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Aktivite indekslerinin gelişimi 

-Ülseratif kolit(ÜK) erişkin popülasyonda oldukça sık 
görülmekte olan bir hastalıktır. 

 
-Son yıllardaki patofizyoloji,immünoloji ve farmakolojik 

bilimlerdeki gelişmeler sonucunda,başta biyolojik ajanlar 
olmak üzere ÜK tedavisinde kullanılabilme potansiyeli olan 
birçok yeni tedavi ajanı geliştirilmiştir. 

 
-Bu ilaçların klinik gelişimi için,güvenilirlik ve etkinliklerini 

değerlendirebilecek iyi-kontrollü çalışmalara gereksinim 
vardır. 



Aktivite indekslerinin gelişimi 

-Aktivite indekslerinin hemen tümü,klinik çalışmalarda hastalık 
aktivitesinin objektif değerlendirilmesi ,ölçümü için 
geliştirilmiştir 

 
 
-Ülseratif kolitte ilk randomize kontrollü çalışma aktif hastalıkta 

kortizon etkinliğinin gösterildiği çalışmadır.1955'de yapılan 
bu çalışmada Truelove -Witts Klinik Aktivite indeksi 
geliştirildi. 

 
 
-Daha sonraki çalışmalarda klinik dizaynlardaki deneyimlerin 

artması ile,hastalık aktivite belirlenmesinde çok sayıda 
hastalığa özgü ölçümler,parametreler geliştirilmiştir. 

 
 



1955 – Truelove & Witts 
1978 – Powell Tuck 
1987 – Sutherland indeksi 
1987 – Mayo Skoru 
1989 – Klinik Aktivite İndeksi 
1989 – Endoskopik İndeks 
1993 – Sigmoidoskopik İndeks 
1993 – Hekimin genel değerlendirmesi PGA 
1994 – Lichtiger 
1998 – Basit Klinik İndeks 
2012 – Patient Defined Remission 
2013 – IBD disability indeks ( IBD-ICF) 
 

Yıllar içinde gelişen indeksler 



ÜLSERATİF KOLİTTE HASTALIK AKTİVİTESİNİ ÖLÇMEK İÇİN 

KULLANILAN İNDEKSLER 

         İNDEKS                                     ÜK  TEDAVİSİ 
 Truelove ve Witts S. indeksi                          Kortizon 

  

St Mark's indeksi(Powell-Tuck İ.)                  Prednizolon 

  

Klinik Aktivite İndeksi (Rahmilewitz İ)            Kaplı mesalamin 

  

Mayo Skoru                                                   Uzamış -salınımlı oral 

                                                                       Mesalamin 

Sutherland indeksi                                         Rektal-5- ASA enema 

  

Doktorun global değerlendirme                     Oral konrollü-salınımlı  

 skalası (PGA)                                                mesalamin 

  

Bireysel semptom skorunda                          Balsalazide 

 düzelme 

  

Lichtiger skoru(Modifiye Truelove                  Cyclosporin,Visilizumab 

 veWitts S,İndeks)                                           

  

Modifiye Mayo skoru                                      İnfliksimab 

  

Kombine endoskopik ve klinik 

 Sonlanım noktası                                           MLN-O2                                    

                                          

  

  

  

                                    



TRUELOVE VE WİTTS AKTİVİTE İNDEKSİ 

                                    Hafif                  Ağır                     Fulminan 
 

Defekasyon sıklığı          <4                      >6                         >10 

 

Kanlı dışkılama                Seyrek                 Sık                           Sürekli 

 

Ateş                                 Normal                >37,5                        >37,5 

 

Nabız                              Normal                  >90                          >90 

 

Hemoglobin                    Normal                 N.den<%75             Kan tx                                                                                                          

gerekmesi   

Sedimentasyon               <30                      >30                           >30 

 

* Orta aktiviteli hastalıkta hafif-ağır arasındadır. 
 

