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❙ ❙ Kronisk diarré ger nedsatt livskvalitet för den drabbade in-
dividen. Hos äldre personer med nedsatt sfinkterfunktion kan
anal inkontinens ytterligare förvärra tillståndet och leda till
social isolering. Nyupptäckta orsaker till kronisk diarré har
uppmärksammats under senare år. I denna översikt diskute-
ras epidemiologi, diagnostik och behandling av mikrosko-
pisk kolit, som är en vanlig och behandlingsbar orsak till kro-
nisk diarré speciellt bland medelålders och äldre kvinnor.

Definition
Mikroskopisk kolit är ett samlingsnamn för diarrésjukdomar,
som karakteriseras kliniskt av kronisk diarré med oblodiga,
vattniga avföringar och en makroskopiskt normal eller nästan
normal kolonslemhinna, där mikroskopisk undersökning av
biopsier kan påvisa karakteristiska förändringar, därav nam-
net mikroskopisk kolit. 

Kollagen kolit och lymfocytär kolit är de två vanligaste
tillstånden i denna grupp. Kollagen kolit beskrevs 1976 av
Malmöpatologen Clas Lindström [1] och lymfocytär kolit
1989 av Lazenby och medarbetare [2].

Klinisk bild
De kliniska symtomen är lika vid kollagen och lymfocytär
kolit, och sjukdomarna kan inte skiljas åt på kliniska grunder
[3-5]. Det dominerande symtomet är kronisk diarré med vatt-
niga, oblodiga avföringar (Tabell I). Ofta förekommer diffu-
sa buksmärtor med gasbesvär och känsla av uppblåst buk.
Viktnedgång kan förekomma tidigt i förloppet. En del patien-
ter insjuknar akut som vid infektiös diarré. Trots frekventa
avföringar, ibland upp till 10–15 gånger dagligen, är patien-
ternas allmäntillstånd oftast gott. Sjukdomen kan i svårare
fall medföra ett socialt handikappande tillstånd med nattlig
diarré och anal inkontinens. 

Symtomen kan feltolkas som irriterade tarmens syndrom
(irritable bowel syndrome, IBS), men skiljer sig från detta ge-
nom de dominerande diarrésymtomen.

Flera autoimmuna sjukdomar förekommer vid såväl kol-
lagen som lymfocytär kolit, och omkring 40 procent av pati-
enterna kan ha en eller flera associerade autoimmuna sjukdo-

mar [3, 4]. Tyreoideasjukdomar, reumatoid artrit, celiaki och
diabetes mellitus förekommer oftast. Reumatoid artrit har i en
serie rapporterats hos 11 procent av patienter med kollagen
kolit och föregår oftast tarmsjukdomen [6]. 

I några få fall har mikroskopisk kolit förekommit hos per-
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Mikroskopisk kolit – vanligare 
diarrésjukdom än du tror
Biopsier enda väg till diagnos, medicinsk behandling ger god effekt

Sammanfattat

Kollagen och lymfocytär kolit kännetecknas av kro-
nisk diarré med vattniga, oblodiga avföringar,
buksmärtor och viktnedgång samt makroskopiskt
normal tarmslemhinna, där karakteristiska mikrosko-
piska avvikelser kan påvisas. 

Incidensen för kollagen respektive lymfocytär kolit är i
Sverige lika hög som tidigare rapporterats för Crohns
sjukdom. Mikroskopisk kolit kan påvisas hos 10 pro-
cent av patienter med kronisk oblodig diarré, hos 20
procent av dem över 70 år. De flesta patienterna är
kvinnor i 60–70-årsåldern, ofta med andra autoimmu-
na sjukdomar.

Laboratorieprov och röntgen ger ingen diagnostisk
hjälp. Koloskopi med multipla biopsier är den enda
diagnostiska metoden. Diagnosen kan förbises om
biopsier tas endast från rektum.

Patienter med celiaki vars diarré inte förbättras med
kostbehandling bör utredas avseende mikroskopisk
kolit. Den medicinska behandlingen har oftast god
klinisk effekt. Långtidsprognosen är god.

Se även medicinsk kommentar i detta nummer.



son med känd ulcerös kolit eller Crohns sjukdom, men detta
är ovanligt [7]. 

Epidemiologi
Sjukdomarna har tidigare ansetts ovanliga men har säkert va-
rit underdiagnostiserade och förbisedda. Nya epidemiologis-
ka studier visar en årlig incidens för respektive sjukdom på
4–6/105 personer (Tabell II) [8-11]. 

