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    Ülseratif kolitli (ÜK) hastaların %10-35’inde  cerrahi  

     gerekmektedir * 

                        - medikal tedaviye cevapsızlık 

                             - displazi veya neoplazi gelişmesi 

                             - FAP’lı hastalarda 

     seçilecek cerrahi tedavi, proktokolektomiyi izleyen ileal poş 
anal anastomoz (IPAA) dur.  

     IPAA ile: 
                            - Barsak bütünlüğünün sağlanması 

                            - Hayat kalitesinin artırılması 

                            - Displazinin azaltılması 

      amaçlanır 

 

                                                                             * Dhillon S Am J Gastroenterol 2005 

                                                                                                   Winther KW Gastroenterology 2003 

 

 

 

 

                                                                              





A – J poş proksimalinin ,  B- J Poş distalinin endoskopik görünümü* 

*Yue Li MD, Bo Shen MD  Inflammatory Bowel Diseae Stephan Targan 2010 



                                       İleal poş     bozuklukları 

Cerrahi/mekanik 

- Anastomoz sızıntısı 
- Pelvik sepsis 
- Poş sinüsü 
- Poş fistülü 
- Striktür 
- Afferent limb send 
- Efferent limb send 
- Seksüel disfonksiyon 
- Portal ven trombozu 
- Poş prolapsusu 
 
 

İnflamatuvar/ 
Enfeksiyöz 

- Poşit 
- Kafit 
- Crohn hastalığı 
- İnce barsakta bakteriyel 
  aşırı çoğalma 
- İnflamatuvar polipler 

Fonksiyonel 

-İrritabl poş 
 sendromu 
- Anismus 
- Uyum  
  güçlüğü 
- Psödo- 
  obstrüksiyon/ 
   megapoş 
- Poşalji 
 

Neoplastik 

- Poş   
  neoplazisi 
- Lenfoma 
- Skuamoz  
  cell Ca 
 

Sistemik/ 
metabolik 

- Anemi 
- Kemik  
  kaybı 
- B12 
  eksikliği 
- Celiac  
   hastalığı? 

Shen B ET Al. AJG 2005  



 

• Bu komplikasyonlardan 

            - Poşit 

            - Poşun Crohn hastalığı 

            - Kafit (Cuffitis) 

            - irritabl poş sendromu 

    klinik pratiğimizde  en önemlileri 



Poşit 

• IPAA’nın en önemli uzun dönem komplikasyonu 

 

• IPAA’dan 10-11 yıl sonra %23-46* 

     İleostomi kapatıldıktan sonraki 12 ay içinde %40 ** 

 

• Çoğunlukla ÜK’li hastalarda görülür, FAP’lı hastalarda 
nadir 

 
 
                                                                      *  Penna C,Gut 1996 ,Fazio VW,Ann Surg 1995 

                                                                    **  Gionchetti P Gastroenterology 2003 

                                                                

 



IPAA cerrahisini izleyerek gelişen akut poşit atağının kümülatif riski         
Penna ve ark.1996* 

 *  Penna C,Gut 1996 ,Fazio VW,Ann Surg 1995 



 
Poşit Etiyolojisi 

 
• Bakteriyel aşırı çoğalma 

• Genetik eğilim 

• Bakteriler (antibiyotik tedavisi etkili) 

• Mukozal iskemi 

• Mukozanın azalmış butirat oksidasyonu 

• Safra asit toksisitesi 



Değişen poş mikrobiotası 
Bakteriyel türlerde azalma 
 

Bakteriyel 
çeşitlilikte giderek 
daha fazla azalma 

Genetik 
yatkınlık 

İmmün sistemin uyarılması 

POŞİT 

S.D. Mc Laughilin Therapeutic Advances in Gastroenterology 2010 

Poşitte disbiozisin potansiyel mekanizması 



J Calvin Coffey Am J Gastroenterol 2009 

 POŞİT PATOGENEZİNDE SON 20 YILDA TARTIŞILAN GÖRÜŞLER 



Poşit gelişmesinde risk faktörleri:* 

      - IL-1 reseptör antagonisti ve NOD2/CARD15 

          genetik polimorfizmi 

       - Ekstensif ÜK 

       - ‘Back-Wash’ ileitis    

       - Prekolektomi trombositozis 

       - Preoperatif kortikosteroid kullanımı 

       - Ekstraintestinal bulgular (özellikle PSK) 

