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Hva er mikroskopisk kolitt og hvordan 
stilles diagnosen?
I denne brosjyren vil du fi nne informasjon om kollagen og 
lymfocyttær kolitt, to kroniske infl ammatoriske tarmsykdommer 
som også kalles for mikroskopisk kolitt. Kolitt betyr infl ammasjon 
i tykktarmen (kolon = tykktarm). Sykdommen kalles mikroskopisk 
fordi en ikke sikkert kan se at noe er galt ved skopi. Derfor er det 
viktig å ta vevsprøver. Mikroskopisk kolitt gir vandig diaré som 
kan vare i lengre perioder.

Har du hatt diaré daglig i minst fi re uker er det mulig du har 
mikroskopisk kolitt. Din lege, som regel en spesialist i fordøyelses-
sykdommer, kan bekrefte diagnosen ved å ta vevsprøver fra 
tykktarmen. Dette gjøres via videooptikk (koloskopi). Koloskopet, 
en bøyelig slange, føres inn i tykktarmen. Ved hjelp av en tang 
tas det ca. 2 mm vevsprøver (biopsier) fra ulike deler av tykk-
tarmen. Vevsprøvene sendes til en patolog for undersøkelse 
under mikroskop. 

En koloskopi er en rutineundersøkelse hvor de fl este opplever 
lite smerter. Selve prøvetakingen i tarmen gjør ikke vondt, men 
instrumentet som brukes under koloskopien kan gjøre at en 
kjenner ubehag i buken. Det er forbigående.
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Hvor vanlig er mikroskopisk kolitt?

Mikroskopisk kolitt er en relativt nyoppdaget sykdom. Det første 
tilfellet av kollagen kolitt ble beskrevet av en svensk patolog i 
1976 og betegnelsen lymfocyttær kom i 1989. Sykdommen ble 
lenge ansett for å være sjelden, men i de siste tiårene har 
forskning først og fremst i Sverige, Danmark og USA vist en 
økning. Antall nordmenn med mikroskopisk kolitt er ukjent.  
I Sverige får mellom 500 og 1000 personer mikroskopisk kolitt 
hvert år. De fl este er rundt 60-70 år når sykdommen inntreffer, 
men 25% av pasientene er under 45 år. Kvinner er mer utsatt enn 

Normal tykktarmslimhinne  

Vevsprøvene, biopsiene, viser om det 
er kollagen eller lymfocyttær kolitt. 
Ved kollagen kolitt (kollagen = bindevev) 
ses et tydelig fortykket bindevevsbånd 
under slimhinnens epitelceller og økt 
forekomst av blodceller, spesielt 
lymfocytter

Ved lymfocyttær kolitt er det en økning 
av lymfocytter i slimhinnens epitel



5

Symptomer og forløp

Både ved kollagen og lymfocyttær kolitt forekommer kronisk, 
vandig, ikke blodig diaré, som kan oppstå plutselig. Også om 
natten. Noen opplever magesmerter. Ved aktiv mikroskopisk 
kolitt er avføringen alltid løs eller vandig, samtidig som diaréen 
varer i en lengre periode (uker). Mange pasienter opplever også 
å være kronisk trøtte, men det er usikkert om dette er kun på 
grunn av sykdommen. 

Noen av de som får mikroskopisk kolitt går ned i vekt når 
sykdommen er aktiv. Det er uklart om vektnedgangen skyldes at 
man taper mye væske via tarmen, eller fordi man unngår å spise 
for å hindre diaré. Det er viktig å informere legen om blodig 
diaré og vekttap, noe som bør tas på alvor.

Mikroskopisk kolitt er ikke en 
smittsom sykdom og kan ikke 
spres til andre. Sykdommen kan 
forveksles med  virus- eller en 
bakterieinfeksjon, men ved mikro-
skopisk kolitt er det vedvarende 
diaré over en lengre periode. 
Dette kan igjen gi nedsatt 
livskvalitet og bli et sosialt 
handikapp. Behandlingen har blitt 
bedre de siste årene og forskningen 
om sykdommen fortsetter.

menn. Mange av de som får mikroskopisk kolitt har allerede en 
annen autoimmun sykdom som glutenintoleranse (cøliaki), 
forstyrrelser i skjoldbruskkjertelen, revmatisme eller diabetes. 
Siden de fl este har sykdommen over tid, vil mikroskopisk kolitt 
være en ganske vanlig sykdom innen fordøyelsessykdommene.
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Om du har tre eller fl ere tarmtømminger eller minst en vandig 
avføring per dag i en ukes tid, er sykdommen aktiv. 

