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Disclosures 

 I am the owner of a «Bowel Network» 

 I am the leader of «Bowel Movement» 

 I serve as a consultant to  «Natural Gas 
Company» 

 I have conflict of interest with «GMC» 
(Gut Microbiota Corporation)  

 I make my living  from « Sh &Sh » 



TANIMLAMA 



TARİHSEL GELİŞİM 
 1859’da  Londra’da Samuel Wilks Miss Banks adlı 

hastada « Non infektif dizanteri» yi tanımladı ve 
adına «Simple ulcerative colitis» dedi. 

 Miss Banks öldü ! Tüm diğer ÜK hastaları gibi 

 Hastalık ancak 20. yüzyıl başlarında tanımlandı  

 Tedavi:yatak istirahati,az posalı diyet ,vitamin  ve 
Tx dan oluşuyordu. 

 Rektal H2O2 ,gümüş nitrat,Tannik asit bizmut  
uygulaması da popülerdi 

 Ve hastaların çoğu ölmekteydi 
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Miss Banks       1900          1930            1940      1955-1990  1994           2003     
ÜK den öldü    Cerrahi        Ü.K.             SASP      Steroidler  Siklosporin Biyolojik    
                                            Tanımlandı  bulundu                                        Ajanlar 
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Cerrahinin gelişimi 

http://1.bp.blogspot.com/-4TwHPZiTCM0/TWF9tt1c7NI/AAAAAAAAA50/g4x3iAURNxw/s1600/32.jpg


> 30 > 30 < 30 ESR  

Tx gerekli <10.5 gr/dl  Normal Hemoglobin 

> 90 > 90 Normal Nabız 

> 37.5 > 37.5 Normal ISI (C) 

Sürekli  Sık Intermittant Dışkıda kan 

>10 >6 <4  Dışkı #/gün) 

HAFİF 
CİDDİ 

FULMINANT 

Kolit Aktivitesi 
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KLİNİK BELİRTİ VE  BULGULAR 

 Kanlı dışkılama (>10-
15 kez/gün) 

 Karın ağrısı 

 Kilo kaybı 

 Ateş 

 Anemiye özgü 
bulgular 

 Karında distansiyon, 
hassasiyet 

 Taşikardi 

 Toksik megakolon-
perforasyon bulguları 

 Sedimentasyon yüksekliği 

 CRP yüksekliği 

 Anemi 

 DBG: kolonik dilatasyon 



Ciddi ülseratif kolitte prognostik 
göstergeler 

 Eğer 3. günde  dışkılama sayısı  

– >8  

– 3 - 8 kez + CRP > 45 

 = % 85  kolektomiye gider  

 

 Eğr  7 gün tedavi sonrası dışkılama sayısı 

– >3  

– Dışkıda kan var 

 = % 40’ı kolektomiye gider  

                 S.P.L.Travis et al at the John Radcliffe Hospital, Oxford 

                 Gut 1996; 38: 905 - 910 

 

 

 

 

 

 

 



Fülminant Kolit 

Akut, ciddi  toksik semptomlar: 

– Ateş 

– Anoreksi 

– Abdominal Ağrı ve kanlı ishal 

 

 Toksik Dilatasyon ya da Perforasyon ile 
sonuçlanabilir 
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Önce takım Kurmak gerekir ! 
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      Fulminan ÜK’e Yaklaşım 

 Vital Bulgular 

 Kan ve dışkı örnekleri  

– Inflamatuvar göstergeler (CRP,sedim) 

– Hemogram,Elektrolit KFT,serum albümin,Bun,Kreatinin 

– Dışkı Kültürü, Amip, CD toksini 

 Ayakta direkt batın grafisi 

– Transvers kolon çapı değerlendirilmelidir. 

– Perforasyon bulguları 

– Barsak duvarı 



 

 Transvers kolon çapı 
6 cm’in üzerinde 

 

 Parmak izi belirtisi 

 

  (Büyük Haustra) 

 

 Pnömatosis Koli 
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Sigmoidoskopi deneyimli bir endoskopist tarafından 

hazırlıksız yapılmalı, çok az hava verilmeli  ! 

Ülserlerin 

derinliği prognozu 

belirler 

Mukozal abrazyonlar, 

derin ülserler,kuyu 

tarzında ülserler, 

kenarı kalkık  ülserler ! 

Biyopsilerde 

CMV 

araştırılması 

çok önemli !!! 