       - pANCA varlığı 

       - Sigara içmemek 

       - NSAİİ kullanımı 

       - Artralji                                 *   Achkar JP, et al . CGH 2005 

                                                                                       Shen Bo, et al. AJG 2005 

                                                                                       Fleshner P, et al. 2007                             

 



• Poşitin doğal seyri ÜK’yi taklit eder 

           - Hastaların % 39’unda poşit, kolay tedavi edilebilen tek atak  

           - Kalanların %61’i  daha sonra en az bir atak daha geçirir 

           - %5-9’unda da kronik poşit gelişir 

 

• Akut antib. cevaplı poşit ile kr poşit’in  etiyolojileri  farklı 

              -  Antib cevaplı poşitle ilgili yapılan bir çalışmada* 

                238 hasta 47 aylık izlem sonucunda - %22 pANCA +, % 9 pANCA – 

 

             -  Sigara içenlerde akut poşit daha sık 

 

 
 

                                                                                             * Fleshner P Clin Gastroenterol Hepatol 2008 

                                    



Kronik poşit etiyolojisinde rolü olan 
faktörler 

Back wash ileit ile birliktelik 

Primer sklerozan kolanjit 

Ekstraintestinal bulguların varlığı 

Preoperatif trombositoz 

IPAA’nın uzun süredir varoluşu 

Postop. cerrahi komplikasyonlarla birliktelik 

Otoimmün bozukluklar 



Kronik antibiyotik refrakter poşitte şematik diagram 
SRB, sulfate-reducing bacteria; UC, ulcerative colitis. 

J Calvin Coffey Am J Gastroenterol 2009 



Semptomlar 

   - Artmış dışkılama sıklığı 

   - Acil dışkılama ihtiyacı 

   - İnkontinens 

   - Noktürnal sızıntı 

   - Abdominal kramplar 

   - Pelvik rahatsızlık hissi 

   - Artralji 

Histolojik bulgular 

   -  Granülom 

   -  CMV inklüzyon cisimciği 

   -  Pilorik gland metaplazisi 

      (Kr inflamasyon) 

   -  Displazi  

 

 

Endoskopik bulgular 
- Mukozal inflamasyonun 
  yaygınlığı ve şiddeti 
- Backwash ileit 
- Poş veya kafitin CH 
- Polip 
- Darlık, sinüs ve fistül 
   açıklığının görülmesi  



• Semptomların şiddeti, poşun endoskopik ve histolojik  

     inflamasyonunun derecesi ile uyumlu değildir 

 

• Endoskopi, poşitin diğer anatomik veya inflamatuvar  poş 
bozukluklarından ayırdedilmesinde en değerli araçtır 

 

Hafif, orta şiddette  ve şiddetli  poşit 



     Sandborn WJ Mayo  Clin Proc. 1994 

POŞİT HASTALIĞI AKTİVİTE İNDEKSİ 



            Poşitin hafiften şiddetliye endoskopik spektrumunun PDAI  ile  
            1 – 6 (A–G). 
            Kr antibiyotik refrakter poşitte büyük bir psödopolip (H). 

Bo Shen MD  Am J Gastroenterol 2005 



Klinik  sınıflandırma 
1- Etiyolojiye göre 

     A- idiopatik 

     B- Sekonder 

2- Klinik gidişe göre 

     A- Remisyon 

     B- Aktif 

3-Semptomların süresine göre 

     A- Akut (semptom süresi < 4 hafta) 

     B- Kronik (semptom süresi > 4 hafta) 

4- Semptom paternine göre 

     A- Seyrek epizotlarla seyir (yılda< 4) 

     B- Relapslarla seyir (yılda > 4) 

     C- Devamlı seyir 

 

