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Ülseratif Kolit: Optimal takip 

 

• Ülseratif kolit (ÜK), kanlı ishal ile kliniği ile karakterize olan, rektum ve 

kolonda yaygın mukozal inflamasyonun görüldüğü nedeni belli olmayan iltihaplı 

barsak hastalığıdır. Olası enfeksiyöz nedenler dışlandıktan sonra, ÜK olgularında 

tanısal anlamda endoskopi ve biyopsi örnekleme ile karakteristik endoskopik ve 

histolojik bulguların ortaya konması önemlidir. ÜK olgularının doğru takibinin 

yapılması hastalığın seyri hakkında fikir sahibi olunduktan sonra mümkün olabilir. 

Bilindiği gibi rektumdaki inflamasyonun inen kolonun proksimaline ulaşması yani 

endoskopik tutulumun yaygınlığı/akut atağın klinik ciddiyeti ile bu olgularda 

prognoz ile ilişkilidir. ÜK olgularının %80’i ara ara aktivasyonlu, %5-10’u devamlı 

aktif hastalık halindedir. Ancak olguların ancak %1’inde nüks olmadan bir seyir 

söz konusu olabilmektedir. %10 olguda ilk atak sonrası kolektomi endikasyonu 

doğmaktadır. Proktosigmoidit olgularının yarısından fazlası 25 yılda daha yaygın 

hastalığa progrese olurken, daha yaygın hastalığı olan olguların ise %75’i regrese 

olmaktadır. Kolitin yaygınlığı ile ilişkili olarak kolektomi oranları 10 yılda %24, 25 

yılda %30 düzeyindedir. ÜK olgularında, 1950-1960’lara göre azalmış mortalite 

söz konusudur. Halen genelde yaşlı ve ekstansif hastalık olanlarda mortalite 

gelişebilmektedir. 

• ÜK olgularında hastalık aktivitesinin azalarak kaybolması tedavinin en 

temel amacıdır. Bu durum remisyon olarak adlandırılır. Ancak remisyonun 

idamesinde hastalık aktivitesinin ölçülmesi önemli olup, olguların bu yönde 

monitorizasyonu gerekmektedir. Bununla beraber remisyon kavramı tam 

netleşmemiş, standarize edilmemiştir. Remisyondan beklentimiz klinikte 

semptomların kaybolması olabileceği gibi endoskopik ve histolojik olarakta 

hastalık aktivetesinin kaybolması şeklinde olabilir. Bu durum tam remisyondur. 

Ancak çalışmalarda ise remisyon kriterleri farklılıklar göstermekte bu nedenle 

hastalar büyük oranda suboptimal tedaviler almaktadır. Örneğin, inflamatuvar 

semptomları olmayan ÜK hastalarının %39’unda endoskopik olarak, %90’ında 

mikroskopik olarak inflamatuvar aktiviteye ait bulgular görülebilmektedir.Klinik 

remisyonda olsalar bile özellikle enema tedavisinde olan ÜK olgularında segmental 

alanlarda inflamatuvar aktivite bulguları görülebilmektedir. Bununla beraber bazı 

olgularda inflamatuvar olmayan semptomlar olabilmekte, bu nedenle ÜK’e ait 

hastalık aktivitesinin belirlenmesi önem taşımaktadır.  

• ÜK olgularında barsak inflamasyonunun tam remisyonu ile yaşam 

kalitesinin sağlanması, uzun dönem steroid ihtiyacının engellenmesi, ve bazı 

barsak dışı bulguların kontrolü hedeflenir. Özellikle mukozal iyileşme sağlanmış 

hastalarda uzun dönemde mukozal iyileşme displazi riskini azaltır, kanser riskinin 

engellenmesi/minimizasyonu ile daha iyi uzun dönem sonuçlar anlamına gelir. 

