız edici nadir karşılaşılan bir klinik durumdur.
SRÜS genellikle, rektal kanama ve kanlı dışkılama, kronik
pelvik ağrı, mukuslu dışkılama, diare-konstipasyon atakları,
rektum boşalmasında gecikme ve zorlanma olarak kendini
gösterir. Erkek ve kadınlarda benzer sıklıklarda görülmekte
ve çoğu hastada erken yetişkinlik (30-40 yaş) çağında tanı
konulmaktadır (1-3)
Klasik tıbbi tedavide; diet ve lif desteği gibi konservatif
yaklaşımlar faydalı olabilmektedir. Konservatif yaklaşımdan
fayda görmeyen hastalar için ilaç tedavisi, (5-ASA enema,
sükralfat enema, steroid enema ve ﬁbrin glue) biofeedback
ve cerrahi girişim gibi tedavi seçenekleri de uygulanabilir.
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Tedavi, yakınmaların şiddetine ve rektal prolapsus olup
olmamasına göre belirlenmektedir (4, 5)

Olgu
Hasta; 47 yaşında, kadın, 8 yıl önce başlayan ağrılı dışkılama, tenesm ve kabızlık şikayetleri ön planda imiş. Hastanın
anamnezinde; kabızlık, şişkinlik, şekere düşkünlük, yetersiz
su tüketimi ve zor doğum öyküsü olduğu belirlendi. Geçirilmiş operasyon olmadığı ve sık üst solunum yolu enfeksiyonu
yaşadığını belirtmiştir. Zamansal ilişki kurulamamıştır. Hastalık tanısı konulduğu dönemden bu yana birçok ilaç kullandığını ancak yıllar içinde değişken zamanlarda ataklar yaşadığını ve bu atakların belli bir siklus izlemediğini belirtmiştir.
Ağrı özellikle rektal bölgede yoğun yanıcı ve şiddetli karakterde olduğunu ağrı nedeniyle uyku bozukluğu şikayetleri yaşadığını ifade etmiştir. Hastanın ağrı sorgulamasında Vizuel
analog Skala (VAS) 6/8 olarak değerlendirilmiştir.
Yapılan ﬁzik muayenesinde Adler Langer: sağda C1 ve
C4, solda C4 hassas, Kibler cilt kaydırma testi S2, L4, T12,
T10, T8, T4 blokaj tespit edildi. Ciltte kızarıklık ve dermograﬁzm bulguları tespit edildi. Hastaya barsak ﬂora bozukluğu, latent asidoz, VSS ve lenfatik disfonksiyon ve kronik
pelvik ağrı tanıları konuldu.
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Tedavide; barsak ﬂora bozukluğuna yönelik diet ve beslenme önerileri ve su tüketiminin artırılması sağlandı. Probiyotik, beta glukan, bikarbonat preperatları ve sindirim
enzim desteği başlandı. Hastaya dönüşümlü olarak C1-T8,
T9-S4 ve ilgili segmentlere quadel, Nazlıkul’a göre torakal
blokaj enjeksiyonu, sakral kanal, frankhauser, ganglion impar, üst-alt lenf drenajı, tonsilla palatina enjeksiyonu, bilateral çölyak ganglion enjeksiyonu, göbek çelengi ve destek
tedavi olarak orta dozda rektal ozon(ROT) terapi (200 ml)
uygulandı. Tüm enjeksiyonlarda Lidokain %0,5 konsantrasyonda kullanıldı.
İlk uygulama seansını takiben VAS 1/3 düzeyine geriledi. Hastanın 1 hafta sonra yapılan kontrolünde ağrı düzeyinin 2/5 olduğunu ve uyku probleminin kalmadığını belirtti.
Hasta 1 aylık dönem içinde uygulanan 6. seansın sonunda
bir kez ağrı alevlenmesi yaşadığını (VAS 1/5 seviyesinde)
ve bunun haricinde kendisini daha rahat hissettiğini ifade
etmiş ve kontrol VAS değeri 1/2 olarak değerlendirilmiştir.
Hasta günlük yaşam kalitesinin belirgin şekilde arttığını, uyku probleminin kalmadığını, kabızlık şikayetlerinin ise
azalmaya başladığını ve defekasyon esnasında daha rahat
olduğunu ve tenesm hissinin de ortadan kalktığını belirtmiştir.

