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Hastanın tedavi öncesi değerlendirilmesi 

 
Ülseratif kolitli (ÜK) hastalarda  tedavi 

başlangıcında veya tedavi  

değişikliği öncesinde hastalığın;  
– başlangıç yaşı, 

– süresi, 

– yaygınlığı, 

– seyri, 

– hastanın daha önce ve şimdi kullandığı ilaçlar, 

– mevcut semptomlar saptanmalıdır. 

 



 

Tanı düşünüldüğünde: 

 
  - Hasta, kolonoskopiye alınmalı ve mukozal biyopsi 

yapılmalı 

 

  - İnce barsak grafisi Crohn hastalığının (CH) 
dışlanması ve ÜK tanısının kesinleşmesi için 
çektirilmeli 

 

  - Enfeksiyöz ve ilaçlara bağlı kolit nedenleri 
dışlanmalıdır 

 



 
   ÜK tanısı almış hastalarda  
 
  - Relaps 
 
  - 5-ASA ve/veya steroid tedavisine cevapsızlık 
 
  - İmmünmodülatör tedaviye başlamadan 
 
  - Cerrahi tedavi öncesi de bu testleri     
    tekrarlamak yararlı olur 



 

   Bu metodolojik yaklaşıma uyum: 

 
    - Kolitin proksimale yayılımındaki değişikliği, 

 

    - Şiddetli kolitin endoskopik bulgularını 

 

    - Crohn tanısının tekrar değerlendirilmesini 

 

    - ÜK’li hastanın endoskopik remisyonunu ve 
semptomların irritabl barsak semptomlarına ait 
olabileceğini bize gösterir 



 
Aktif ülseratif kolitte medikal tedavi 
Tedavinin genel prensipleri: 
 
     - Hastalığın aktivitesi 
     - Hastalığın dağılımı  

proktit,  
sol kolit,  
ekstensif kolit 

     - Hastalık paterni  
relaps sıklığı,  
hastalığın seyri,  
daha önceki ilaç tedavisine yanıt,  
ilaçların yan  etki profili,  
ekstraintestinal bulgular  

 
     tedavi öncesi  değerlendirilmelidir. 



 

Hastalığın aktivitesi 
 

Klinik pratikte  
-şiddetli hastalık hastaneye yatmayı gerektirirken 

-orta şiddette ve hafif hastalık ayaktan tedavi edilebilir 

 

Hastalık aktivitesinin belirlenmesinde en basit ve en 
sık kullanılan indeks  ‘Truelove ve Witt’ kriterleridir 



Ülseratif kolitin  şiddetini belirlemede Truelove ve Witt 
kriterleri * 



 - Tedaviye başlamadan önce aktif kolit 
günlük pratikte sigmoidoskopi veya 
proktoskopi yapılarak doğrulanmalıdır 

 

- Sigmoidoskopi ve rektal mukoza biyopsisi 
aktif hastalığa benzer patolojileri 
               - CMV enfeksiyonu 

               -  Amip ve diğer enfeksiyonlar 

               -  Rektal mukozal prolapsus 

               -  Crohn hastalığı 

               -  İBS 

               -  Hemoroid kanaması 

dışlamamıza yardım eder 



Hastalığın dağılımı 
 

Hastalığın yaygınlığının belirlenmesi önemli  
çünkü: 
 

    - 5-ASA içerikli ilaçların çoğu ve kortikosteroidler 
(KS) topikal dağılır, kolon boyunca yüksek 
konsantrasyonda uniform olarak dağılmaz 

 
    - Supozituarlar sadece rektumda (kolon son 12 cm 

sinde) dağılır 
 
    - Lavmanlar  ise %80-90 hastada inen kolon/splenik 

fleksuraya ulaşır 
 
    - Hastalığın yayılımında kolonoskopi sırasında maksimal 

makroskopik yayılma derecesi temel alınmaktadır 



Topikal ilaçların dağılımı 



Ülseratif kolitin dağılımı (Montreal sınıflaması) * 

                                                                              * Satsangi J et al. Gut 2006;55:749-53 



Remisyon: 
Semptomların tamamen kaybolması ve endoskopide 

mukozanın iyileştiğinin görülmesidir 

 

Yanıt: 
Kullanılan aktivite indeksine bağlı olarak klinik ve  

endoskopik düzelme elde edilmesidir 

 