I Sverige är incidensen för var sjukdom därmed lika hög
som den tidigare rapporterade för Crohns sjukdom, och den
sammanlagda incidensen av kollagen och lymfocytär kolit
närmar sig den för ulcerös kolit [12-15]. 

Den ökning som setts i Örebro mellan 1984 och 1998 är
sannolikt inte reell utan en artefakt på grund av förbättrad dia-
gnostik och ökat intresse för sjukdomarna. Mikroskopisk ko-
lit diagnostiserades hos 10 procent av patienter, som genom-
gått koloskopi på grund av diarré med oblodiga avföringar
(hos 20 procent av dem över 70 år) [11]. 

Merparten av patienterna är medelålders och äldre kvinnor
med en medelålder omkring 60–70 år vid diagnos (Figur 1
och 2). Kollagen kolit är vanligare hos kvinnor (kvinna:man
4,4:1) än lymfocytär kolit (kvinna:man 2,4:1). 

Kollagen kolit förekommer även hos yngre personer, och
i ett svenskt material var 25 procent av patienterna yngre än
45 år vid diagnos [3]. Några enstaka barn finns rapporterade
[16, 17]. 

Den världsvida förekomsten av mikroskopisk kolit är
okänd. De flesta studier har rapporterats från Europa och

Nordamerika, men under de senaste åren har enstaka rappor-
ter även kommit från övriga delar av världen [18-20].

Diagnostik
Laboratorieprov ger ingen hjälp i diagnostiken, och endast
ospecifika avvikelser ses som lindrig anemi, lätt förhöjd sän-
kereaktion eller CRP-värde (C-reaktivt protein). Vid kolo-
skopi eller röntgen är kolonslemhinnan vanligtvis normal el-
ler uppvisar endast mindre okarakteristiska avvikelser. Dia-
gnosen kan endast fastställas genom mikroskopisk undersök-
ning av slemhinnebiopsier, som måste tas vid diarréutred-
ningar även om kolonslemhinnan är makroskopiskt normal
vid koloskopiundersökningen.

De histopatologiska förändringarna vid kollagen och lym-
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Figur 1. Köns- och åldersspecifik incidens för kollagen kolit.
(Från Gut 2004;53:346-50 [11] med tillstånd från BMJ Publ
Group).

Figur 2. Köns- och åldersspecifik incidens för lymfocytär kolit.
(Från Gut 2004;53:346-50 [11] med tillstånd från BMJ Publ
Group).
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Tabell I. Kliniska symtom (procent) hos patienter med kollagen kolit respek-
tive lymfocytär kolit.

Kollagen kolit [3], Lymfocytär kolit [4], 
Symtom n=163 n=199

Diarré 100 96
Buksmärtor 41 47
Viktnedgång 42 41
(antal kg, median) (6 kg) (5 kg)
Plötslig sjukdomsdebut 42 25
Nattlig diarré 27 39
Trötthet 14 21

Figur 3. Histologisk bild av normal kolonslemhinna (bilden till vänster), kollagen kolit med förtjockat kol-
lagenskikt under ytepitelet, epitelpåverkan och inflammation i lamina propria (de båda mittenbilderna)
och lymfocytär kolit med epitelpåverkan och ökat antal lymfocyter i ytepitelet (bilden till höger).

Tabell II. Årlig incidens/105 innevånare i populationsbaserade epidemiolo-
giska studier av kollagen och lymfocytär kolit.

Region, period, referens Kollagen kolit Lymfocytär kolit

Örebro, 1984–1988 [8] 0,8
Örebro, 1989–1993 [8] 2,7
Örebro, 1993–1995 [11] 3,7 3,1
Örebro, 1996–1998 [11] 6,1 5,7
Spanien, 1993–1997 [9] 2,3 3,7
Island, 1995–1999 [10] 5,2 4,0



focytär kolit är snarlika [21, 22]. Gemensamt är kronisk in-
flammation i lamina propria och ytepitelskada. Vid kollagen
kolit ses under ytepitelet ett karakteristiskt förtjockat kolla-
genskikt på minst 10 μm (Figur 3). Denna kollagenökning
saknas vid lymfocytär kolit, där en ökning av antalet lymfo-
cyter i ytepitelet (≥20/100 ytepitelceller) är det typiska fyn-
det (Figur 3). 

