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Betegségaktivitás (gyermek) 

 

PCDAI pontszám 
meghatározása 

Crohn betegség esetén □ Igen □ Nem 

Hasi fájdalom  
(utóbbi 1 hétben) 

□ nem volt (0 pont) □ enyhe, aktivitást nem zavar (5 pont) □ közepesen 

súlyos/súlyos, aktivitást zavar (10 pont) 

Székletszám naponta 
(utóbbi 1 hétben) 

□ napi 0-1, vér nélküli (0 pont) □ napi 1-2x kissé véres vagy 2-5x hasmenéses  
(5 pont) □ naponta 6x több széklet vagy nagy mennyiségű vért tartalmazó széklet vagy 

éjszakai hasmenés (10 pont) 
Általános állapot  
(utóbbi 1 hétben) 

□ jól van, aktív (0 pont) □ jól van, aktív (5 pont) □ gyengén van, kifejezett 

aktivitáscsökkenés (10 pont) 
Súlygyarapodás  
(legutóbbi vizithez képest) 

□ megfelelő (0 pont) □ súlyállás, 1-9% közötti súlycsökkenés (5 pont) □10% vagy 

nagyobb súlycsökkenés (10 pont) 
Hossznövekedés 
elmaradása (legutóbbi 
vizithez képest) 

□<1 SD (0 pont) □ 1-2 SD (5 pont) □>2 SD (10 pont) 
Has tapintás □ nem érzékeny, nincs terime (0 pont) □ érzékeny, terime hasfájás nélkül (5 pont) □ 

érzékeny, tapintható terime hasfájással (10 pont) 
Perirektális elváltozás □ nincs (0 pont) □1-2 alig váladékozó fistula (5 pont) □ aktív fistula, tályog (10 pont) 
Extraintestinális tünetek □ nincs (0 pont) □ 1 (5 pont) □>2 (10 pont) 
Hematokrit □ >34% (0 pont) □30-33% (5 pont) □ <29% (10 pont) 
Süllyedés □ <20 mm/h (0 pont) □ 20-50 mm/h (5 pont) □ >50 mm/h (10 pont) 
Albumin □ >35 g/l (0 pont) □ 31-34 g/l (5 pont) □ <30 g/l (10 pont) 
PCDAI összpontszám ……………….……pont 
A számított aktivitási 
érték alapján 
remisszióban van-e? 

>10 pont: Teljes remisszió, nincs aktivitás;  
11-30 pont: Mérsékelt aktivitás;  
>31 pont: Súlyos, kifejezett aktivitás 

□ Igen □ Nem 
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PUCAI pontszám 
meghatározása 

Colitis ulcerosa esetén □ Igen □ Nem 

Hasi fájdalom  
(elmúlt két napban) 

□ nem volt (0 pont) □ enyhe, aktivitást nem zavar (5 pont) □ súlyosabb, aktivitást 

zavar (10 pont) 
Székletszám naponta  
(elmúlt egy napban) □ 0-2 (0 pont) □ 3-5 (5 pont) □ 6-8 (10 pont) □ >8 (15 pont) 
Széklet konzisztencia 
(elmúlt két napban) 

□ formált (0 pont) □ részlegesen formált/laza (5 pont)  

□ teljesen laza/híg (10 pont) 

Rectális vérzés 
(elmúlt két napban) 

□ nincs (0 pont) □ kis mennyiségben, a székletek kevesebb, mint felében (10 pont) □ 

kis mennyiségben, a székletek több mint felében (20 pont)  
□ nagy mennyiség (30 pont)  

Éjszakai ébredést okozó 
székletürítés 
(bármikor az utóbbi 
időben) 

□ nincs (0 pont) □ van (10 pont) 
Általános állapot  
(elmúlt két napban) 

□ jól van, aktív (0 pont) □ időnként rosszul van, aktivitása csökken (5 pont) □ 

gyengén van, kifejezett aktivitáscsökkenés (10 pont)  
PUCAI összpontszám …………………pont 

A számított aktivitási 
érték alapján 
remisszióban van-e? 

>10 pont: Teljes remisszió, nincs aktivitás;  
11-30 pont: Mérsékelt aktivitás; 
 >31 pont: Súlyos, kifejezett aktivitás 
 

□ Igen □ Nem 

 


