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εκδηλώσεις των δύο αυτών νοσημάτων είναι σε μεγάλο 
βαθμό παρόμοιες αν και ο περιορισμός της ελκώδους 
κολίτιδος στο παχύ έντερο μόνο, είναι ένα χαρακτη-
ριστικό ειδοποιό στοιχείο. Τέλος, η θεραπευτική τους 
αντιμετώπιση (συντηρητική ή/και χειρουργική) πόρρω 
απέχει ακόμη από του να θεωρείται ως απολύτως 
ικανοποιητική, εν τούτοις έχει σημειώσει αρκετές 
προόδους τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της 
αυξήσεως των γνώσεων σχετικώς με τα διαφορετικά 
στάδια και τους μηχανισμούς που εμπλέκονται στη 
φλεγμονώδη εντερική διεργασία

Η διάγνωση της νόσου στηρίζεται -όπως σε όλα 
τα νοσήματα- στην επιμελή και μεθοδική λήψη του 
ιστορικού, καθώς και στην βοήθεια που προσφέρουν οι 
αιματολογικές, απεικονιστικές, ενδοσκοπικές και ιστο-
λογικές εξετάσεις που διατίθενται σήμερα. Η αξία της 
καλής λήψης του ιστορικού φαίνεται από το ακόλουθο 
παράδειγμα. Πριν ο ο χειρουργός αποφασίσει να χει-
ρουργήσει ασθενή με πιθανή οξεία σκωληκοειδίτιδα, 
θα πρέπει να έχει πλήρη εικόνα του προηγούμενου 
ιστορικού του ασθενούς αφού η διαπίστωση μακρών 
περιόδων διαρροϊκών κενώσεων θα τον αποτρέψει από 
την επέμβαση κατά την οποία ασφαλώς θα βρεθεί προ 
φλεγμαίνοντος τελικού ειλεού, αντί για οξεία σκωλη-
κοειδίτιδα. Η διάγνωση της νόσου του Crohn μπορεί 
να είναι αρκετά δύσκολη, ενώ και τα δύο νοσήματα θα 
πρέπει να διαφοροδιαγνωσθούν από ποικιλλία άλλων 
καταστάσεων. Για να αυξηθεί ακόμη το μέγεθος της 
διαγνωστικής δυσχέρειας θα πρέπει να τονισθεί ότι 
εξωεντερικές εκδηλώσεις (π.χ. “οροαρνητική ρευμα-
τοειδής αρθρίτις”), μπορούν να προηγούνται και για 
έτη ακόμη των κλινικών εκδηλώσεων της ΙΦΕΝ από 
τον πεπτικό σωλήνα.

Οι ποικίλλες διαγνωστικές δοκιμασίες, καθώς και 
οι πολύπλοκες θεραπευτικές παρεμβάσεις θα επιχειρη-
θεί να αναλυθούν στη συνέχεια όχι μόνο θεωρητικώς, 
αλλά και με την παράθεση και την κατάλληλη επεξή-
γηση αντιπροσωπευτικών εικόνων.

 Ιωάννης Κ. Τριανταφυλλίδης

H ιδιοπαθής φλεγμονώδης εντερική νόσος (ΙΦΕΝ) 
δηλαδή η ελκώδης κολίτις και η νόσος του Crohn, 
αποτελούν μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες ομάδες 
νοσημάτων της γαστρεντερολογίας και της εσωτερικής 
παθολογίας κατ΄ επέκταση. Παρουσιάζουν ποικιλία 
συμπτωμάτων και κλινικών εκδηλώσεων όχι μόνο από 
τον πεπτικό σωλήνα, αλλά σχεδόν από κάθε όργανο και 
σύστημα Δεν μπορεί επομένως να θεωρηθεί ως υπερ-
βολή το λεχθέν, σύμφωνα με το οποίο, όποιος γνωρίζει 
να χειρίζεται καλώς τα δύο αυτά νοσήματα γνωρίζει να 
χειρίζεται καλώς μεγάλο μέρος της γαστρεντερολογίας 
και εσωτερικής παθολογίας. 

Η επικράτηση και η επίπτωση της ελκώδους κολί-
τιδος και της νόσου του Crohn μετά από μια συνεχή 
ανοδική πορεία στη διάρκεια των δεκαετιών του 60 και 
70 δείχνουν να σταθεροποιούνται στις ανεπτυγμένες 
χώρες της Δυτικής Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής, 
αν και σε μερικές από αυτές η επίπτωση της νόσου του 
Crohn δείχνει να αυξάνεται περαιτέρω, ενώ σε άλλες 
έχει σχεδόν υπερβεί τις αντίστοιχες επιδημιολογικές 
παραμέτρους της ελκώδους κολίτιδος. Η επίπτωση της 
ελκώδους κολίτιδος κυμαίνεται σε διάφορες χώρες 
μεταξύ 10 και 20 περιπτώσεων ανά 100.000 κατοίκους, 
ενώ της νόσου του Crohn μεταξύ 2 και 10 περιπτώσε-
ων ανά 100.000 κατοίκους. Στη χώρα μας έχουν γίνει 
επιδημιολογικές μελέτες (Κρήτη και Ιωάννινα), τα 
αποτελέσματα των οποίων δείχνουν ότι υφίστανται 
διαφορές μεταξύ διαφόρων περιοχών της Ελλάδος. 
Γενικώς θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τα επιδη-
μιολογικά δεδομένα της ιδιοπαθούς φλεγμονώδους 
εντερικής νόσου στη χώρα μας ακολουθούν ως ένα 
βαθμό τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα ιδιαίτερα σε ότι 
αφορά στην Κρήτη. 

