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Ulcus simplex recti

Relativně vzácné onemocnění

Možné příčiny:  chronická ischemizace

prolaps rekta, rectocele, slizniční prolaps

Lze  jej zaměnit s karcinomem či adenomem
Solitary rectal ulcer syndrome: clinical features, pathophysiology, diagnosis and treatment strategies.

Zhu QC1, Shen RR1, Qin HL1, Wang Y1. World J Gastroenterol. 2014 Jan 21;20(3):738-44. doi: 
10.3748/wjg.v20.i3.738.
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Osobní zkušenost

1979-2015

Osm léčených nemocných



Možná záměna s karcinomem

Morfologický nález 
nemusí odpovídat 
karcinomu

Pro suspekci na 
karcinom opakované 
odběry na histologii



Osud nemocných:

Bloudí mezi gastroenterologem a 
chirurgem 

Obvykle  v prvé fázi není vyloučena 
malignita

Opakované lokální excize

Další úvahy o malignitě při recidivě



Kasuistika 1 Nemocná J.H.  62 
let

Opakované biopsie a endoskopické  
excize adenomu rekta

Nejasné histologie

Posléze  pro susp. ca recti nabídnuta 
amputace konečníku

Předtím ještě odeslána na chir. kliniku 

3 LF  ke zvážení ošetření laserem



Nemocná J.H. 62 let

Defekografie Diagnostika a léčba

Diagnostika:  defekografie

Operační řešení-zadní 
vaginální plastika

Kontrolní rektoskopie září 
2003- ulcus simplex recti
zhojen



Kasuistika  2.  Nemocný  J . V.  
17  let

Od 15 let léčen pro enterohagie, 
hubnutí anemizaci

Zjištěn cirkulární adenom rekta



Nemocný J.V. 17 let

Pokus o piece-maeal endoskopické 

snesení, postupně na dvou pracovištích

Pokus o řešení transrektální mikrochirurgií

Posléze z čtvrtého pracoviště odeslán ke 
zvážení ošetření laserem s dg. recidivující 
adenom 



Byl řádně klinicky vyšetřen ?



Léčba

Potvrzena dg. Ulcus simplex. Recti

V druhé době rektopexe







Kasuistika 3 Nemocná J.K. 55 
let

OK positivita. 

Prvá koloskopie 2013 

Koloskopicky nejprve  dg ca recti

Prodělala  4x endoskopií,1 x endosono

2 x C T a 1 x MR malé pánve

Nyní je jí navrhována APR



Má smysl lokální léčba?

Effective treatment of solitary rectal ulcer
syndrome using argon plasma coagulation.

Waniczek D1, Rdes J2, Rudzki MK1, Piecuch J3, Rubicz N4, Arendt J4.

Prz Gastroenterol. 2014;9(4):249-53. doi: 10.5114/pg.2014.45108. Epub
2014 Sep 16.

Autoři popisují úspěšnou léčbu ( celkem 
17 sezení)
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Kasuistika 4

Nemocná V.K. 37 let

Tři roky obtíží, enterorhagie, až 20 stolic 
denně.

DG :ulcus simplex recti

Léčena:  Salofalk supp. , Salofalk tbl. bez 
úspěchu



Nemocná  V.K. 37 let

Na jiném pracovišti  defekografie

Nález rectocele + intususcepce kličky 
sigmatu

Operace : únor 2014  zadní vaginální 
plastika



Nemocná V.K. 37 let

Endoskopický nález Defekografie



Nemocná VK 37 let

Léčba

Operace : únor 2014  zadní 
vaginální plastika

Nemocná odmítla pexi- kdy 
nebylo možné vyloučit 
konverzi  ( laparoskopie-
laparotom ie)

Po výkonu obstipace

Enterorrhagie a tenesmy 
ustaly

Příčinou obstipace může být 
neřešená intususcepce 
sigmatu



Závěry:

Přes okouzlení a doslova uhranutí 
kolonoskopií je občas dobré vyšetřit 
nemocného per rectum !

Při podezření na ulcus simplex recti je 
nutná defekografie !!

Je li příčinou prolaps rekta, slizniční 
prolaps , či rectocele je lokální léčba 
neúčinná! 