Symptomene gjør at tilstanden iblant kan forveksles med 
irritabel tarm eller IBS (irritable bowel syndrom) slik at riktig 
behandling ikke blir gitt. Det vanligste er at avførings-
konsistensen og tarmtømmingsfrekvensen varierer under 
en periode hos de som har IBS.  Smerter og diaré tyder på diaré-
dominert IBS eller eventuelt IBD, kreft eller cøliaki. Diaré uten 
smerter trekker i retning av mikroskopisk kolitt, legemiddelbi-
virkninger, feil kosthold eller noe annet.      

Teorier om årsaken til mikroskopisk kolitt

Årsaken til mikroskopisk kolitt er fortsatt ukjent. En hovedteori 
er at en faktor eller substans i tarminnholdet setter i gang en 
infl ammatorisk reaksjon i tarmslimhinnen hos personer som har 
en form for genetisk avvik. Forskerne vet at sykdommen iblant 
«går slekters gang», men kan ikke forklare hvorfor. 
Eksperimentelle studier har vist at tykktarmsslimhinnen 

Avføring per dag1 Vandig avføring 
per dag 1

Rolig fase (remisjon) <3 og <1

Aktiv fase >3 eller >1

1) Gjennomsnittlig ved registrering i en uke

Sykdommen deles inn i en aktiv og rolig fase

Tabell 1. 
Kliniske kriterier for sykdomsaktivitet ved mikroskopisk klinikk



7

hos berørte personer slipper igjennom substanser og bakterier i 
høyere grad enn hos friske. Immunforsvaret reagerer da ved å 
sende blodlegemer til slimhinnen for å forsvare de fremmede 
elementene. Hos en del kan immunforsvaret gå til angrep på 
sitt eget vev og dermed forårsake en kronisk infl ammasjon som 
igjen fører til diaré. 

Det er vist at noen legemidler kan gi kronisk diaré og noen også 
mikroskopisk kolitt. Det gjelder syrehemmende legemidler 
(for eksempel protonpumpe-hemmere), visse smertestillende 
legemidler og antidepressiva. Det er derfor viktig at du forteller 
din behandlende lege hvilke medisiner du bruker.

Det synes også å være en sammenheng mellom røyking og 
mikroskopisk kolitt. Røykere får oftere diagnosen og som regel 
inntreffer mikroskopisk kolitt i yngre alder blant de som røyker. 
Røyking påvirker også avføringskonsistensen, samtidig som 
røykere ikke svarer like godt på behandling med kortison.

Behandling

Målet med behandlingen er å få kontroll på symptomene, 
forbedre livskvaliteten og få sykdommen i en rolig fase 
(remisjon). Sykdommen anses å være i remisjon når en har 
mindre enn tre tarmtømminger per dag i løpet av en uke, 
og den vandige konsistensen er borte (tabell 1). 

Ved milde symptomer kan en prøve et antidiarélegemiddel, 
loperamid, som kjøpes reseptfritt på apoteket. Om det fi nnes 
tegn på nedsatt opptak av gallesalter i tynntarmen kan en 
prøve legemidler som binder gallesalter i avføringen, for 
eksempel kolestyramin og kolestipol. Gallesyremalabsorpsjon 
kan foreligge både med og uten gjennomgått operasjon med 
fjerning av tarm.
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Vær oppmerksom på at disse legemidlene ikke skal tas samtidig 
med andre medisiner. Medisiner som for eksempel mesalazin, 
legemiddel som foreskrives til pasienter med ulcerøs kolitt, har 
ikke vist seg å være effektive ved behandling av mikroskopisk 
kolitt. 