Tartışma
SRUS’da altta yatan nedenin pelvik taban ve anal kaslarda uyumsuz kasılmaya bağlı rektal prolapsus olduğu ve
mukozadaki kan akımının azaldığı yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Bu hastalarda mukozanın defekasyon sırasında
zorlanmaya bağlı tekrarlayan travmalara maruz kalması,
kan akımında bozulma görülmesi ve iskemi sonucunda ülser gelişmesi bugün için ileri sürülebilecek mekanizmadır.
İskemi nedeni olarak kan damarlarına yerleşen ﬁbroblastların anal sﬁnterde basınç oluşturması gösterilmiştir. Rektal
mukozal kan akımındaki azalma ise barsaklarda bulunan



otonomik kolinerjik nörojenik aktivitede bozulma ile ilişkilendirilmektedir. Yine bu hasta grubunda yapılan çalışmalarda rektal mukozada gelişen venöz konjesyonun ve iskeminin ulserasyona yol açtığı öngörülmüştür (6, 7).
Anorektal ﬁzyoloji çalışmalarında %25-82 oranında puborektal-anal kas kontraksiyonlarında sinerji bozukluğu
tespit edilmiştir (8, 9, 10). Diagnostik olarak kabul edilen
histopatolojik incelemede; kolon glandüler yapısında yer
alan lamina propria düz kaslarında hiperplazi ve kollagen
inﬁltrasyonu (ayırıcı tanı), ve ülserasyonun eşlik ettiği kronik inﬂamasyon mevcuttur (Resim 1) (4, 11-13).
Hastalık tablosu bütünsel Nöralterapi bakışı ile değerlendirildiğinde; yıkım ürünlerinin uzaklaştırılamaması ile
görülen latent asidoz, VSS ve lenfatik disfonksiyon; kronik
inﬂamasyon ve doku hipoksisine zemin hazırlamıştır. Ülseratif tablonun altında yatan neden olarak gösterilen hipoksi;
kan damarlarındaki ﬁbroblast artışı ile ilişkilendirilmektedir. Bağ dokusundaki ﬁbroblastik aktiviteyi artıran bu kronik inﬂamasyon ve yüklenme durumu; barsaklarda bulunan
otonomik kolinerjik nörojenik aktivitede bozulma ve puborektal-anal kas kontraksiyonlarında sinerji bozukluğuna neden olarak iskemi gelişim sürecini izah etmektedir. Venöz
konjesyon alt yapısında geliştiği ifade edilen ülsere yatkınlık;
yıkım ürünlerinin uzaklaştırılamaması sonucu ortaya çıkan
latent asidoz ve hipoksi tablosu, lenfatik drenaj bozukluğu
ve VSS disfonksiyonu ile açıklanabilir (14, 15).
Hastanın anamnezinde yer alan kabızlık, şişkinlik, şekere
düşkünlük, sık hastalık öyküsü, yetersiz su tüketimi bulguları bizi; belki de bu hastalığın altında yatan esas neden olarak
değerlendirebileceğimiz barsak ﬂora bozukluğuna yöneltmiştir (16-18).
Bu hastada Nöralterapi uygulamaları ile ülsere olan
bölgede kanlanma artarak, yıkım ürünleri uzaklaştırılmış
ve hastalığın alt yapısını oluşturduğu düşünülen kanlanma
azlığı lokal anesteziklerin sempatolitik, antiinﬂammatuar
yanıtları ile çözümlenmiştir. Yine hastalığın patoﬁzyolojisinde yer alan pelvik taban kasları koordinasyon bozukluğu ilgili segmente yapılan quadel, sakral kanal ve ganglion
enjeksiyonları ile düzenlenmiştir. Ağrı ve tenesm şikayetleri
ise kullanılan lokal anesteziklerin antiinﬂamatuar -analjezik
etkisi ile belirgin şekilde azalmış ve hastanın yaşam kalitesi
artmıştır. Hastanın barsak ﬂorasının düzenlenmesine yönelik diyet, ilaç ve Nöralterapi uygulamaları olumlu sonuç
vermiş ve hastalığı besleyen barsak ﬂora bozukluğuna yönelik iyileşme sağlanmıştır. Rektal ozon uygulamaları (19) ile
tedaviye katkı sağlanmıştır.

Sonuç

Resim 1 | Colon glandüler yapısında yer alan lamina propria düz kaslarında hiperplazi ve kollagen infiltrasyonu ve eşlik eden kronik inflamasyon görüntüsü (11).

Kronik inﬂammatuar rahatsızlıkların patoﬁzyolojisinde
yer alan nöro-humoral yanıt değişimleri Nöralterapi bütünsel yaklaşımı ile regule edilebilmektedir. İlgili organ, sistem
ve patolojiye yönelik olarak uygulanan segmental, genişletilmiş segment ve ganglion enjeksiyonlarının yanı sıra bozucu
alan değerlendirmeleri Nöralterapi tedavi yaklaşımının ki-
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lit taşlarıdır. Bu çözümlenmesi güç hasta grubunda; barsak
ﬂora bozukluğunun düzenlenmesi, ilgili bölgedeki sempatik
yüklenmenin ve bağ dokusundaki yüklenmenin Nöralterapi
ile çözümlenmesi ile alınan yanıtın ümit verici ve yüz güldürücü olduğu düşünülmektedir.
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