Truelove SC.,Witts LJ Br Med J 1955;2:1041-1048  

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 



Truelove Witts Aktivite İndeksi 

Klinik remisyon: 
                1-2 kez/g  kansız dışkılama 
                Ateş ve taşikardi olmaması 
                Normal Hb(veya düzelme) 
                Normal ESR (veya düzelme) 
                Kilo alımı 
                (bu faktörlerin tümü olmalı,aradaki olgular”düzelme” olarak 

tanımlanır,değişiklik olmaması veya kötüleşme kendi-açıklamasına 
dayanır). 

 
Birçok eksik yönleri var: 
                   TWSI ve “klinik remisyon”,”düzelme”,”kötüleşme”, 

veya”değişiklik yok” kavramları valide edilmemştir ve kantitatif değildir. 
ör.hastalık aktivite skoru yaratılmamıştır. 
  
                 Yine de  geniş olarak hastaları sınıflamada ve klinik çalışmalara 

giriş veya dışlama kriteri olarak kullanılabilir. 
                   
                     



POWELL-TUCK  iNDEKSİ 

(ST MARK'S İNDEKSİ) 

20 puanlık klinik indeks: 
 

-Genel iyilik (0-3) 

-Karın ağrısı (0-2) 

-Defekasyon sıklığı (0-3) 

-Gaita yoğunluğu (0-2) 

-Kanama (0-2) 

-Anoreksiya(0-1) 

-Bulantı veya kusma (0-1) 

-Abdominal hassasiyet(0-3) 

-Komplikasyonlar 

(göz,eklem,ağız,cilt)(0-2) 

-Ateş (0-2) 

 
 

Ref.Powel-Tuck J et al.Scand J Gastroenterol 

1978;13:833-837. 

 

  

 

 

1978'de oral prednizolon çalışması 
sonucu geliştirilmiştir. 

-Kantitatifdir ancak valide 
edilmemiştir. 

-Remisyon,indeksin”0” olmasıdır. 
-Düzelme,indekste ≥2 puan 

azalmadır. 
-<3,5 puanlık cut-off değeri,PDR ile 

korele bulunmuştur, 
-Powell-Tuck İ. ve “remisyon” ve 

“düzelme” tanımlamaları valide 
edilmemiştir. 

-Bir varyasyonunda,iki puanlık 
”sigmoidoskopik” indeks     

eklenmiştir. 



ÜLSERATİF KOLİT “KLİNİK AKTİVİTE İNDEKSİ” 
(CAI) 

                                                                       Skor 

                                              0              1                2               3              4 

 
Defekasyon s./hf                 <18         18-35         36-60       >60              -  

 

Kanlı dışkılama/hf                yok           -                 az              -             çok 

 

Semptomatik olarak 

Araştırmacı global                iyi             orta          kötü      çok kötü         -    

değerlendirmesi 

 

Karın ağrısı/kramp               yok           hafif          orta        şiddetli         -    

 

Kolite bağlı ateş (C*)          37-38            -               -             >38            - 

 

Ekstraintestinal belir-                                                            Artrit 

tiler (herbiri 3 puan)               -                 -               -          iritis,erite-     - 

                                                                                         ma nodosum,    

                                                                                                

Laboratuar bulguları              -         ESR>50      ESR>100      -     Hb<100g/L 

                                                   (ilk 1.saatte     (ilk 1.satte) 

 
Ref.Rachmilewitz D.BMJ 1989;298:82-86. 

 

                        

          

 

                

        

 

     



KLİNİK AKTİVİTE İNDEKSİ (CAI) 

 -Rachmilewitz İndeksi olarak da bilinir. 
 
-1988'de Rahmilewitz ve ekibi, aktif ÜK'de “kaplı mesalamin” 

(Claversal) ve sulfasalazinin karşılaştırıldığı çalışmayı sundular ve 
bu çalışma sonucu  CAI adı verilen,7 komponentden oluşan bir 
indeks sunuldu. 

 
-Skor:0-29 arasında değişmekte,en yüksek skor,ağır aktiviteli 

hastalığa işaret eder. 
 
Klinik remisyon:CAI skor ≤4 puandır. 
 