Den best dokumenterte behandlingseffekten har budesonid. 
Budesonid er et kortisonpreparat som virker lokalt i tarmen. 
På grunn av sin høye nedbryting i leveren er konsentrasjonen i 
blodet mye lavere enn for vanlige kortisonpreparater, som for 
eksempel prednisolon. Dette reduserer risikoen for bivirkninger. 
Studier har vist at ca. 80% av pasientene som får 9 mg 
budesonid blir bedre i løpet av en måned. De fl este pasientene 
i studier oppgir at de tolererer budesonid godt. Den Europeiske 
Mikroskopisk Kolitt Gruppen (EMCG) anbefaler at en aktiv fase 
i første omgang skal behandles med budesonid 9 mg per dag i
6-8 uker. 

Lever 

Gallblære 

Tolvfingertarm 

Magesekk 

Milt 

Bukspyttkjertel 

Endetarm (rectum) 

Blindtarm 

Tynntarm ( ileum) 

Mikroskopisk kolitt rammer tykktarmens ytre slimhinne (mukosa)

= Del av tarm, som er infisert

Tykktarm (colon)
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I praksis er det mange som får tilbakefall i løpet av tre måneder 
etter avsluttet behandling. Ved gjentatte sykdomsperioder med 
diaré kan det være behov for behandling med budesonid over 
en lengre periode. Dosen trappes da gradvis ned til den laveste 
dosen som holder diaréen i sjakk. Ved langtidsbehandling med 
budesonid anbefales tilleggsbehandling med vitamin D eller 
kalsium for å forebygge osteoporose.

Dersom en etter en tid ikke responderer på budesonid-
behandlingen eller utvikler intoleranse (ikke akseptable 
bivirkninger), kan en prøve andre immunhemmende legemidler. 
Denne behandlingen er godkjent til pasienter med ulcerøs kolitt 
og Crohns sykdom, men kan også prøves ved mikroskopisk 
kolitt i samråd med spesialist i fordøyelsessykdommer.

De immunhemmende legemidlene kan for eksempel være 
infl iksimab, adalimumab eller tiopuriner. De førstnevnte har 
rask innsettende effekt, mens tiopuriner er mer aktuell som 
vedlikeholdsbehandling. Det er viktig å følge med på 
bivirkninger, spesielt hos eldre og de som har fl ere sykdommer. 

Det er svært sjelden behov for å fjerne tykktarmen. 
De få pasientene som ikke får effekt av medisinsk behandling 
kan vurderes for å få en pose på magen (ileostomi). 

Hva skal man spise?

Mange kan ha behov for å endre sine spisevaner for å lindre 
symptomene ved mikroskopisk kolitt. Feil kosthold kan gi diaré. 
Det er lite kunnskap om hvordan kosten påvirker tarminfl amma-
sjonen og det fi nnes derfor ingen allmenne råd om hvordan en 
kan tilpasse sine matvaner.  
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Det anbefales ikke å spise mindre for å redusere diaré, da 
mikroskopisk kolitt kan bidra til betydelig vektreduksjon. 
Det er viktig å huske at en taper mye væske ved vandig diaré 
og derfor er bevisst på å drikke mye (minst 2 liter daglig). 

Noe mat og drikke er kjent for å 
påvirke tarmens motorikk eller 
avføringskonsistens og kan forverre 
diaré. Dette er sterkt krydret mat, 
fettrik kost, kullsyreholdige drikker 
og kaffe. Det er veldig individuelt 
hvordan tarmen reagerer på mat. 
Har en mistanke om at enkelte 
matvarer virker negativt på tarmen 
kan en kutte ut disse en periode, starte 
opp igjen å se om man får samme utslag.

Prognose

Mikroskopisk kolitt er en godartet sykdom og det er ikke økt 
risiko for kreft eller overdødelighet. Det fi nnes ingen test som 
kan vise hvilket forløp sykdommen vil ta. Hos en del, spesielt 
de som har lymfocyttær kolitt, kan infl ammasjonen forsvinne 
plutselig. For mange blir sykdommen livsvarig. Det er dessverre 
umulig å si hva som utløser symptomene. Forhåpentligvis vil 
forskningen som pågår gi svar på dette i framtiden.

Det er viktig at du tar en aktiv rolle i sykdommen din. Forsøk 
å observere utløsende faktorer. Ta kontakt med legen din når 
kriteriene for aktiv sykdom er tilstede. I de fl este tilfeller kan 
man med medisinsk behandling bli symptomfri, slippe 
tilbakefall og leve et normalt liv.



Notater
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