5-Antibiyotik cevabına göre 
   A- Antibiyotik cevaplı 
   B- Antibiyotik bağımlı 
        Antibiyotik kullandığı sürece 
        remisyonda 
   C- Antibiyotik refrakter 
        Standart antibiyotik  kürüne 
        cevapsız 



 

• Kronik antibiyoik refrakter poşit, poş yetmezliğinin en önemli 
nedenidir. Bu durumda poş  çıkarılarak kalıcı ileostomi açılır 

 
• 100 hastalık ÜK-IPAA ‘lı bir seride 5 kronik poşit, 2 poş 

yetmezliği gelişmiş* 
 
• Antibiyotik refrakter poşitlerde sekonder etiyoloji                      
                                   - C.difficle, Candida, Cytomegalovirus 
                                          - NSAİİ kullanımı 
                                          - Otoimmün bozukluklar** 
                                          - İskemi 
                                          - Çölyak 

     nedeni ile olabilir 
 
                                                        * Sandborn WJ Trends in Inflammatory Bowel Disease 1997 
                                                             **  Shen B, Remzi F Am J Gastroenterol 2009           

 
 
    

 
 
 
 
 
 

•                                           



CMV poşiti (a) Hematoxylin ve eosin ile viral inkülizyon cisimciği (b) 
Lamina propriada immunostain-positive mononüklear hücreler 

Udeyakumar Naveneethan, MD and Bo Shen Am J Gastroenterol 2010 



Candida poşiti (a) Küntleşmiş villüslerin endoskopik görünümü 
(b) Gomori methenamine silver boyası ile Candida’nın poş epitelinde 
görülmesi 

Udeyakumar Naveneethan, MD and Bo Shen Am J Gastroenterol 2010 



4 farklı hastada iskemik poşitin endoskopik görünümü. İnflame kısımla inflame 
olmayan kısım keskin sınırlarla ayrılmış 

Udeyakumar Naveneethan, MD and Bo Shen Am J Gastroenterol 2010 



Iskemik poşit (a) Poşun afferent limb’inde iskemi ile ilişkili 
inflamasyonun segmental tutulumu, efferent limb normal 
görünümde(b) Poş duvarında kalınlaşma 

Udeyakumar Naveneethan, MD and Bo Shen Am J Gastroenterol 2010 



NSAID’e bağlı poşitin endoskopik görünümü (A) NSAID kesildikten sonra  
inflamasyonun düzelmesi(B). 

Udeyakumar Naveneethan, MD and Bo Shen Am J Gastroenterol 2010 



                      Kronik poşitte algoritim (Bo Shen 2011 DDW) 

                                                      Kronik poşit 

Poşoskopi+biyopsi, r/o C.diff.,CMV,NSAİİ 

Diffüz poşit + uzun 
backwash ileit 

Otoimmün poşit? 

Lab: ANA, LFT, IgG4, Cölyak,  
Histoloji:apopitozis,IgG4 

Us, CT veya MRCP 

5-ASA, Budesonid, AZA 

Segmental 
poşit/ileit 

Distal poşit ile 
kafit 

İskemik poşit? 

Histoloji  CT/MR: 

Allopurinol? Pentoksifilin? 

Adezyonun lizisi, Poş revizyonu 



           Patogenez modeli ve terapötik hedefler 

Udeyakumar Naveneethan, MD and Bo Shen Am J Gastroenterol 2010 



                          Poşit tedavisi 
1- Antibiyotiğe cevaplı poşitte 

 

                - 14 gün boyunca metronidazol (15-20mg/kg) veya  

                  siprofloksasin (1000mg/gün) kullanılır 

 

                - Diğer antibiyotikler ( tetrasiklin, klaritromisin,  

                  amoksisilin/klavulanik asit, doksisiklin ), 

                - Budesonid enema,lökositoferez, probiyotiklerin de  

                   etkili  olduğu gösterilmiştir 



2- Antibiyotiğe bağımlı poşitte 

• Hastaları remisyonda tutabilmek için uzun dönem idame 
tedavisi gerekir 

• İdame ajanı genellikle probiyotikler ( VSL‡3) ve düşük doz 
antibiyotiklerdir (rifaksimin) 