Steroide yanıt vermeyen kolit: 
4 hafta boyunca 0.75 mg/kg’a varan dozlarda  

prednizolon kullanılmasına rağmen hastalığın aktif  

olarak devam etmesidir 



Steroide bağımlı kolit: 

a- KS tedavisine başlanmasını izleyen 3 ay içerisinde 
dozun günde 10 mg prednizolon eşdeğerinin altına 
düşüremeyen veya 

b- Steroid tedavisinin kesilmesini izleyen 3 ay 
içerisinde nüks gelişen hastalar olarak tanımlanır 

 

İmmün modülatör tedaviye yanıt vermeyen kolit: 

En az 3 ay boyunca gerekli dozlarda (2- 

2.5mg/kg/gün azatioprin) kullanmalarına rağmen  

ÜK’nin aktif durumda olduğu veya nüks ettiği  

hastalar 

 



 Ülseratif kolitte tedavinin amacı: 
– Remisyonu sağlamak 

– Remisyonu sürdürmek 

– Yeterli beslenmeyi sağlamak 

– Hastalığı ve tedaviye bağlı komplikasyonları 
minimale indirmek 

– Hastanın hayat kalitesini  düzeltmek olmalıdır 

 

Tedavi stratejisi ise: 
– Esas olarak aktif hastalığın tedavisi (indüksiyon 

tedavisi) 

– Remisyon elde ettikten sonra da rekürrensin 
önlenmesi (idame tedavisidir) 

 



Hafif-Orta derecede Aktif Proktitin Tedavisi 
 

 

– Aktif kolit rektumla sınırlı olduğundan tedavi topikal 
olmalıdır 
 

– Proktitli hastada remisyonu sağlamanın en iyi yolu 5-ASA 
supp. 
 

– Çünkü 4 saat sonra rektumda lavmanın %10’undan daha azı, 
köpük formun ise yalnızca %40’ı kalır 
 

– 5- ASA supp.(1g/gün) 2 hafta içinde %64’ünde klinik 
remisyon sağlar* 
 

– Topikal 5-ASA’ya cevap alınamayan hastalarda topikal KS  
ve   5-ASA kombinasyonu, tek başına kullanımından daha iyi 
bir düzelme sağlar** 

 
 

 

                                                     *Gionchetti P et al.Aliment Pharmacol Ther 1997 
                                                     **Travis S et al. J Crohn’s and Colitis 2008 
 



 
– Topikal 5-ASA, topikal KS’e göre en az 2 kat daha 

semptomatik, endoskopik ve histolojik düzelmede 
etkilidir* 
 

– Topikal KS’ler, topikal 5-ASA’yı tolore edemeyenler 
için saklanmalıdır 
 

– Topikal 5-ASA, proktitte oral 5-ASA’dan daha 
etkilidir** 
 

– Topikal 5-ASA ve topikal KS ile düzelmeyen hastalara 
ilave olarak oral 5-ASA veya oral prednizolon eğer kolit 
daha yaygın ve şiddetli ise eklenebilir 

 
                                          *   Marshall JK et al. Gut 1997 
                                          ** Gionchetti P et al. Dis Colon Rectum 1998 

 

 



 

Hafif-orta derecede aktif sol kolitin tedavisi: 
 
 

– Distal veya sol kolit için başlangıç tedavisi olarak  
topikal 5-ASA (4 g/gün lavman), oral 5-ASA            
(>2 g/gün) ile kombine olarak kullanılır* 
 

– 5-ASA’nın absorbsiyonunun kolonik dağılımını 
sağlayacak şekilde olabilmesi için 

- prodrug’ın (balsalazid, olsalazin veya sulfasalazin) 
- gastrorezistan, pH bağımlı olarak kaplanmış (asacol, 

salofalk gibi) veya  
– yavaş salınım mekanizmalı bir ilaç (pentasa gibi)  

      kullanılması gerekir 
 

–  5-ASA preparatları ,sulfasalazinden daha etkin 
olmamasına rağmen yan etkileri nedeni ile sulfasalazin 
birinci basamak tedavisi olarak kullanılmamaktadır 

                             * Regueiro M et al.Inflamm Bowel Dis 2006 
 
 
 
 
 
 





Çalışmalar: 
– Topikal tedavide oral tedaviden daha yüksek rektal 

mukozal 5-ASA konsantrasyonuna ulaşıldığını ve 
kliniğin düzeldiğini göstermekte* 
 