För att undvika överdiagnostik är det viktigt att påpeka
dels att biopsierna måste vara korrekt snittade eftersom sned-
snittning kan leda till överskattning av kollagenskiktets tjock-
lek, dels att diagnosen kollagen kolit baseras inte bara på kol-
lagenförtjockningen utan en kronisk inflammation måste
även finnas [23]. Vid kollagen kolit kan kollagenskiktet upp-
gå till 50–100 μm mot normalt endast 1–3 μm, vilket motsva-
rar basalmembranet. Förändringarna vid kollagen kolit är
mera uttalade proximalt i kolon, och både rektum och sigmoi-
deum kan vara normala [24]. Att basera diagnostiken på rek-
toskopi med biopsi från rektalslemhinnan är således otillräck-
ligt, och man riskerar då att förbise diagnosen hos upp till två
tredjedelar av fallen. Histologiska manifestationer i tunntarm
eller ventrikel och duodenum är ovanligt. 

Etiologi
Orsaken till kollagen och lymfocytär kolit är okänd. Den rå-
dande hypotesen idag är att de är specifika immunologiska re-
aktioner i tarmslemhinnan hos predisponerade individer ut-
lösta av något agens i fekalströmmen.

Genetik. Inverkan av genetiska faktorer för sjukdomsuppkoms-
ten är ofullständigt känd. Anhopning av mikroskopisk kolit har
rapporterats i ett mindre antal familjer, där sjukdomen oftast
setts hos systrar inom familjen [25, 26]. Andra fann att 12 pro-
cent av patienter med lymfocytär kolit hade släkting med annan
tarmsjukdom som celiaki eller inflammatorisk tarmsjukdom
[4]. Om dessa samband beror på genetiska faktorer, gemensam-
ma miljöfaktorer eller slumpen låter sig inte avgöras.

Fekalströmmens betydelse. Epitelskadan och det ökade antalet
lymfocyter i ytepitelet har givit upphov till teorin att sjukdo-
marna orsakas av något agens i fekalströmmen. Erfarenheter av
kirurgisk avledning av fekalströmmen genom ileostomi vid
kollagen kolit ger ytterligare stöd för denna hypotes [27]. Med

ileostomi upphörde patienternas diarré, och kollagenskiktet
och andra histopatologiska förändringar normaliserades i den
urkopplade kolon. Efter nedläggning av ileostomin recidivera-
de sjukdomen både kliniskt och histopatologiskt. Dessa obser-
vationer pekar på att något luminalt agens i fekalströmmen har
patofysiologisk betydelse. I vissa fall har behandling med an-
tibiotika haft kliniskt gynnsam effekt, vilket indikerar att detta
agens kan tänkas vara av mikrobiellt ursprung.

Infektionsutlöst mikroskopisk kolit. Hos en del patienter debu-
terar sjukdomen akut liknande en infektiös diarré, men infek-
tiösa agens har sällan kunnat påvisas i dessa fall. Infektioner
med Clostridium difficile, Campylobacter jejuni, Yersinia
enterocolitica och Aeromonas hydrophilia har i enstaka fall
rapporterats utlösa mikroskopisk kolit [16, 28-32]. Ett i det-
ta sammanhang intressant tillstånd är s k Brainerd diarrhea,
dvs utbrott av sannolik infektiös diarrésjukdom med ett lång-
draget förlopp som sträcker sig över flera månader och en his-
topatologisk bild som påminner om lymfocytär kolit [33].
Något mikrobiologiskt agens har dock inte identifierats i des-
sa fall.

Celiaki och mikroskopisk kolit. Celiaki är överrepresenterad
vid mikroskopisk kolit. Hos enstaka patienter kan den mikro-
skopiska koliten förbättras med glutenfri kost, men de flesta
behöver kompletterande farmakologisk terapi [3, 4]. Patienter
med känd celiaki där diarrén inte förbättras med kostbehand-
ling bör utredas avseende mikroskopisk kolit.

Gallsaltsmalabsorption. Gallsaltsmalabsorption kan före-
komma samtidigt med mikroskopisk kolit, vilket leder till
svårare symtom och mer frekventa avföringar [34]. Mellan
27 och 44 procent av patienter med kollagen kolit och 9–60
procent av patienter med lymfocytär kolit kan ha samtidig
gallsaltsmalabsorption [35, 36]. Detta är bakgrunden till re-
kommendationer om gallsaltsbindande behandling vid mik-
roskopisk kolit, vilken är speciellt effektiv vid samtidig gall-
saltsmalabsorption. Även patienter utan påvisad gallsalts-
malabsorption kan förbättras med denna behandling [37].