• Antibiyotiğe refrakter poşitte  Clostridium difficile, 
cytomegalovirus  enfeksiyonu ve otoimmün bozuklukların 
araştırılması gerekir 

• Bu ajanlar dışlandıktan sonra kombine antibiyotiklerle uzun kür 
önerilir 

• Kombine antibiyotikler siprofloksasin (1000mg/gün) + 
rifaksimin (2000mg/gün) + metronidazol (1000mg/gün) veya 
tinidazol (1000-1500 mg/gün) 4 hafta boyunca kullanılır 

 



• Antibiyotiğe bağımlı poşitlerde remisyonda tutmak için 
                           - antibiyotik veya 
                           - probiyotik kullanmak gerekir 
 
• Probiyotikler hastalığın primer ve sekonder profilaksisinde 
     kullanılır 
 
• Hastaların çoğunda IPAA’nın ilk yılı içinde poşit gelişir* 
 
• VSL#3 (Lactobacillus’un 4 canlı türünü,3 Bifidobacterium türünü ve  

Streptococus salivarius sub tipini kapsar)  
 
• VSL#3 ile tedavi edilen 20 hastanın bir yıl içerisinde 2’sinde (%10) poşit 

gelişirken, aynı sürede plasebo grubunda 20 hastanın 8’inde (%40) poşit 
gelişmiştir **  
 
 
 
 

                                                                         * Stahlberg et al Dis Colon Rectum 1996 
                                                                       ** Gionchetti P et al. Gastroenterology 2003 
 



Gionchetti P et al. Gastroenterology 2003 



        Poşitin Tedavisi (Rubin DT  DDW 2012) 

Poşit 

Cipro veya metronidazolx2hft 

Cevap var 

Seyrek relaps Sık relaps 

Antbx-cevaplı 
poşit 

Antibiyotik prn 

Antbx-bağımlı 
poşit 

Probiyotikler 
veya 

antibiyotikler 

Cevap yok 

Cipro veya metronidazolx2hft uzat 

Cevap var Cevap yok 

Antbx- refrakter 
poşit 

Cipro+metronidazolveya rifaximin 
ya da tinidazolx4hft 

Cevap yok 

5-ASA/steroid/IMM/IFX 



İleal poşun yapısal bozuklukları 

                - İnce barsak obstrüksiyonu 

                - Anastomoz darlığı 

                - Sinüs 

                - Abse 

                - Poş sızıntısı 

Tanı modaliteleri 

               - Poş endoskopi (PES) 

               - CT enterografi (CTE) 

               - Magnetik rezonans imaging (MRI) 

               - Gastrografin enema (GGE) 

    



Diagnostik testlerin doğruluğu 

CTE (%) GGE (%) MRI (%) PES (%) 

İnlet ve distal 
ince barsak 
darlığı 

      73.9     90.9     92.0     95.4 

Outlet darlık       91.3      87.9      92.0     92.3 

Fistül       82.6      84.8      80.0     76.9 

Sinüs       91.3      93.3      68.0      81.5 

Poş sızıntısı       __      93.9       88.0          __ 

Linda Tang MD  Inflammatory Bowel Disease 2010 



Linda Tang MD  Inflammatory Bowel Disease 2010 



Poşun  endoskopisinde ve kontrast poşogramda poş sinüsü  

Bo Shen MD Clin Colon Rectal Surg 2010 



                        Kafit (Cuffitis) 
• Kafit, rektal kafta ÜK varyantı olup  IPAA’lı hastalarda 

anastomazda stapler kullananlarda ve mukozektomisiz 
hastalarda sık görülür 

• Klinik semptomları poşite benzer 

• Kafitli hastalarda ilaveten kanlı dışkılama sıktır 

• Kafit, mesalamin supp. veya topikal lidokain/steroid ajanlarla  
tedavi edilir 

• Sistemik ajan nadiren gerekir 

• Topikal tedaviye refrakter kafitte  fistül, anastomatik sızıntı gibi 
diğer patolojiler düşünülmelidir 

• Refrakter kafit, poşun CH’nın veya poş-vajinal fistülün  bir 
bulgusu da olabilir 



Endoscopic spectrum of cuffitis from mild to 
severe with PDAI endoscopy scores ranging 
from 1 to 6 (A–H). 