 Hastaya gerekli sıvı ve elektrolit , 
gerekirse kan transfüzyonu desteği 
verilmelidir.  

 

 Intestinal dilatasyonu olan hastalarda 
nazogastrik sonda ve rektal tüp  ile 
dekompresyon uygulanmalıdır. 

 

 Ağızdan gıda alımı kesilmeli, barsaklar 
« dinlenmeye » alınmalıdır.  
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Antibiyotiklerin yeri var mı ? 

 Rutinde yeri yoktur 

                    Mantzaris G.Am J Gastroenterol 1994; 89:43 

                            Chapman H et al Gut 1986; 27:1210 

 Fulminant Hastalık ve 
komplikasyonlarında 

 Steroide yanıtsız, ateş ve lökositozu 
olan hastalar 

 Toksik dilatasyonu , peritoniti olanlarda 
yararlı 
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Steroid Tedavisi 

 Hidrokortizon 100 mg 3x1 

 Prednisolone 30 mg 2x1 

 Methylprednisolone 16-
20 mg 3x1 

 

 *Olguların %60’ı tedaviye 
yanıt vermeyebilir 

Steroide yanıtsızlık 

Tedaviden 24 saat sonra 

*Dışkı sayısı>9 

*Albumin < 3 gr 

*Nabız >90 atım/dk 



       Siklosporin Tedavisi 

 Steroide yanıt vermeyen olgularda 
siklosporin 2 mg/kg dozunda 4 gün içinde 
remisyonu indükleyebilir. 

 

 Siklosporine yanıt veren hastalarda oral 
siklosporin  (8 mg/kg gün) 3-4 ay kadar 
sürdürülmeli, 6-MP ya da azathioprine ile 
devam edilmelidir. 



       Siklosporin Tedavisi 

 Siklosporin sonra yapılacak cerrahiyi 
güçleştirmez ancak  bir çalışmada bu tedaviyi 
alanların % 58’inin 7 yılda kolektomiye 

gittikleri gösterilmiştir. 
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Hasta 

2 

8 1 

9 
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Ciddi Ülseratif Kolit Hastalarında 

Siklosporin Tedavisi 

Cyclosporine 

Yanıtsız: 

Cerrahi 

Yanıtlı 

Elektif 

Kolektomi  

Oral 

Cyclosporine 

Lichtiger S et al.  NEJM 1994 



KLİNİK ÇALIŞMA 

 20 hasta  18 – 65 yaş her iki cinsten hasta  

 Alınma Kriterleri 

 7/7 günlik IV  hydrocortisone 300mg a yanıtsız 

 Oral steroid aldıktan sonra nüksetmiş ve  3/7 günlük 
IV hydrocortisone’a yanıtsız 

 Klinik aktivite endeksi >10 olan vakalar  

 Normal tedaviye devam etmiş 

 Cyclosporin 4mg / kg / gün ya da Plasebo 

 14 günlük tedavinin 7. gününde aktivit  < 10  düşmediyse 
kolectomi ya da açık etiketli cyclosporin  

 



ÜK’de Lichtiger endeksi 
  Diarrhoea (No. of daily stools)

0-2 0

3 or 4 1

5 or 6 2

7-9 3

10 4

Nocturnal diarrhea

No 0

Yes 1

Visible blood in stool (% of movements)

0 0

<50 1

    >50 2

100 3

Fecal incontinence

No 0

Yes 1

Abdominal pain or cramping

None 0

Mild 1

Moderate 2

Severe 3

General well-being

Perfect 0

Very good 1

Good 2

Average 3

Poor 4

Terrible 5

Abdominal tenderness

None 0

Mild and localized 1

Mild/moderate and diffuse 2

Severe or rebound 3

Need for antidiarrheal drugs

      No 0

     Yes 1

  Maximum 21



Results of Cyclosporin Treatment 

 The mean clinical activity score in the Cyclosporin group fell from 13 
(range, 10 to 16) to 6 (range, 2 to 8) 

 The mean time to response was less than 7 days 

 One patient who responded to Cyclosporin opted for an elective 
colectomy 

 Of the 2 non-responders in the Cyclosporin group: 

 One had a grand mal seizure and later went for surgery 

– This patient had hypocholesterolaemia and should have been 
excluded (intention-to-treat criteria)  

 The second patient deteriorated after eight days 

 