– Distal veya sol kolitte rektal 5-ASA, remisyonun 
sağlanmasında steroidden daha iyi** 
 

– Oral ve rektal 5-ASA kombinasyonu, rektal kanamanın 
kesilmesinde (%89), monoterapi olarak rektal 
kullanımdan (%69) veya oral kullanımdan (%46)  

    daha iyi*** 
                                                            
                          *  Frieri G et al. Gut 2002 
                          ** Marshall JK et al. Cochran Database Syst Rev 2010 
                         ***Safdi M et al.Am J Gastroenterol 1997 



– Multimatriks 5-ASA (MMX) formülasyonu ile 
yapılan yeni çalışmalarda hafif ve orta şiddette 
ÜK’de klinik ve endoskopik remisyon: 

– MMX 5-ASA 2.4 g/gün tek doz ile %40.5 
– MMX 5-ASA 4.8 g/gün tek doz ile %41.2 
– 5-ASA (Asacol) 4.8 g/gün ile %32.6 

olarak bulunmuştur* 
 

– Yine bir çalışmada  
– 5-ASA (Asacol) 4.8 g/gün ile 2.4 g/gün  
– orta şiddette aktif distal hastalıkta karşılaştırılmış,  
– tedaviye cevap sırasıyla %71.8 ve %59.2  
– remisyon oranları ise  yalnızca %20.2 ile %17.7 bulunmuştur **         

 
                     * Kamm MA et al. Gastroenterology 2007 

                               **Hanauer SB et al. Am J Gastroenterol 2005 
 



– 5-ASA’nın yüksek dozlarında yan etki 
görülmemiştir 

 

– Orta derecede aktif distal hastalıkta  5-ASA 
yüksek dozlarda önerilir 

 

– Rektal kanamanın kesilmesi için ortalama, yüksek 
dozlarda 16 günden 9 güne inmektedir 

 

– Eğer 10-14 günde rektal kanama hala sürüyorsa 
steroid tedavisine geçilmelidir 



Hafif-orta derecede aktif ekstensif kolitin tedavisi: 

 
– Yaklaşım sol kolit gibi olmalıdır 

– Başlangıçta oral 5-ASA > 2g/gün, topikal 5-ASA ile birlikte 
verilmeli 

– Oral 5-ASA (pentasa) 4g/gün ile  5-ASA 4 g/gün lavmanın 8 
haftalık tedavisinde 

– klinik remisyon % 64 iken, 

– yalnızca oral 5-ASA ile klinik remisyon % 43 bulunmuştur* 

 

Bu çalışma ekstensif kolitte topikal 5-ASA  

eklemenin yararını doğrulamaktadır 

                                                                                                                                             
                                                        *Marteau P et al. Gut 2005 



 

– Eğer 2 hafta içerisinde 5-ASA tedavisinden 
yarar görülemez ise oral prednizolon endikasyonu 
vardır 
 

– Eğer > 2g/gün mesalamin veya immünmodülatör 
ile idame tedavisinde iken relaps olursa steroid 
tedavisine başlanmalıdır 
 

– Oral ve rektal steroid kombinasyonunun tek 
başlarına kullanımlarından daha etkili olduğu 
gösterilmiştir 



 
– 3 haftadan daha kısa tedavi süreleri erken 

relapsa yol açar 
 

– Orta derecede aktif hastalıkta prednizolonun 
- 40 mg/kg/gün 1 hafta,                      
- 30 mg/kg/gün 1 hafta, 
– 20 mg /kg/gün 1 ay kullanıldıktan sonra haftada 5mg/gün 

azaltarak kesilmesi uygundur 

 
– Prednizolonun 15 mg’dan daha düşük dozları aktif 

hastalıkta etkisizdir 
 

– 6MP ve azatioprin, oral steroide yanıt vermeyen 
hastalarda kullanılır, orta şiddette hastalarda 
kullanıma devam edilmelidir 

 

 



İnfliksimab (IFX): 
        - steroide yanıtsız veya steroide bağımlı  
        - azatioprine intoleransı olan veya uygun dozlarda 
verilmesine rağmen yanıtsız olan hastalarda etkilidir 
 
IFX’in indüksiyon dozu 0.2.6. haftalarda 5 mg/kg iv  
olarak verilir 
IFX: 