PDAI ile 1-6 arasında  hafifte şiddetliye kafitin endoskopik spektrum  (A–H). 

Bo Shen MD  Am J Gastroenterol 2005 



           Pelvik MR’da kaf etrafındaki fistül görülmekte  

Bo Shen Inflammatory Bowel Diseae 2009 



                        Kafitte tedavi algoritmi (Bo Shen 2011DDW) 

                                                        Kafit 

 

 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Topikal mesalamin +/- Topikal steroidler +/- Lidokain 

Cevaplı Cevapsız 

Displazi riski olan hastalarda 
uzun dönem topikal 5-ASA  

 PRN 
Pelvik MR, EUA, 
Gastrografin enema, 
Biyopsi,Kaftaki veya kaf 
dışındaki hastalık 

Kenalogların topikal 
enjeksiyonu 
Anti-TNF 

Sinüs,fistül,sızıntı ve 
iskemi için cerrahi 
tedavi 

- 
+ 



                        Poşun Crohn Hastalığı 
• Daha önce özellikle  ince barsak veya perianal hastalığı 

olmayan hastalara yapılmış IPAA’ dan sonra poşta Crohn 
hastalığı gelişebilir 

• Preop. ÜK tanısı almış hastaların cerrahi materyalinde  CH  
tanısı konabilir 

• Proktokolektomi materyalinde CH bulgusu olmayan hastalarda 
IPAA’dan haftalar, yıllar sonra poşta yeniden CH gelişebilir 

• Poşun CH sıklığı %2.7-13 arasındadır 

• Poşun CH inflamatuar, fibrostenotik ve fistülizan fenotiplere 
ayrılır 

• Klinik fenotipler değişik risk faktörleri ve klinik tablolarla 
birliktedir 

 



İnflamatuvar tip Crohn hastalığı 

Fibrostenotik tip Crohn hastalığı 

Fistülizan tip Crohn hastalığı 

              Shen Bo Am J Gastroenterol 2006 



  İleal poşta Crohn hastalığını düşündüren  bulgular 
             - ASCA IgA + 

             - Genetik ve sistemik faktörler (Crohn aile öyküsü) 

             - Aktif sigara içimi 

             - Preop. İndetermine kolit tanısı 

             - Genç yaş, kadın cinsiyet poşun fistülizan hastalığı için risk 

               faktörü 

             - Afferent limb’de uzun segment tutulumu (> 10cm), inlet 

               veya distal ince barsakta NSAİİ kullanımı olmaksızın ülsere 

               darlıklar 

              - Antibiyotik tedavisine cevapsız poşit 

              - Antiinflamatuar topikal tedaviye refrakter kafit 

              - Üst GI hastalık 

              - Perianal hastalık, fil kulağı skin-tag 

         

 

 

 



• Tanı semptomlar, endoskopi, histoloji, radyografi ve bazen de 
anestezi altında muayenenin birlikte kullanılması ile konur 

 

• Fibrostenotik ve fistülizan hastalarda CH düşünülmelidir 

 

• NSAİİ’ların indüklediği ileit/poşitin CH’na bağlı ileitten, 
‘backwash’ ileitten ve diffüz poşitten ayırdedilmesi gerekir 

 

• Cerrahiye bağlı darlık, fistül gibi komplikasyonların da CH 
fistülizan ve fibrostenotik tiplerinden ayırdedilmesi gerekir.  