Läkemedelsutlöst mikroskopisk kolit. Olika läkemedel har rap-
porterats kunna utlösa mikroskopisk kolit (Fakta). Samban-
den blir oftast svårvärderade, eftersom rapporterna bygger på
okontrollerade data och små patientmaterial. För svenska för-
hållanden har sannolikt lansoprazol, icke-steroida antiinflam-
matoriska läkemedel (NSAID) och selektiva serotoninåter-
upptagshämmare (SSRI) störst betydelse. Konklusionen av
dessa observationer är att noggrann läkemedelsanamnes är
viktig vid nydiagnostiserad mikroskopisk kolit så att relevan-
ta läkemedel kan identifieras och om möjligt sättas ut.

Autoimmunitet. Sambandet mellan mikroskopisk kolit och
andra autoimmuna sjukdomar ligger till grund för hypotesen
om en autoimmun orsak. Analys av autoimmuna markörer
och immunglobuliner har påvisat förhöjda IgM-nivåer i se-
rum hos patienter med kollagen kolit (2,53 g/l) jämfört med
friska kontroller (1,44 g/l) [63]. Betydelsen av detta är oklar,
men kan stödja en autoimmun hypotes i analogi med den för-
höjda IgM-nivån vid primär biliär cirros. Hos 24 procent av
patienterna fann man även positiv ANA-titer (kärnantikrop-
par) och hos 11 procent positiv p-ANCA-titer (antineutrofila
cytoplasmaantikroppar). Någon specifik autoantikropp har
däremot inte påvisats.

Patofysiologi
Diarrén vid kollagen kolit uppfattades länge bero på det för-
tjockade kollagenskiktet ledande till en barriär för resorptio-
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❙ ❙ Fakta

Läkemedelsutlöst mikroskopisk kolit

Läkemedel som rapporterats kunna utlösa mikroskopisk kolit:

Lymfocytär kolit Kollagen kolit
Lansoprazol [38, 39] Lansoprazol [40, 41]
Sertralin [4] Icke-steroida antiinflamma-
Paroxetin [4] toriska medel [42-44]
Karbamazepin [17, 46] Cimetidin [45]
Tiklopidin [47-51]
Cyklo 3 Fort [52-54]
Ranitidin [55]
Vinburnin [56]
Tardyferon [57]
Flutamid [58]
Akarbos [59]
Piroxikam [60]
Levodopa–benserazid [61]
Oxetoron [62]



nen av vatten och salter. Patofysiologin är dock betydligt
mera komplex och multifaktoriell. I en intressant studie visa-
des att både epitelskadan, det förtjockade kollagenskiktet och
påverkan på »tight-junctions« i tarmepitelet bidrog till en de-
fekt resorption och diarré [64]. Andra har pekat på betydel-
sen av osmotisk diarré och visat att antalet avföringar minskar
under fasta, vilket även många patienter har observerat [65].

Produktionen av kväveoxid (NO) vid aktiv mikroskopisk
kolit är starkt ökad på grund av uppreglering av inducerbart
kväveoxidsyntas (iNOS) i tarmepitelet. Diarréns svårighets-
grad korrelerar till halten av NO i tarmlumen [66]. Infusion i
kolon med NG-monometyl-L-arginin, en hämmare av kväve-
oxidsyntas (NOS), reducerade sekretionen i kolon med 70
procent, medan infusion av L-arginin, en prekursor i NO-syn-
tesen omvänt ökade sekretionen med 50 procent [67]. 

En eller två sjukdomar?
Likheten, såväl kliniskt som histopatologiskt, mellan de två
sjukdomarna har lett till spekulationer om att kollagen kolit
och lymfocytär kolit är besläktade. Några har menat att lym-
focytär kolit skulle vara ett förstadium i utvecklingen av kol-
lagen kolit. Övergång mellan de två formerna finns rapporte-
rade. Idag anser de flesta att detta är två separata men närbe-
släktade tillstånd.

Behandling
Okontrollerade behandlingsstudier. Behandlingen vid mikro-
skopisk kolit har länge varit baserad på okontrollerade data
från små och retrospektiva patientmaterial. Tabell III visar en
sammanställning av svenska terapierfarenheter från två stör-
re retrospektiva studier av kollagen respektive lymfocytär ko-
lit.