Mean Scores on Disease Variables 

Slide 1 

Mean scores on disease variables pre- and post treatment with heparin and sulfasalazine.  Vertical bars

represent SLM: p values are based on Student’s t test for paired data
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4.4

0.8

3.8

Stool Frequency Rectal Bleeding Sigmoidoscopy Ristology (UCS) Well Being

Pre Post

p < 001

(Range 0 - 3) (Range 0 - 3) (Range 0 - 15) (Range 0 - 5)

p < 0001 p < 001p < 0001 p < 0001

studypic.ppt


 The placebo group fell from 14 (range, 12 to 
17) to 13 (range, 11 to 18) 

 4 of the 9 underwent colectomy 

– 1 toxic megacolon on the 3rd day 

– 1 G-septicaemia with superimposed CMV 

– 2 refractory symptoms 

 The remaining 5 were stable and had open-
label Cyclosporin therapy. 

– Their mean clinical activity score fell from 11 
(range, 11 to 13) to 7 (range, 2 to 9) 

– Their mean time to response was 7 days 

Results of Placebo Treatment 



 The dosage was decreased in 5 patients due to 
elevated Cyclosporin levels 

 4 out of 11 (36%) had Paraesthesia 

 4 out of 11 (36%) developed hypertension 

 1 patient in the placebo group developed 
hypertension (11%) 

 2 developed headaches (18%) 

 Nausea and vomiting was reported equally 

 There was no nephro/hepatic toxicity 

 1 grand mal seizure 

Adverse Effects 



Colectomy-free survival after administration of i.v. CsA according to previous exposure to thiopurines. 

Walsh A et al. Journal of Crohn's and Colitis (2010) 4, 398–404 



          Biyolojik Ajanlar 

 

 Anti TNF tedavilerinin etkinliği 3 çalışmada 
kanıtlanmıştır.  

 

 Infliksimab cerrahiyi istemeyen Siklosporin 
yanıtsız hastalarda yarar sağlayabilir  

     (90 günde kolektomi riskini % 50 

      azaltmaktadır).  



* 

Hastalar 

(N=116) 

IFX† Cys† 

 

 

Gün -5 

 

 

 

Gün 0 

Gün 7 

 

 

Gün 14 

 

Gün 42 

Gün 98 

Randomizasyon 

i.v. 2 mg/kg/d 1 hafta 

* Oral (Siklosporin) 30 mg/d  

* 

* 

5 mg/kg 

5 mg/kg 

5 mg/kg 

†i.v. steroid failure: Lichtiger score > 10 after 5 days of i.v. methyl-prednisolone ≥ 0.8 mg/kg/d 
‡Lichtiger score < 10 with decrease of at least 3 points vs. baseline 

Yanıtlı‡ Yanıtlı‡ 

+ AZA 2.5 mg/kg/d 

Steroid tapering 

Laharie, D. et al. ECCO2011.  Oral presentation 12. 

Steroide yanıtsız akut şiddetli ÜK’te Siklosporin ile 

İnfliksimabın karşılaştırılması: (CYSIF) 



Yanıt: 7.Gün 

85.4% 85.7%

0

20

40

60

80

100

Cys IFX

p=0.97

n=55 n=56

Cys vs. IFX Fark: -0.3%  

(95%CI: -13.3 to 12.8%) 

Response: Lichtiger score  < 10 and decrease ≥ 3 points as compared to baseline 

Laharie, D. et al. ECCO2011.  Oral presentation 12. 
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Ciddi Yan Etkiler 
Events (D0-D98) Cys (n=55) IFX (n=56) 

Ölüm 01 0 

Kardiovasküler 11 12 

Infeksiyon 5 4 

Renal 0 0 

Hepatik 0 43 

Pulmoner 14 0 

ÜK kötüleşmesi 2 7 

Diğer 0 1 

Total 
n events 

n pts 
% pts 

 
9 
8 

15% 

 
17 
14 

25% 

1One 66 year-old man died during follow-up (D137) due to myocardial infarction. 
2Venous thromboembolism. 
3Increased transaminases leading to treatment withdrawal (2 related to 

azathioprine). 
4Suspected pneumonia not confirmed. 

 
Laharie, D. et al. ECCO2011.  Oral presentation 12. 