                            -  ileostomiden 6-12 ay sonra fistül gelişenlerde 

                            -  postop sızıntı ve abse, sepsis yokluğunda  CH 
düşünmek gerekir 

 



Poşun Crohn Hastalığında Diagnostik Algoritim 
                          Semptomatik  hastalar 

Poş endoskopi ve biyopsi 

Bo Shen MD      Inflammatory Bowel Disease 2009 



• Tedavide  hastaları sigara içmeme ve NSAİİ kullanmamaları  
konusunda  uyarılmalı 

 

• CH medikal ve endoskopik tedavi (darlıkların dilatasyonu) 
kombinasyonu ile olur. Ya da cerrahi tedavi (striktüroplasti) 

 

• Medikal tedavide topikal ve oral 5-ASA preparatları, oral veya 
topikal steroidler, antibiyotikler ve immünsupresifler kullanılır 

     Oral mesalamin ve budesonid de kullanılır 

 

• Bütün bu tedavilere dirençli olanlarda biyolojik tedavi 
uygulanır 



Bo Shen  Inflammatory Bowel Disease 2009 



A–C: Poştaki fibrostenotik Crohn hastalığında 
endoskopik balon dilatasyonu 

Bo Shen MD  Inflammatory Bowel Disease 2009 



 A,B:Poşun  fistülize Crohn 
hastalığında endoskopik needle knife 
“fistulotomi”  

Bo Shen MD Inflammatory Bowel Diseae 2009 



 A–C: Poşun fibrostenotik Crohn 
hastalığında uzun poş inlet 
darlığının endoscopic needle knife 
“stricturoplasty”* 
 

*Bo Shen MD Inflamm Bowel Disease 2009 



Poşun Crohn hastalığının  inlet striktüründe endoskopik spektrum (A, C), poş 
fistülü (B), afferent limb ülserleri (D), inflamasyon (E) ve psödopolipler(F),  
endoskopik dilatasyon öncesi inlet striktür(G) ve sonrası (H)  

Bo Shen Am J Gastroenterol 2005 



                    İrritabl Poş sendromu 
           (Poşun fonksiyonel bozuklukları) 
 
• IPAA’lı hastalarda hayat kalitesini bozan bir durumdur 
 
• Etiyolojisi ve patofizyolojisi  açık değil 
                                    - Psikososyal faktörlere 
                                    - Visseral hipersensitiviteye 
                                    -(Poş mukozasının ECC hiperplazisi sonucu  
                                     salgılanan   mediatörler) bağlanabilir 
• Tanı, endoskopik ve histolojik olarak inflamasyonun olmaması   
                                  - çölyak               
                                  - laktoz veya fruktoz intoleransı  
                                  - proksimal ince barsakta aşırı bakteri   
                                    çoğalmasının dışlanması ile konur 
 



• Poşitin normal poş veya irritabl poştan ayırımı için  fekal 
kalprotektin (FK) kullanılabilir  FK’nın: 

                          - Sensitivitesi %90 

                          - Spesifitesi % 76,5 olarak bulunmuştur* 

 

• Tedavide 

                          -  antidiareikler 

                           - antispazmodikler 

                          -  trisiklik antidepresanlar ve  

                          - oral ya da topikal narkotik ajanlar kullanılır 
                          

                  
                                                                                     * Johnson MW Eur J Gastroenterol Hepatol 2008 



Poştaki displazi ve neoplazi 
• ÜK’li hastalarda IPAA displazi ve kanser riskini azaltmak için 

yapılsa da poşta veya rektal kaf’da flat veya polipoid lezyonlar 
şeklinde adeno ca gelişebilir 

 

• 5,10,15, 20 ve 25 yılda Ca gelişme riski % 0.9, %1.3, %1.9 %4.2 
ve %5.1 dir 

 

• Geniş bir seride poş neoplazisi %1.19 oranında bulunmuştur*  

                          - % 0.36 adeno ca 

                          - % 0.03 poş lenfoması 

                          - % 0.72 displazi 

• Mukozektomi, poş neoplazisinden korumaz 

 
                                                                              * Kariv R, Remzi FH et al Gastroenterology 2010 



Restoratif proktokolektomiden 12 yıl sonra poşta 
düşük dereceli displazi bulunan adenom  

Tomasz  Banasiewicz Int J Colorectal Dis 2011 