-CAI, bir çalışmada valide edilmiştir.** 
      
    ** 
 



BASİT  KLİNİK KOLİT AKTİVİTE İNDEKSİ(SCCAI) 

     SEMPTOM                                               SKOR 
 Defekasyon sıklığı (gündüz) 
      1-3                                                                              0 
      4-6                                                                              1 
      7-9                                                                              2 
       >9                                                                              3        
 Defekasyon sıklığı (gece) 
      1-3                                                                              1 
      4-6                                                                              2 
 Acil defekasyon ihtiyacı 
      Sıkışma hissi                                                              1 
      Hemen gitmek                                                            2 
      İnkontinens                                                                 3 
 Gaitada kan 
      Bulaşık şeklinde                                                          1 
      Nadiren belirgin                                                           2 
      Genellikle belirgin                                                        3 
 Genel iyilik hali 
       Çok iyi                                                                        0 
       Normalin biraz altında                                                1 
       Kötü                                                                           2 
       Çok kötü                                                                    3 
       Çok çok kötü                                                              4 
 Ekstrakolonik belirtiler                                                      1 (her bir bulgu için) 
 
 Wilmsley et al.A simple clinical colitis activity index,GUT 1998 Jul;43(1):29-32 

 

 
 
                                             



SCCAI 

-1998'de Walmsley ve ekibi tarafından,geliştirildi. 
 
-Powel-Tuck indeksine ek maddeler konuldu, 
 
-Orjinal  çalışmada klinik remisyon ve response kriterleri 

tanımlanmamışsa da; 
 
<2,5 puan cut -off değeri PDR ile korele  
                                
                                     VE 
 
-Bazaldan >1,5 puan azalma,PDSI ile korele bulunmuştur . 



KOMPLEKS AKTİVİTE İNDEKSİ(AI) 

(SEO SKORU) 
Kanlı gaita                                                                                   x60 

        Yok veya çok az                                     0 

         Var                                                         1 

 

Günlük defekasyon sayısı                                                           x13 

         <4                                                           1  

         5-7                                                          2 

         >8                                                           3 

 

Sedimentasyon (mm/h)                                                               x0.5 

 

Hemoglobin (gr/dl)                                                                       x- 4 

 

Albümin (gr/dl)                                                                             x-15 

 

Sabit                                                                                             200 

 

     <150:Hafif 

150-200:Orta 

     >200:Aktif 
 

Ref.Seo et al.Am J Gastroenterol 1992;87:971-6 

          

 

 

           

 



 SEO İNDEKS (AI) 

-1992'de Seo,18 klinik,lab ve endoskopik değişkenden oluşan 
indeks tanımladı. 

Ağır aktif ÜK'le ilgili çalışmada,2hf iv CS tedavisi sonrası : 
 
<180 puan remisyon , 
>200 puan ise kolektomi göstergesi idi. 
 
-Bir klinik çalışmada,AI, İfx yanıtı veya kolektomiye gidişi 

belirgin olarak öngörmüştür** 
-Endoskopik bulgular ile de anlamlı olarak korele bulunmuştur** 
<120 cut-off değeri PDR ile korele bulunmuştur. 
 
 
 
         ** 
          
         ** 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HEKİMİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ(PGA) 
Uzamış-salınımlı oral mesalamin 

Klinik değerlendirme 
(skor 0-3 puanlanır) 
   -Gaita sıklığı 
   -Rektal kanama 
   -Hastanın genel 

değerlendirmesi 
   -Sigmoidoskopi 
Doktorun global 

değerlendirmesi 
  (skor 0-3 puan) 
  -Yukarıdaki 4 skora göre  ve  
Doktorun hastalık ciddiyeti ile 

ilgili klinik yargısı ile 
belirlenir  

Primer sonlanım noktası 
(tedavi başarısı): 
    -PGA skorunda iyileşme VE 
     -En az bir klinik    

değerlendirme skorunda  
düzelme VE 

      -Diğer değerlendirmelerin  
hiçbirinde kötüleşme 
olmaması 

 
(Valide edilmemiştir) 
  



HEKİMİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ 

Hekimin genel değerlendirme skalası 
 
1-Semptomların tamamen düzelmesi 
2-Semptomlarda belirgin düzelme 
3-Semptomlarda orta derecede düzelme 
4-Semptomlarda hafif düzelme 
5-Semptomlarda değişiklik olmaması 
6-semptomlarda kötüleşme olması 
 
         Tedavi  başarısı:PGA skorunun 1 veya 2 olması 
          Tedaviden fayda görme: PGA skorunda bazale göre 

herhangi bir düzelme 
           Remisyon:PGA skorunun 1 olması 
 
Oral kontrollü-salınımlı mesalaminin FDA onayı için kullanılmıştır. 
 