Mukozal iyileşmenin gösterilmesi endoskopi ve biyopsi örnekleme ile 

gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemler invazif değerlendirmelerdir ve gözlemciler 
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arasında veya aynı gözlemcide değerlendirme farklılıkları gibi sorunlar 

taşırlar.Bununla beraber ÜK olgularında hastalık aktivitesinin monitorizasyonunda 

klinik (Truelove Witts, Powel Tuck index, Colitis activity index,…), endoskopik 

(Rachmilewits, Baron score, sigmoidoscopic index, TrueloveWitts sigmoidoscopic 

assessment), histolojik (Riley index) değerlendirmeler veya yaşam kalitesi (İBD 

hasta anketi) anketi gibi yöntemler kullanılmaktadır. Günümüzde ise klinik ve 

endoskopik aktivitenin beraber değerlendirildiği 4 parametre (dışkı sayısı, rektal 

kanama, sigmoidoskopik görünüm, doktorun genel durum değerlendirmesi…) 

bakılarak UCDAI- veya Mayo Klinik skorlaması yapılmaktadır. 

• Semptomatik dönemde yapılacak bir endoskopi bize ilerdeki kolektomi riski 

hakkında da bilgiler vermektedir. Bilindiği gibi ciddi yaygın ülserasyonlar medikal 

tedaviye yanıtsızlık ve ilerde artmış kolektomi riski anlamına gelir. Remisyonun 

tam olup olmadığı yine endoskopik makroskopik değerlendirme ile kısmen de olsa 

değerlendirilebilir (tüm segmentlerde barsakta ülser, erozyon, kan, temas 

hassasiyetinin olmaması, kan damarlarının görülmesi, granularitenin olmaması). 

Mukozal iyileşmenin uzun dönemde her zaman daha iyi sonuçlandığını, mukoza 

iyileşmiş bireylerde nüks oranlarının daha düşük olduğunu, kolektomi sıklığının 

azlatılabildiğini biliyoruz.  

• ÜK olgularında remisyonun monitorizasyonunda hematolojik parametrelerin 

önemi vardır. Özellikle fonksiyonel barsak hastalığı ile İBH ayrımında kullanılan C 

reaktif protein (CRP) ÜK olgularında orta dereceli, Crohn hastalığında ise 

hastalığın aktif dönemlerinde oldukça yüksek kan düzeylerine ulaşabilmektedir. 

ÜK’de yüksek CRP düzeyleri ciddi histoloji ile korelasyon göstermektedir. Bir 

çalışmada şiddetli ÜK olgularında 3 günlük steroid tedavisi ile CRP düzeyi 45 

mg/dl üzerinde olan olgularda %85 ihtimalle kolektomi ihtiyacı raporlanmıştır. 

Remisyon monitorizasyonunda fekal atılımının takip edildiği radiaktif işaretli 

lökosit ve eritrositlerde ÜK şiddeti ile korelasyon gösterir. Benzer şekilde 

radioaktif işaretli protein, alfa 1 antitripsin, alfa2 makroglobulin ve hemoglobinin 

fekal atılımı hastalık aktivitesinin monitorizasyonunda değer taşır. Remisyon 

monitorizasyonunun takibinde nötrofil kökenli proteinler olan lizozim, laktoferrin, 

myeloperoksidaz ve elastazın fekal düzeylerinin ölçülmesi hastalık aktivitesinin 

değerlendirilmesinde rolleri araştırılmaktadır. Bu göstergeler içinde en önemlisi 

ve faydalısı fekal laktoferrin olmakla beraber aktif inaktif hastalık olgularında 

fekal laktoferrin düzeylerinde örtüşme olmakta, hastalık aktivitesinin 

monitorizasyonunda, fekal laktoferrin düzeylerinde rolünün ve öneminin kısıtlı 

olduğu anlaşılmaktadır. Bir profinflamatuvar sitokin olan TNF alfanın hastalık tam 

remisyona girdiğinde fekal düzeylerinin normale geldiği gösterilmiştir.  