Kontrollerade behandlingsstudier. Under de senaste åren har
fem kontrollerade behandlingsstudier vid kollagen kolit pub-
licerats. Budesonid har studerats i tre studier [68-70], vis-
mutsubsalicylat i en studie [71] och i den femte studerades
prednisolon [72]. Kontrollerade terapistudier vid lymfocytär
kolit finns ännu inte publicerade.

Budesonid är den bäst dokumenterade behandlingen av

kollagen kolit. Tre placebokontrollerade studier med sam-
manlagt 93 patienter har visat en övertygande effekt jämfört
med placebo vid korttidsbehandling under 6–8 veckor (Ta-
bell IV). En Cochrane-metaanalys fann oddskvot på 12,32
(95 procents konfidensintervall 5,53–27,46) för kliniskt svar
med budesonid jämfört med placebo, och »number needed to
treat« var endast två [73]. De flesta patienter förbättrades ef-
ter 2–4 veckors behandling. Inflammationen, bedömd histo-
logiskt, förbättrades hos patienterna i samtliga studier, medan
kollagenskiktet blev mindre i endast en studie. Långtidsstu-
dier av budesonid saknas dock, och den kliniska erfarenheten
är att symtomen ofta recidiverar när behandlingen avslutas
[70]. Den kliniska strategin blir därför att man får titrera fram
den lägsta dos som kontrollerar patientens symtom, och en
dagsdos på 3–6 mg kan ofta räcka vid långtidsbehandling. Bi-
verkningar av budesonid är färre jämfört med konventionel-
la kortikosteroider, men måste beaktas vid långtidsbehand-
ling. Effekten av budesonid kan vara bättre än effekten av
konventionell kortikosteroidbehandling hos vissa patienter
[74]. Utöver antiinflammatoriska effekter har kortikosteroi-
der även positiv effekt på gallsaltsresorptionen, som ökar un-
der steroidbehandling, vilket kan bidra till den terapeutiska
effekten [75]. 

Vismutsubsalicylat finns inte registrerat i Sverige på grund
av toxicitetsskäl, men har rönt intresse i USA efter en första
okontrollerad behandling vid kollagen kolit [76]. I en mindre
efterföljande placebokontrollerad studie (publicerad endast i
abstract-form) behandlades 14 patienter med mikroskopisk
kolit under 8 veckor, och behandlingssvaret var signifikant
bättre med vismut än med placebo [71].

Prednisolon, 50 mg, jämfördes med placebo i en mindre
studie med endast 12 patienter under 2 veckors behandling
[72]. På grund av det begränsade patientantalet kan inga säk-
ra slutsatser dras. 

Behandlingsstrategi. Följande förslag till behandlingsstrate-
gi kan gälla för båda sjukdomarna, även om behandlingen vid
kollagen kolit är bättre dokumenterad. Allmänna kostrekom-
mendationer ges, läkemedel som kan misstänkas bidra till
symtomen sätts ut och möjligheten av samtidig celiaki bör
övervägas. I första hand ges diarréstoppande medel som lo-
peramid eller kolestyramin, det senare speciellt när samtidig
gallsaltsmalabsorption påvisats. Vid otillräcklig effekt är bu-
desonid eller mesalazin nästa alternativ, och speciellt vid svå-
rare kliniska symtom rekommenderas budesonid (Figur 4). 

Immunsuppressiv behandling är dåligt dokumenterad,
men kan övervägas hos en mindre andel patienter med be-
handlingsresistent sjukdom. I en öppen studie med azatioprin
sågs partiell eller komplett remission hos 8 av 9 patienter
[77]. Metotrexat i låg dos (mediandos 7,5 mg/vecka) var ef-
fektivt hos 10 av 11 patienter med steroidrefraktär kollagen
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Tabell IV. Data från randomiserade, placebokontrollerade studier av budesonid vid kollagen kolit.