CYSIF Çalışması 
 

– 3 aylık kolektomi oranları 

    Cys ile %18  vs   IFX ile  % 21 (p=0.66) 

– Kolektomisiz yaşam için prediktif faktörler; 

 Kısa sürede klinik yanıt( p<0.001) 

 Kısa sürede mukozal iyileşme(p=0.032) 

 CRP de normalleşme(p=0.029) 

 

Ferrante,  Sa1299, DDW 2011 



Siklosporin vs İnfliksimab 
 Etkinlikte fark yok 

 Siklosporinin serumdan temizlenmesi 

saatler içinde olurken IFX’ın temizlenmesi 

haftaları bulmaktadır. Postop 

komplikasyonlar açısından bu göz önünde 

tutulmalıdır. 

 İdame tedavisini AZA/6-MP ile alamayacak 

olan hastalarda ise IFX daha iyi bir seçenek 

olabilir. 



           Cerrahi Tedavi 

 Toksik dilatasyonu olup 72 saat içinde 
tedaviye yanıt vermeyen hastalar. 

 Akut perforasyon, abse ya da diğer 
komplikasyonu olan hastalar. 

 Tedaviye rağmen durumu kötüleşen 
hastalar. 
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3. gün:                                              

dışkılama sayısı ve CRP 

Yeterli Yanıt: 

Dışkı <3/gün ya da 3-8/gün 

CRP <45 mg/mL 

Yetersiz Yanıt 

Dışkı >3/gün ya da 3-8/gün 

CRP>45 mg/mL 

3-8 gün cerrahi planı 

Kolorektal cerrahi 
5 gün IV den sonra oral 

steroide  geç (40 mg PRD) 

AZT 2-2.5 mg/kg ya da 6 MP 

1-1.5 mg/gün  

 

Kurtarma tedavisi 

Siklosporin 2 mg/kg Infliksimab 5 mg/kg  

4-7 gün bekle 

Yeterli yanıt: 

Oral siklosporin 4mg/kg 

PRD< 20 mg Immuran 

ekle 

Yetersiz yanıt 

Dışkı> 3, sürekli kan  

KOLEKTOMİ 

Yeterli yanıt: 

2 ve 6.hafta INFLX 

İdame  8.h.da ya da 

İmmüran 

IV steroid:Hidrokortizon 300 mg 

Metil Prednizolon 60 mg  
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Truelove Witts aktivite değerlendirmesi 

      Aktivite                            Hafif                      Orta                           Şiddetli  

      Dışkılama sayısı/gün     < 4                          4-6                             > 6   

      Vücut Isısı                      Ateşsiz                    hafif                            > 37.8  

      Hemoglobin                     >11 gr                   10.5-11                      < 10.5  

      Nabız /dak                     Normal                    Orta                            > 90 

      ESR mm/s                       < 20                       20-30                          >30      

 

* *Diğer sınıflamalarda (The Myo Clinic Index, Sutherland Index, ÜK Hastalık Aktivite 

Endeksi)ayrıca yumuşak dışkı sayısı, kanama sıklığı, endoskopik görünüm,  hekimin 

global değerlendirmesi dikkate alınmıştır.    



 Ciddi/Fulminant ÜK hastalarında en önemli 
konu cerrahi tedaviye zamanında karar 
verebilmektir. 

 1996 ‘da tanımlanan bir skora göre dışkı 
sayısının > 9 olması,ya da CRP’nin 3 günlük 
takipte 45 in altına inmemesi % 85 oranında 

kolektomiye ihtiyaç olacağını öngörmektedir. 



       Fulminan ÜK’e Yaklaşım 

 Dikkatli bir sigmoidoskopik incelemede 
başka tanılar dışlanmalıdır ( İnfektif kolitler 
, CMV enfeksiyonu, ilaç, iskemi, sepsis ) 

 

 Ateş, lökositoz, peritonit ya da megakolon 
bulguları olan hastalara geniş spektrumlu 

antibiyotikler başlanmalıdır  



Cerrahi Endikasyonları 

Fulminant kolit 

Toxic megakolon 

Perforasyion 

Massif kanama 

48 



49 



Introduction 
 The exact cause for UC is unknown but it is 

likely to involve primary epithelial 
abnormalities, critically impaired barrier 
function, mucosal inflammation and 
inflammatory mediators 

 Cyclosporin selectively blocks the activation of 
T helper cells and cytotoxic lymphocytes ( by 
inhibiting the calcium dependent transcription 
of IL-2 and IFN gamma 

 80% short term success in steroid refractory 
UC 

 66% long term success in steroid refractory 
UC 

 

 
 


