
İNDETERMİNE KOLİT 

     1970 lerde kronik inflamatuar barsak hastalığı için kolektomi ya da proktokolektomiye giden 

bir grup hastada klasik Crohn hastalığı (CH) ya da ülseratif kolit(ÜK) bulguları saptanmadığı 

görülmüş ve bu grup klasifiye edilemeyen kolit olarak adlandırılmıştır. Ardından Price ve 

arkadaşları bu grubu daha detaylı incelemiş ve indetermine kolit(İK) olarak grubu tekrar 

isimlendirmişlerdir. Montreal kalsifikasyonu İK teriminin sadece kolektomi spesimenlerinde 

histopatolojik tanı olarak kullanılması gerektiği ve sınıflandırılamayan kolit teriminin ise CH ve 

ÜK in klinik ve endoskopik olarak belirgin özelliklerini taşımayan hasta gruplarında 

kullanılmasını önermektedir. Yıllar içinde İK terimi ÜK veya CH tanılarının kolonoskopi, 

görüntüleme tetkikleri, laboratuar testleri ve biyopsi dahil standart klinik testlerle konamadığı 

durumlarda  klinisyenler tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Gerçekten terminoloji 

kullanımı ile ilgili bir karışıklık sözkonusudur.  

     İK her iki cinsiyette eşit oranda görülür. Ortalama başlangıç yaşı 36-39 dur. Kolektomi 

materyallerinde %9-%20 arasında bir oranda karşılaşılır. Kolektomi materyalinde İK tanısı alan 

hastaların 2/3 ü ilerleyen süreçte ÜK ya da CH tanısı alır. Bunlardan %80 i ÜK tanısı alırken geri 

kalan az bir kısmı da CH tanısı alır. Ateşle başvuran hastalar, segmental endoskopik lezyonları 

olanlar, ekstraintestinal komplikasyonları olanlar ve sigara içenler genellikle ilerleyen süreçte 

CH tanısı alırlar. Tan öncesi apendektomi öyküsü olan İK grubu ise genellikle ilerleyen süreçte 

ÜK tanısı almaz. 
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Patoloji 

Makroskopik bulgular 

     ÜK de rektumu içine alan atlama alanlarının olmadığı mukozal inflamasyon mevcuttur. CH 

da ise fibro-striktürle seyreden tip, inflamasyon ve penetrasyonla seyreden tipler mevcuttur. CH 

da atlama alanları, duvar kalınlaşması transmural hastalık ve bağ dokusu değişiklikleri 

mevcuttur. İK de bu iki hastalık bulgularının 'overlap'i mevcuttur. İntermittan ülserasyonlar 



atlamalı lezyonları andırır. Makroskobik olarak fissürler görülebilir. Radyolojik olarak 

dilatasyon görülebilir.  

Makroskobik bulgular: 

1. Ekstansif ülserayon 

2. Distal kolondan daha ciddi şekilde transvers ve sağ kolon tutulumu 

3. %50 den fazla mukozal alanın tutulumu 

4. Genellikle rektum korunmuş durumda 

5. Toksik dilatasyon olabilir 

Figür 1 -Bu total kolektomi materyalinde tüm kolon 

tutulumu mevcuttur, rölatif olarak rektum korunmuştur. Transvers kolon dilatedir. 

Figür  2 Transvers kolon dilate, arada atlama alanları 

mevcut.Özellikle transvers kolonda muskularis propriaya kadar ilerlemiş derin ülserasyonlar. 



Figür 3 Bu kolektomi materyalinde proksimal kolonda fokal 

inflamasyon ve ayrıca yaygın distal tutulum mevcut. 

Mikroskobik bulgular 

     Muskularis propriaya kadar uzanan derin ülserasyonlar mevcuttur.Bu ülserasyonlar genellikle 

dilate olmuş segmentlerde gelişir (transvers kolonda). Fulminan seyir nedeniyle, İK de 

myositolizis, telenjektazi ve fissür oluşumu görülür. Fissürler V şeklinde ve bıçak şeklinde 

olabilir ve yüzeyel muskularis propriaya kadar uzanabilirler. V şekindeki fissürlein çevresinde 

inflamatuar hücreler yoğunlaşmaz. Bıçak benzeri fissürlerin çevresi granülasyon dokusu ile 

örtülüdür ve çevredeki mukozada kronik inflamasyon mevcuttur. 