Ref.Hanauer S.et al.Am J Gastroenterol1993;88:1188-1197. 

             



LİCHTİGER İNDEKSİ 
(MODİFİYE TRUELOVE VE WİTTS AKTİVİTE İNDEKSİ) 

(MTWSI)  

 
1990'da Lichtiger ,ağır aktif ,CS 

yanıtsız ÜK'de iv cyclosporin ile 
pilot çalışma sonuçlarını 
bildirdi.21 puanlık klinik indeks: 

      
      -Diyare(0-4) 
      -Noktürnal diyare(0-1) 
      -Gaitada görülür kan(0-1) 
      -Fekal inkontinans (0-1) 
      -Karın ağrısı veya kramp   (0-3) 
      -Genel iyilik hali(0-5) 
      -Batında hassasiyet(0-3) 
      -Anti-diyare ilaç gereksinimi (0-1)  

  

 
Klinik yanıt: 
      Ardışık iki günde skorun <10 

olması, 
Remisyon: 
      Skorun ≤3 olması  
 
 
(valide edilmemiştir) 



ARAŞTIRMACININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ 
(IGE) 

-1998'de Hanauer ve ark. Aktif distal ÜK'de budesonide enema 
tedavisi ile ilgili plasebo-kontrollü çalışma sonucunda,tanımladılar. 

 
-Skor:0-4 puandır ve  
 
-Remisyon: 
               Defekasyon sayısının ≤3/gün olması, 
               Kan olmaması 
               Urgensi,karın ağrısı,ağrılı defekasyon olmaması, 
                              VE 
               Sigmoidoskopik indeksin grade 0 olmasıdır. 
    
                Valide edilmemiştir.  
 
   
 
 
              

            



ÜLSERATİF KOLİT KLİNİK SKORU 
(UCCS) 

 
2005'de Feagan ve ark.,aktif ÜK'de  anti-α4β7 integrin Ab (MLN-

02)ile plasebo-kontrollü çalışma yaptılar. 
 
Bu çalışmada “ülseratif kolitis klinik skoru”(UCCS) tanımlandı. 
 
Mayo skorunun bir modifikasyonu idi . 
 
Klinik remisyon:skor:0-1  ve  
                        modifiye endoskopik Baron Skoru:0-1 ve 
                        Rektal kanama olmamasıdır. 
Klinik yanıt: 
                         UCCS'de ≥3 puan azalma olmasıdır 
 
(Valide edilmemiştir) 
 
                         
 
 
 
 



ENDOSKOPİK İNDEKS 

     (RACHMİLEWİTZ İNDEKSİ) 

     ENDOSKOPİK BULGU                                          SKOR 
Granülasyon     

                                                    Yok                                                 0 

                                                    Var                                                  2 

 

Vasküler Patern                   

                                                    Normal                                           0 

                                                    Azalmış                                          1 

                                                    Yok(izlenmiyor)                               2 

 

Frajilite 

                                                    Yok                                                 0 

                                                    Dokunma ile kanama                     2 

                                                    Spontan kanama                            4 

 

Mukozal hasar  (mukus,fibrin,eksuda,erozyon,ülser) 

                                                     Yok                                                0 

                                                     Hafif                                              2 

                                                     Şiddetli                                          4 

 

(Valide edilmemiştir) 
  

Rachmilewitz D.BMJ.1989;298:82-86 

       

                     

 

                         



21 

Endoskopik değerlendirme 

Normal Hafif 

Orta Şiddetli 



BARON İNDEKSİ 

 
 
