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Mikroskobik kolit (MK) kronik sulu ishalin sık görülen nedenlerinden biridir. Son zamanlarda 

insidansında belirgin bir artış olmaktadır ki, bunun nedeni bu hastalık hakkındaki bilgi 

birikimimiz ve farkındalığımızın artmasıdır. İlk olarak 1970 lerde tanımlanmış olmakla 

birlikte günümüzdeki MK tanısı 1980 lerde, kolon biyopsilerinde hafif değişiklikle birlikte 

kronik ishali olan hastaları tanımlamak üzere oluşturulmuştur.  Kronik inflamatuvar barsak 

hastalığı olarak kabul edilmesine rağmen ülseratif kolit veya Crohn hastalığı ile 

karşılaştırıldığında elimizde yeterli bilgi olmadığını söyleyebiliriz.  

Epidemiyoloji 

Kronik ishal batı toplumlarında ortalama %4-5 civarında görülmekte ve Gastroenteroloji 

konsültasyonlarının en sık nedenlerinden biridir. İlk olarak Avrupa ve Kuzey Amerika 

merkezleri tarafından bildirilmiş olmasına rağmen dünya çapında yaygın görülen bir 

hastalıktır. Uzun süreli izlem çalışmalarında insidansın giderek arttığı belirtilmektedir. 

Olmsted County cohortunda yapılan bir çalışmada 1985-1989 yılları arasında MK insidansı 

0.8/100000 iken 1998 – 2001 arasında ise 19.1/100000 e yükselerek neredeyse ÜK ve CH 

insidans oranlarını geçmiştir. Tabii ki farkındalığımızdaki değişim önemlidir ancak, gerçekten 

bir artış olup olmadığı tam anlamıyla bilinmemektedir. Bazı çalımalarda ise rutin 

kolonoskopik biyopsilerin tanı oranı üzerine etkisi olabileceğini belirtmiştir. Ayrıca 

kolonoskopi oranlarının veya kolonoskopiye ulaşımın daha kolay hale gelmesi bir diğer 

faktördür. Araştırılan kronik ishal vakalarının neredeyse %20 si MK tanısı almaktadır. 

Örneğin MK tanısı alan hastaların %50 sinden fazlası Roma II kriterlerine göre İBS tanısı 

almakta ve MK tanısı alan hastaların neredeyse 1/3 ü daha önceden İBS tanısı ile ilaç 

kullanmışlardır. İBS ile örtüşen belirtiler kolonoskopik biyopsi gerekliliğ doğurmaktadır.  

Patogenez 



MK patogenezi tam olarak aydınlatılamamıştır hatta, elde edilen verilerden geliştirilen teoriler 

birbiri ile çelişmektedir. Kollajenöz kolitte ishal nedeni olarak azalmış sodyum ve klor 

absorbsiyonu ve artmış klor sekresyonu bulunmasıdır. Ayrıca kollajen band bir diffüzyon 

bariyeri olarak ishale katkıda bulunabilir. Başak bir takım çalışmalarda ise intraepitelyal 

lenfosit artışı kollajen band kalınlığından daha önemli bulunmuştur.   

Sigara önemli risk faktörlerinden biridir, daha önceden sigara içip bırakmış olmak bile MK 

gelişimi için bir risk faktörüdür (OR 2.12).Sigara içmeye devam edenlerde ise risk daha da 

yüksektir (OR 4.37). Bu risk her iki cinsiyette eşit etkilemektedir. Bazı ilaçların hastalığı 

tetkilediği düşünülmektedir. Literatürdeki çalışmalarda MK hastalarının %34-71 inde NSAİD 

kullanımı bildirilmiştir. NSAİD kesilmesi ile hastalığın iyileşmesi ve tekrar almaya 

başlanılması ile alevlenmeler bildirilmiştir. Bazı vaka kontrol çalışmalarında bu kadar belirgin 

bir etki görülmese de NSAİD kullanımı kolaylaştırıcı bir faktördür. MK ile ilişkili olduğu 

düşünülen diğer ilaçlar ise şunlardır: histamin 2 reseptör blokörleri, proton pompa 

inhibitörleri, selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), carbamazepine, simvastatin, 

ticlopidinedir. Ailesel olgular bildirilmiş olmakla birlikte genetik faktörlerin etkisi daha 

araştırılmaktadır. MK ile ilişkili olabilecek HLA haplotipleri (Çölyak hastalığından bağımsız 

olarak) DQ2 ve DQ1/3 olarak bulunmuştur. MMP-9 gen varyantları etkili olabilir ancak, 

beklentinin aksine NOD2/CARD15 ile ilişki bulunamamıştır. Akut başlangıçlı olgularda 

infeksiyon her zaman akla gelmektedir. Capmylobacter, yersinia veya C difficile bildirilmiş 

infeksiyöz ajanlardır. Vakaların b 

Üyük çoğunluğunda dışkı kültürlerinde üreme olmaz. MK hastalarında safra asid emiliminde 

bozukluk olduğunun gösterilmesi safra asidi bağlayıcı reçinelerin tedavide kullanılmasına yol 

açmıştır. Kolestiramin veya colesevelam bazı vakalarda kullanılabilir. Otoimmün etiyolojiyi 

detekleyecek, tanısal bir belirteç bulunmamaktadır.  