Figür 4-Derin bıçak benzeri fistül    

 



Figür 5-V şekilli fissürler 

Mikroskobik bulgular: 

1. Normal mukozaya keskin geçişler yapan ekstansif ülserasyon 

2. Lenfoid agregatlarla birlikte olmayan transmural lenfoid inflamasyon 

3. Epiteloid granülomların olmaması 

4. Çevresinde inflamasyon olmayan V şeklinde ülserler 

5. Az miktarda bıçak benzeri fissürler 

 

Seroloji 

     CH da ASCA (+) liği (%80) ve ÜK de pANCA(+) liği (%64) hakimdir. Ancak her ikisinin de 

(-) olduğu hastalar vardır. CH rezeksiyon spesimenlerinde Yersinia DNAsı ve I2 (Pseudomonas 

fl.), OmpC (E.coli), flagellin gibi bakteriel antijenler saptanmıştır. (ASCA, pANCA, OmpC ve 

I2) Bir marker paneli İK de cerrahi tedaviye karar vermede yardımcı olabilir. Yüksek reaktivitesi 

olanların daha ziyade CH olarak seyredeceklerini öngörerek poş cerrahisinden kaçınılabilir. 

Ancak henüz bu testlerin standardizasyonları oluşmamıştır.  

Genetik 

     16. krozomdaki  CARD15 ⁄ NOD2 geninin bakteriye karşı barsak inflamatuar cevabını 

belirlediği gösterilmiştir. Bu gendeki mutasyonlar genellikle ince barsak tutulumlu CH da 

görülür. IBD5, MDR1, DLG5(drosofilia disc large homolog gene) ve TLR4(toll-like reseptör) 

genleri de bu konuda  üzerinde çalışılanlar arasındadır.  Kronik inflamatuar barsak hastalığının 

subklasifikasyonunda ileride klinikte bu genetik testler kullanılabilecektir. 

 

Üst Gastrointestinal endoskopi: 

     Çocuklarda Helikobakter pylori (-) fokal antral gastrit saptanması CH ı düşündürebilir ancak 

antral granülom saptanması daha değerlidir.  

 



Ayırıcı tanı 

Ülseratif kolit 

     Çocuklarda ve mesalazin lavman  tedavisi alanlarda rektum korunmuş olarak görünebilir. 

Ayrıca sağ kolon tutulumu olmadan inflamatuar apendisite ülseratif kolitte sıklıkla rastlanır. 

Çıkan kolon tutulumu olmadan yama tarzında çekum tutulumu da ülseratif kolitte görülebilir. 

Ektansif ve ciddi seyirli ülseratif kolitte 'backwash ileit'  ileoçekal valvin yetersiz çalışmasına 

bağlı kolonik komponentin termianl ileuma reflüsü ile gelişebilir ve CH ile karışabilir.  

Crohn hastalığı 

     Özellikle fulminan seyirili inflamatuar barsak hastalığında ayırıcı tanı güçleşir. Derin fissür 

tarzı ülserler ve granülomlar ÜK (inflame olmuş kripte karşı gelişen bir yanıt olarak)  ve İK de 

de nadir olmakla birlikte görülebilir. Transmural epiteloid tipte granülom varlığı CH leyhine 

yorumlanır. 

İnfektif kolit 

     Clostridium difficile, Shigella, Salmonella, Compilobakter, enteropatojenik Escherichia coli, 

Yersinia enterokolitika, amebiasis, şistozomiazis, herpes simplex virus ve citomegalovirus İK 

benzeri tabloya neden olabilir ya da varolan kronik inflamatuar hastalığı alevlendirebilir. %50 

oranında varolan patojeni identifiye etmek mümkün olmayabilir. 

 

TEDAVİ 

     İleal poş-anal anastomoz (İPAA) cerrahisi iki basamakta yapılabilir. Birinci basamakta total 

kolektomi ve ileostomi uygulanır, patolog bu süreçte çıkarılan kolon materyalinde kesin tanısını 

koyar. Eğer histopatolojik tanı ÜK ya da İK olarak gelirse ileal poş oluşturulduktan sonra poş-

anal anastomoz gerçekleştirilebilir. Ancak histopatolojik tanı CH olursa poş cerrahisinde 

kaçınmak gereklidir.   

     İPAA sonuçları ÜK hastalarında daha iyidir. Ancak İK grubu ile ilgili çelişkili veriler 

mevcuttur. Pelvik sepsis, abse, anastomoz striktürü, poş kaybı bildirilmiştir ancak gene de İPAA 

İK grubunda CH grubundan daha güvenlidir. İK tanısının ardından zaman içinde hastaların daha 



büyük bir oranınında ÜK tablosu geliştiği gözönüne alınacak olursa İPAA cerrahisinin İK 

grubunda kullanımı oldukça mantıklı görünmektedir.  

 

 

 

 

 