Grade 0                    Mukozal solukluk,vasküler yapılar belirgin ,                                                  

ince submukozal nodülerite,tersiyer                                                             
arborizasyon   

 
Grade 1                    Normal mukozayı maskeleyen eritemli,                                                        

yumuşak,parlak  mukoza 
 
Grade 2                     Eritemli,ödemli mukoza,ince granülarite 
                                  Spontan mukozal hemoraji,mukozaya dokunma 
                                   ile hafif kanama 
 
Grade 3                     Eritemli,ödemli,granüler,spontan kanama, 
                                   lümende  mukopürülan materyel 

                                   Bazen mukozal ülserler  
 
   
             
   (Özellikle frajilite ve hiperemi açısından gözlemciler arası uyum yüksekti) 
 
 
Ref. Baron JH.BMJ 1964;1:89-92  



POWEL-TUCK (SİGMOİDOSKOPİK) İNDEKS 
      Semptom ve bulgular                                             Skor 
   Semptomlar: 
Defekasyon sayısı 
         3-6                                                                                     1 
         >6                                                                                      2 
Gaita şekli 
       Şekilli                                                                                   0 
      Yarı-şekilli                                                                             1 
       Sulu                                                                                     2 
Karın ağrısı 
      Defekasyon öncesi/sonrası                                                   1 
      Uzun süreli                                                                            2 
İştahsızlık                                                                                    1 
Bulantı/kusma                                                                             1 
Genel sağlık hali 
      Normal                                                                                   0 
      Hafif bozulmuş                                                                       1 
      Aktivitesi kısıtlanmış                                                               2 
Ekstrakolonik belirtiler 
      Bir/hafif                                                                                  1 
      Birden fazla/ağır                                                                    2 
 Bulgular: 
Batında hassasiyet 
      Hafif                                                                                       1 
      Belirgin                                                                                  2 
      Rebaund                                                                               3 
Vücut sıcaklığı 
     <37.1 C                                                                                  1 
      37.1-38                                                                                  2 
      >38 C                                                                                    3 
Gaitada kan 
      Eser                                                                                       1 
      Daha fazla                                                                             2 
Sigmoidoskopi 
      Frajilite yok                                                                            0 
      Dokunma ile frajil                                                                   1 
     Spontan kanam a                                                                   2 

 

 

 
 
 

 
 
 



SİGMOİDOSKOPİK İNDEKS 

Beş komponentli 15 puanlık indeks,”kontrollü salınımlı oral 

mesalazin'in FDA onayında kullanılmıştır 

 
 

a-Eritem (0-3) 

 

b-Frajilite (0-3) 

 

c-Granülarite/Ülserasyon(0-3) 

 

d-Mukus (0-3) 

 

e-Vasküler patern görünümü (0-3) 

 

Remisyon skoru:0-4 puan 

(valide edilmemiştir) 
 

Ref. Hanauer S et al.Am J Gastroenterol.1993;88:1188-1197. 

 



SUTHERLAND İNDEKSİ 

4 komponentli 12 puanlık indeks ,”rektal 5-ASA lavman”ın aktif 

distal ÜK'de FDA onayı  için yapılan çalışmada geliştirilmiştir 

 

 
 

a-Gaita sıklığı (0-3) 

 

b-rektal kanama (0-3) 

 

c-Mukozal görünüm (0-3) 

 

d-Doktorun global puanı (0-3) 

 

(Valide edilmemiştir) 

 

 
Ref.Sutherland LR et al.Gastroenterology  1987;92:1894-1898   

 

 



 Mayo skoru hastalık aktivitesinin değerlendirilmesi ve tedaviye yanıtın 
görülmesi için klinik çalışmalarda kullanılmaktadır. 

 4 farklı değişkende 0-12 puan arasında hesaplanmaktadır.   

 Dışkılama frekansı (0–3 puan) 

 Rektal Kanama (0–3 puan) 

 Endoskopi bulguları (0–3 puan) 

 Doktorun global değerlendirmesi  (0–3 puan) 

 Hastanın fonksiyonel değerlendirilmesi, karın ağrısı ve genel durumunu 

içermektedir. 

 Visitten önceki 3 gün içerisinde değerlendirme yapılır.  