Kalprotektin kalsiyum ve çinko bağlayan antimikrobiyal özellikleri olan ve dışkıda 

uzun süre stabil olarak kalabilen nötrofil orjinli ve nötrofil turnoverını gösteren 

bir proteindir. İBS ve İBH ayrımında işe yaradığı gibi, ÜK olgularında fekal 

kalprotektin atılımı endoskopik ve histolojik aktivite ile koreledir ve olgularda bir 
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yıl içindeki nüks hakkında bilgi verir. Ayrıca, fekal kalprotektin düzeyleri Indium 

işaretli lökosit atılımı ve barsak geçirgenliği ile paralellik gösterir. Bir raporda 

fekal kalprotektinin histoloji ile daha iyi korele olduğu bildirilmiştir. Başka bir 

raporda ise mukozal inflamasyonun derecesi ile fekal kalprotektinin güçlü ilişkisi 

olduğu bildirilmektedir. Bu durumda fekal kalprotektinin endoskopiden daha iyi 

bir hastalık aktivite göstergesi olabilmesi söz konusudur. Fekal kalprotektin 

düzeylerinin normalleşmesi endoskopik iyileşmenin göstergesi olduğu, barsağın 

mukozal iyileşmesi için kalprotektinin iyi bri prediktör olduğu ifade 

edilmektedir.Özellikle fekal kalprotektin düzeylerinin >120 microg/g ise ÜK 

olgularında 6 kat artmış nüks riski (%80 duyarlılık) olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, 

poş cerrahisi (İPAA)  geçiren bireylerde fekal kalprotektin düzeylerinin poş 

içindeki inflamasyon skoru ile korelasyon gösterdiği, 92.5 microg/g üzerindeki 

değerler ile %90 duyarlılık ile poşit varlığını gösterdiği raporlanmıştır. 

• Remisyonda olgularda hastalık aktivitesinin yanında ilaç yan etkileri açısından 

hastaların takibi önemlidir. 5 ASA türevi ilaç alan bireylerde yıllık nefrotoksisite 

%0.26 sıklığında görülmekte olup, ilaç dozu ile renal toksisite ilişkisi net değildir. 

Tüm 5 ASA türevleri alan bireylerde tedavinin ilk 1 yılda 3-6 ayda bir serum 

kreatinin takip edilir. Sonra yılda bir kez serum kreatinin düzeyine bakılır. 

Thiopurin alan bireylerde %2-5 sıklıkla kemik iliği supresyonu gelişir (doz bağımlı) 

ve 5-ASA ile kombine kullanımda bu risk artmaktadır. Rutin hemogram ilk 3 ayda 

ayda bir kez, sonra 3 ayda bir tekrarlanır. Tedavinin ilk 1 ay içinde karın ağrısı 

gelişirse pankreatit olabileceği akılda tutulmalıdır. Remsiyonda olgularda peryodik 

infliksimab tedavisi verildiğinde, %3 ciddi enfeksiyonlar gelişebileceği, akciğer ve 

akciğer dışı tübeküloz riskinin arttığı, lenfoma için azda olsa risk olabildiği, 

hepatotoksisite, multiple skleroz ve optik nöritde alevlenme ile konjestif kalp 

yetmezliği yönünden olguların takibi gerekmektedir. 

• ÜK olgularında 20 yılda %7-10, 35 yılda %30 kolorektla kanser riski 

mevcuttur. Yaygın ÜK olgularında 8 yıldan uzun süreli hastalık varlığında, 1 veya 2 

yılda bir kolon kanser taraması yapılır ve kolonun her 10 cm den 4 er biyopsi 

(ortalama 33-ideali 64 bx) ile (sırası ile %90 veya %95 sıklıkla kanser yakalama 

oranları) alınır. Bu taramalarda unifokal low grade displazi (LGD) varlığı söz 

konusu ise genelde takip, multifokal LGD varsa kolektomi önerilmektedir. Ancak 

LGD olgularında %19 senkron kanser varlığı bildirilmiş olup, artmış high grade 

displazi (HGD) ve özellikle displasi assosiye lesion or mass (DALMs) yönünden 

dikkatli olunmalıdır. HGD varlığı çok önemli bir kolektomi endikasyonu olup, bu 

olguların %42’sinde senkron invazif kanser varlığı bildirilmektedir. DALM 

olgularında ise lezyon adenom benzeri ise polipektomi ve endoskopik takip, 

adenom benzeri değilse direkt kolektomi uygulanmaktadır. 
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