     - aktif enfeksiyonlu 
     - tedavi edilmemiş latent tüberkülozlu 
     - demyelinizasyon bozukluğu 
     - optik nöritisi 
     - orta ve şiddetli konjestif kalp yetmezliği olanlarda 
     - geçmişte malignite öyküsü olanlarda  
     - halen malign hastalığı bulunanlarda kontrendikedir 



Refrakter proktit ve distal kolit: 
 

Yanıtsızlığın en önemli nedenleri 
               - tedaviye uyumsuzluk 

               - aktif ilaç konsantrasyonlarının uygun olmaması 

               - yanlış ilaç 

               - proksimal konstipasyon 

               - enfeksiyon 

               - uygun olmayan tanı  
                        - birlikte İBS veya Crohn hastalığı, 

                        - mukazal prolapsus 

                        - malignite olmasıdır 

 



– Yapılacak ilk iş, kolonoskopinin tekrarı ve multipl 
biyopsiler alınmasıdır 
 

– İrritabl barsakta, aktif hastalıkta beklenenden 
daha fazla semptom vardır 
 

– İkinci olarak tedavinin tam olarak yapıldığından 
emin olmak gerekir 
 

– Özellikle topikal tedavinin oral tedaviye ek olarak 
tam manası ile alındığından emin olmak gerekir 
 

– Daha sonraki basamak ise proksimal konstipasyonu 
tedavi etmek olmalıdır 



– Anormal intestinal motilite distal kolitli 
hastalarda proksimal staza neden olar; bu da ilaç 
dağılımını etkiler 

 

– Eğer sigmoidoskopik inflamasyon topikal 5-ASA 
ve steroid tedavisi eklendikten sonra da  
sürüyorsa  
– abdominal düz grafi çektirmeli  

– desenden kolonda feçes birikimi varsa, distaldeki diyare ile  paradoksal 
bir durum  olsa da güçlü bir laksatif verilmelidir 

– semptomlar 2-4 haftada geçmezse, distal kolit ekstensif veya şiddetli 
kolit gibi tedavi edilmelidir 

 



– Refrakter distal kolit, yoğun tedaviye oral veya 
topikal tedaviden daha iyi yanıt verir 
 

– Oral steroid ve 5-ASA ile tedavi edilen refrakter 
distal koliti olan 39 hastada yoğun tedavi 
(siklosporin, takrolimus, infliksimab) ile bir 
haftada %90 remisyon sağlanmıştır* 
 

– Yoğun tedaviye geçmeden önce hastaların 
tedavilerini usulüne uygun yapıp yapmadıkları 
kontrol edilmelidir 
 

– Yalnızca distal tutulumu olan hastaların %10’dan 
fazlası kolektomiye gitmektedir 

 
 
                                                                *Jamerot G et al. Gastroenterology 1985 



Erken relaps: 
 

– Herhangi bir hastada 3 aydan önce relaps 
görülmüşse en iyi seçenek AZA başlamaktır, zira 
sonrasında başka relapslar olacaktır 

 

– Bu konudaki görüşler: 
– ya remisyonun sağlandığı aynı tedavinin kullanılması ve 

giderek dozunun yavaş olarak azaltılması 

– veya daha potent bir indüksiyon tedavisine geçilmesi 

– ya da idame tedavi dozunun artırılması şeklindedir 



Steroide bağımlı aktif ülseratif kolit: 
 

Bu konuda AZA, 5-ASA’dan anlamlı olarak daha etkilidir 
 
     - Steroide bağımlı aktif ÜK’si olan ve 40mg/gün prednizolon 

kullanan 72 hastaya, randomize olarak AZA 2mg/kg/gün veya 
oral 5-ASA 3.2 g/gün verilmiş  

 
     - 6.ayın sonunda AZA alan hastaların %53’ünde steroidsiz 

klinik ve endoskopik remisyon sağlanırken, 5-ASA alan grupta 
bu oran %21 olarak bulunmuştur* 

 
     - IFX’da bir yılın üzerinde her 8 haftada bir idame tedavisi ile 

steroidsiz remisyon AZA ile aynı oranlarda bulunmuştur** 
 
     - Steroide bağımlı hastalarda AZA ilk seçenek olmalıdır 
 
                                                                * Ardizzone S et al. Gut 2006 
                                                              ** Rutgeerts P et al. N Engl J Med 2005 



Oral steroide refrakter ülseratif kolit: 

– Bu hastalarda CMV, malignite gibi diğer nedenler 

    dışlanmalıdır 

– Aktivite sürdüğünde AZA ile tedavi etmeli, 
biyolojik tedavi de düşünülmeli, cerrahi de 
tartışılmalıdır 