Budesonidpreparat, Kliniskt svar budesonid Histologiskt svar budesonid 
Författare, år Antal patienter dos, behandlingstid jämfört med placebo jämfört med placebo Biverkningar

Minskning av inflammation Lindriga. Ingen
Klinisk förbättring: i lamina propria hos skillnad mellan

Baert och medarbetare, Budenofalk 9 mg/dag, 8/14 vs 3/14 9/13 vs 4/12 (P<0,001) behandlings-
2002 [68] 28 8 veckor (P=0,05) Ingen skillnad i kollagenskikt grupperna

Remission: Förbättring hos 14/23 vs 1/22 Lindriga
Miehlke och Entocort 9 mg/dag, 20/23 vs 3/22 (P<0,001) 38 % vs 12 %
medarbetare, 2002 [69] 451 6 veckor (P<0,001) Ingen skillnad i kollagenskikt P=0,052

Minskning av inflammation
Bonderup och Entocort 9 mg/dag 10/10 vs 2/10 (P<0,01) och av kollagenskikt i
medarbetare, 2003 [70] 20 8 veckor (P<0,001) colon sigmoideum (P<0,02) Inga
1 Per protokollsanalys: 51 patienter var randomiserade, men 6 avbröt tidigt på grund av bristande effekt eller biverkningar.

Tabell III. Andel patienter (procent) som förbättrats efter behandling enligt
retrospektiva, okontrollerade serier av mikroskopisk kolit. 

Kollagen kolit [3], Lymfocytär kolit [4],
Behandling n=163 n=199

Loperamid 71 70
Sulfasalazin 34 21
Mesalazin 50 50
Kolestyramin 59 57
Prednisolon 82 94



kolit [78]. Våra erfarenhe-
ter är att endast en mycket
liten andel av patienterna
blir aktuella för immun-
suppression, eftersom de
flesta förbättras på annan
behandling. I sällsynta fall
kan kirurgisk behandling
bli aktuell på grund av
handikappande, terapire-
sistent sjukdom [27, 79-
81]. 

Prognos
Prognosen för båda sjuk-
domarna är god, och svåra
komplikationer är ovanli-
ga. I sällsynta fall har ko-
lonperforation, antingen
spontan eller efter kolo-

skopi, rapporterats vid kollagen kolit [82, 83]. Orsaken till
denna komplikation är okänd, men samband med de nyligen
beskrivna »mucosal tears« har misstänkts [84]. Någon över-
dödlighet har inte observerats vid kollagen kolit, och risken
för koloncancer är inte ökad [85, 86]. Förhållandet är säkert
detsamma vid lymfocytär kolit, men studier saknas i detta av-
seende. 

Kollagen kolit verkar oftast ha ett kroniskt intermittent
förlopp, och symtomen går i skov. Hos en mindre andel ses
ett kroniskt kontinuerligt förlopp [3]. I en studie fick dock 63
procent av patienterna en långvarig remission vid uppföljning
efter 3,5 år [87]. Andra visade att alla patienter var förbättra-
de 47 månader efter diagnos, och endast 29 procent behövde
använda läkemedel [88]. 

Lymfocytär kolit verkar ha ett lindrigare förlopp, och pa-
tienterna har i upp till 60 procent av fallen endast en enstaka
attack [4]. Andra visade att symtomen upphörde och histolo-
gin blev normal hos över 80 procent av patienterna inom 38
månader [89]. 

Trots dessa positiva siffror finns en liten andel patienter,
speciellt med kollagen kolit, som har terapiresistent och svår-
behandlad sjukdom, där kirurgisk behandling kan bli aktuell
i enstaka fall [27, 79-81].

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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SUMMARY

Microscopic colitis, encompassing collagenous and lymphocytic colitis, is a fair-
ly common cause of chronic watery diarrhoea, especially in elderly women. In re-
cent epidemiological studies the annual incidence of each disorder was 4-
6/100.000 inhabitants. The aetiology is unknown. The main clinical symptoms are
watery diarrhoea, weight loss and abdominal pain. Laboratory analyses are non-
diagnostic, and the diagnoses rely on histopathological examination of colonic
mucosal biopsies. There is an association to autoimmune diseases such as thyroid
disorders, diabetes mellitus, celiac disease and arthritis. Budesonide is the best-
documented treatment of collagenous colitis. It is superior to placebo in short-
term therapy, but the long-term efficacy is not well studied. The evidence for
other therapeutic alternatives such as loperamide, cholestyramine, bismuth sub-
salicylate, or 5-aminosalicylates is weak. In unresponsive severe disease azathio-
prine or methotrexate may be tried. There are at present no controlled data on the
treatment of lymphocytic colitis. The long-term prognosis of microscopic colitis
is good, serious complications are rare and there is no increased mortality.
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Figur 4. Algoritm vid behand-
ling av mikroskopisk kolit.
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