Klinik 

En önemli belirti kronik sulu ishaldir, hastaların %22 sinde günde 10 dan fazla dışkılama ve 

% 27 sinde ise gece ishalleri görülür. Hafif karın ağrısı ve kilo kaybı eşlik edebilir. Şikayetler 

hafif olarak değerlendirilmektedir ancak yaşam kalitesi üzerine etkisi çok daha fazladır. 

Klinik olarak remisyon diyebilmek için günlük dışkılama sayısı <3 ve son bir hafta içinde 

günlük <1 sulu dışkılama ölçütleri önerilmiştir. Diğer otoimmün hastalıklarla birlikte sık 

görülmektedir. Çölyak hastalarında bu birliktelik çok daha önemli boyuttadır. Bu nedenle 

diyetine uyan Çöliyak hastalarında devam eden ishal MK i akla getirmelidir.  

Tanı 

MK tanısı kolon biyopsilerinin histolojik incelenmesi soncunda olur. Endoskopi genel olarak 

normaldir ancak, hafif eritem ve ödem gibi nonspesifik bulgular gözlenebilir. İntraepitelyal 

lenfositoz ve mukozal yapının bozulmaması en önemli bulgulardır. Lenfositik kolitte (LK) 

100 epitel hücresine karşılık >20 intraepitelyal lenfosit bulunur. Arada kalınan olgularda CD3 

boyaması yararlıdır. Kollajenöz kolitte (KK) ise lenfosit artışı belirgin değildir, ve en önemli 

histolojik bulgu anormal olarak kalınlaşmış subepitelyal kollajen band varlığıdır (genelde 

>10µm dir, normal ise 5-7µm dir). Tanı için sadece sigmoidoskopik biyopsi yeterli 

olmayabilir: LK de sağ kolonda lenfosit infiltrasyonu daha belirgindir, KK da ise band 

kalınlığının dağılığı uniform değildir, her bölgede aynı oranda olmaz, rektosigmoid bölgede 

proksimal kolondan daha incedir. Bu nedenle şüphe varsa tam kolonoskopi yapılması ve 

proksimal biyopsiler alınması önerilir. Laboratuvar testleri genelde tanısal değildir. CRP ve 

ESR hafif artmıştır. Fekal kalprotektin artmış bulunabilir, kişisel deneyimim bu grup hastayı 

tanımada faydalı olduğu yönündedir.  KK ve LK yanında daha nadir MK tipleri 

tanımlanmıştır; dev hücreli, paucicellular LK, cryptal LC, psödomemranöz KK, granülomatöz 

ve ayrımlanamayan. Klinik aynı olmakla birlikte histopatolojik bulgular farklıdır.  



Tedavi 

Tedavi semptom şiddetine göre yapılmalıdır. İlk olarak şüpheli ilaçlar kesilmeli ve hastanın 

sigarayı (eğer içiyorsa) bırakması salık verilmelidir. Yoğun ishali olan hastalarda loperamid 

veya difenoksilat gibi antidiareal ilaçlar verilir. Bizmut subsalisilat (4x2 tb) faydalı olabilir. 5 

– ASA grubu ilaçlar tedavideki ana ilaçlardır. Ancak hastaların sadece %50 sinde etkin 

olmaktadır. Bu durumda, daha öncede belirtildiği gibi, kolsetiramin verilebilir. Bu 

tedavilerden fayda görmeyen vakalarda ise steroid tedavisi düşünülmelidir. Budesonide bu 

durumda seçilecek ilaç olmalıdır, sistemik yan etkisi oral prednisolona göre çok daha 

düşüktür. Budesonide,  remisyon indüksüyonunda çok başarılı olmakla birlikte ilacın 

kesilmesini takiben çok hızlı relaps olmaktadır. Plasebo ile karşılaştırılan bir çalışmada 

budesonid ile klinik yanı OR 12.32 olarak bulunmuştur. Steroid bağımlı hastalarda 

Azathioprine veya 6MP kullanılabilir. Hastaların ve doktorların çoğu ise düşük doz budezonid 

idame (3-6 mg/gün) tedavisini tercih etmektedir. Düşük doz idame tedavisinin karşılaştırıldığı 

bir çalışmada bu yaklaşımın uygun olduğu gösterilmiştir. Budesonid ile klinik cevap için 

NNT (Number Need to Treat) 2 gibi çok yüksek bir rakam bulunmuştur. İndüksüyon 

sonrasında budesonid kesilerek placebo alan hastalarda %80 relaps görülmüştür. Günlük 

pratiğimizde de aynı sonucu destekler niteliktedir. Antibiyotik veya probiyotik kullanımı ile 

belirgin bir fayda sağlanamamıştır. Tedaviye dirençli vakalarda ise anti TNF alfa tedavisi, 

fekal diversiyon veya kolektomi yapıldığı bildirilmiştir.  

Genel olarak MK prognozu çok iyidir. Hastaların %60 – 100 ünde yanıt alındığı ve tam 

remisyona girdiği, hastaların sadece 1/3 ünün ilaç kullanmaya devam ettiği belirtilmektedir. 

Benzer şekilde LK vakalarının %60 ında sadece tek bir atak olmakta ve ortalama 6 içinde 

semptomlar kaybolmaktadır.  