– Cerrahinin zamanı semptomların şiddetine ve 
inflamasyonun ağırlığına bağlıdır 

 

İmmünmodülatörlere refrakter ÜK: 

- Diğer durumlar kolonoskopi ve biyopsi ile 
dışlanmalı 

- IFX veya cerrahi düşünülmelidir 



Remisyonun idamesi: 
 

– 6-12 ay sonra relapsın olmaması sonlanım 
noktasıdır 
 

– Klinik relaps 
– dışkı sıklığında artma 

– rektal kanamanın tekrarı ve endoskopide 
doğrulanmasıdır 
 

– ÜK’de idame tedavisinde amaç, steroidsiz olarak 
klinik ve endoskopik remisyonun sağlanmasıdır 
 

– İdame tedavisi tüm hastalara önerilir 
 

– İntermittant tedavi hastalığın sınırlı olduğu bir 
kısım hastada uygulanabilir 



– Oral 5-ASA bileşikleri 5-ASA veya steroidlere (oral 
veya rektal) cevap veren hastalarda 1. basamak idame 
ilaçlardır 
 

– Topikal 5-ASA ile idame proktit ve sol kolitte 
uygundur 
 

– Oral ve rektal 5-ASA kombinasyonu 2. basamak idame 
tedavisidir 
 

– Oral 5-ASA’nın idamede minimal efektif dozu 
1g/gün’dür 
 

– Remisyonun idamesinde rektal tedavi 3g/hafta olarak 
bölünmüş dozlarda verilebilir 

 



– AZA: 
– optimal dozda 5-ASA alırken erken ve sık relaps gösteren 

veya 5-ASA’ya intoleransı olanlarda 
– steroide bağımlı hastalarda ve remisyonun indüksiyonunda 
– siklosporin veya takrolimus kullananlarda idame tedavisi 

olarak önerilir 
 

– IFX’e  yanıt veren hastalarda idamede IFX önerilir 
 

– IFX indüksiyonuna yanıt veren AZA kullanmamış 
hastalarda idamede IFX yerine AZA kullanımı da bir 
görüştür 
 

– IFX ve immünmodülatör kombinasyonu en az 6 ay veya 
steroid ile premedikasyon, immünojenisiteyi azaltmak 
için önerilir 

 



İdame süresi: 

 
Genelde öneri, 5-ASA idame tedavisinde kolon  

kanseri riskini de azaltacağı için uzun dönem devam  

etmektir 

 

Yeterli delil ve herhangi bir öneri olmamasına 

rağmen AZA ve IFX ile idame tedavisi eğer ihtiyaç  

varsa uzatılabilir 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Burger D, Travis S. Gastroenterology 2011) 

 

Proktit:5-ASA supp.1g/gün  
Sol kolit:5-ASA lavman 4 g/gün ± oral 5ASA≥2 g/gün 
Ekstensif kolit: Oral 5-ASA 4g/gün +  5-ASA lavman 4 g/gün 

Hafif-orta şiddette ülseratif kolitin tedavi algoritmi 

10-14.gün rektal kanama kontrolü yap 

İDAME                                     
5-ASA ≥ 2g/gün    
Yavaş cevaplılarda: proktit için 5-ASA supp 1g/hft 3                   
Sol kolitlilerde: 5-ASA lavman 4g haftada 2 kez ekle 

YETERSİZ CEVAP           
Topikal tedavi ile uyumu kontrol et 

 STEROİDE CEVAPLI 

Oral prednizolon 40 mg/gün  

2-4 hafta sonra  yeniden    
değerlendir 

UYGUN CEVAP 

STEROİD BAĞIMLI              
Predisolonun ≤10 mg/gün 
azaltılamadığı veya  steroidin 
kesildiği 3 ay içinde relapsın 
olması 

STEROİDE REFRAKTER veya 
İNTOLERAN  

≤40 mg steroide rağmen aktif 
hastalık 

Prednizolonu azaltarak devam et                                             
İdame:  5-ASA≥2  g/gün 

2-2.5 mg/kg/gün AZA veya 1-1.5 
mg/kg/gün 6MP ekle 

REFRAKTER HASTALIK                 
 IFX ve  Kolektomiyi tartış 

Azatioprin idame tedavisine devam 

8-12 hafta sonra değerlendir 