 Klinik yanıt ve remisyon Mayo skoruna göre tam veya parsiyel olarak 

değerlendirilir.  

Mayo Skoru 

Schroeder KW, et al. N Engl J Med 1987;317:1625–9. 



Mayo Skorlama Sistemi 
 

Gaita sıklığı 
0=Normal sıklıkta defekasyon 
1=Normalden 1-2 fazla defekasyon 
2=Normalden 3-4 fazla defekasyon 
3=Normalden 5 veya>defekasyon 
Subskor:0-3 
Rektal kanama 
0=Kan yok 
1=Yarıdan az zamanda gaitada çizgi şeklinde kan görülmesi 
2=Gaita ile beraber zamanın çoğunda belirgin kan görülmesi 
3= Sadece kan gelmesi 
Subskor:0-3 
Endoskopi bulguları 
0 =Normal veya inaktif hastalık 
1=Hafif aktiviteli hastalık (eritem, azalmış vasküler patern,hafif  
frajilite 
2=Orta aktiviteli hastalık (belirgin eritem,vasküler paternin kaybı,  
erozyonlar 
3=Ağır aktiviteli hastalık(spontan kanama, ülserasyonlar) 
Subskor:0-3 
Klinisyenin global değerlendirmesi  
0=Normal  
1=Hafif aktiviteli hastalık 
2=Orta aktiviteli hastalık 
3=Ağır aktiviteli hastalık 
 
Subskor:0-3 
Puanlama:0-12 arasında değişir. 
 
 
 
Ref.:Schroeder KW.et al.Coated oral 5-aminosalicylic acide therapy for mildly to moderately active ulcerative colitis.N Engl J 

Med.1987;317:1625-1629,Dec 24 



Mayo skorunun değerlendirilmesi 

Tam yanıt - Remisyon Parsiyel yanıt 

•Dışkılama frekansının normale 
dönmesi 

•Rektal kanamanın kalmaması 

•Hastanın fonksiyonel 
değerlendirmesinde genel iyilik hali 

VE 

•PGA skoru 0 olması 

•Başlangıç PGA skorunda minimum 
1 puanlık düzelme 

VE 

•En az bir diğer değerde düzelme 
(dışkılama frekansı,rektal 
kanama,hastanın fonksiyon 
değerlendirmesi,endoskopi bulguları) 

VE 

•Diğer hiçbir değerlendirme de 
kötüleşme olmaması 



Hastalık Akvitiesi 

Parsiyel Mayo skorlarına göre hastalık 
aktivitesi 

İnaktif 0–1-2,  
Hafif  3–4,  
Orta 5–6,  

Şiddetli 7–8-9  
(endoskopi hariç) 



Endoskopik aktivite indeksleri 

Kolonik mukozanın endoskopik olarak değerlendirilmesi ÜK 
tanı ve takibinde başlıca rolü oynamaktadır.  

 
En son 10 deneyimli gastroenterolog tarafından yeni bir 

endoskopik aktivite indeksi geliştirilmiştir: 
 
“The Ulcerative Colitis Endoscopic  Activity Index of 

Severity”(UCEIS) . 
. 
Yapılacak  çalışmalar ile validasyonu gerekmektedir. 
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UCCIS 





SONUÇ 

-Son 50 yılda klinik çalışmalar sonucunda optimal indeks ile ilgili 
önemli ölçüde heterojenite ve görüş ayrılığı oluşmuştur. 

 
-Kortikosteroidden kaçınma endikasyonunun hedeflendiği deneyimler  

varsa da,bu konudaki klinik çalışmalarda optimal sonlanım 
noktasının belirlenmesi hala net değildir. 

 
-Valide edilmiş(onaylanmış) tek endoskopik indeks Baron indeksidir. 
 
-Yaşam kalitesindeki düzelme veya remisyon ile ilgili ,son 

zamanlarda yapılan az sayıda klinik çalışma vardır,    
 
-Optimal aktivite skoru hala araştırılmaktadır ve klinik çalışmalarda 

yoğun olarak kullanılmadan önce onaylanması gerekmektedir. 