Η αιτιολογία τους είναι εν πολλοίς άγνωστη, φαί-
νεται όμως ότι πολλοί παράγοντες του περιβάλλοντος, 
δρώντας σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα έχουν 
ως αποτέλεσμα την εκδήλωση της νόσου. Οι κλινικές 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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1. ΕπΙδΗΜΙΟλΟΓΙΑ ΙΦΕΝ
	 	 Ιωάννης	Τριανταφυλλίδης

H μελέτη των επιδημιολογικών παραμέτρων μιας 
νόσου (επίπτωση, επικράτηση, ηλικία, φύλο, κοινωνι-
κοοικονομικό επίπεδο, γεωγραφική κατανομή κλπ) 
συμβάλλει στη διαλεύκανση πολλών παραμέτρων της, 
όπως είναι η αιτιοπαθογένεια και η θεραπευτική προ-
σέγγιση. Είναι επίσης γνωστό ότι σε πολλά νοσήματα 
πρώτα αποκαλύπτεται ένα επιδημιολογικό δεδομένο 
και ακολούθως η έρευνα εστιάζεται στο να διαπιστώ-
σει την αιτιολογία της εμφάνισης του. 

Όσον αφορά στην ΙΦΕΝ πολλές επιδημιολογικές 
μελέτες έχουν δει το φως της δημοσιότητος. Οι μελέτες 
αυτές όπως σε πολλούς τομείς της κλινικής έρευνας 
αφορούν σε συγκεκριμένη περιοχή μιας χώρας και 
επομένως δεν σημαίνει ότι έχουν εφαρμογή στο σύνολο 
της. Το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται περισσότερο αν 
επιχειρήσει κανείς να διαπιστώσει την επίπτωση και 
επικράτηση της ΙΦΕΝ σε αχανείς χώρες όπως πχ οι 
ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Ινδία κλπ. 

Όμως παρά τους περιορισμούς που προαναφέρ-
θηκαν, τα επιδημιολογικά στοιχεία συνεισέφεραν και 
συνεισφέρουν στη μελέτη της ΙΦΕΝ, αφου οι μεταβο-
λές της επίπτωσης και επικράτησης με την πάροδο του 
χρόνου ενδέχεται να σημαίνουν την εμπλοκή διαφόρων 
μεταβαλλόμενων παραγόντων του περιβάλλοντος στην 
εμφάνιση της νόσου.

Επίπτωση και επικράτηση της ΙΦΕΝ 

Οι επιδημιολογικές παράμετροι της ελκώδους 
κολίτιδος και της νόσου του Crohn διαφέρουν στις 
διάφορες περιοχές της γης. Η επίπτωση της ελκώδους 
κολίτιδος κυμαίνεται μεταξύ 10-20 νέων περιπτώσεων 
ανά 100 χιλιάδες πληθυσμού κάθε χρόνο και της νόσου 
του Crohn μεταξύ 5-10 ανά 100.000 πληθυσμού. Τα 
αντίστοιχα ποσοστά για την επικράτηση των νοσημά-
των αυτών (δηλαδή για τον συνολικό αριθμό των ατό-
μων που νοσούν σε δεδομένη χρονική στιγμή πχ ανά 
100.000 πληθυσμού) είναι περίπου δεκαπλάσιος της 
επίπτωσης. Έτσι για την ελκώδη κολίτιδα κυμαίνεται 
από 100-200 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού και 
για την νόσο του Crohn από 50-100 περιπτώσεις ανά 

100.000 πληθυσμού.1 Ενώ τα ποσοστά που αναφέρο-
νται στην επίπτωση της νόσου φαίνεται ότι είναι ορθά, 
τα ποσοστά της επικράτησης υποεκτιμώνται όντας 
μεγαλύτερα στην πραγματικότητα. Αυτό οφείλεται 
στο γεγονός της αποτίμησης της επικράτησης για 
μια δεκαετία, ενώ είναι γνωστό ότι η νόσος διαρκεί 
εφ όρου ζωής. Μόνο στη Μ. Βρεττανία φαίνεται ότι 
νοσούν από ΙΦΕΝ περισσότερα από 240.000 άτομα. 
Στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι πάσχουν από νόσο Crohn 
μεταξύ 400.000 και 600.000 ατόμων ενώ το σύνολο των 
ασθενών με ΙΦΕΝ φαίνεται ότι υπερβαίνει τις 800.000. 
Υπολογίζεται ότι ένα νοσοκομείο το οποίο εξυπη-
ρετεί πληθυσμό 300.000 ατόμων θα διαγνώσει 40-50 
περιπτώσεις ετησίως και θα παρακολουθεί 500 ακόμη 
ασθενείς αν και πολλοί άλλοι θα παρακολουθούνται 
σε ιδιωτικά ιατρεία1.

Μέχρι προ τινος εθεωρείτο ότι η ΙΦΕΝ είναι 
σπανιότερη στην Νότια Ευρώπη συγκριτικώς με την 
Βόρεια. Στην Ευρωπαϊκή μελέτη της επιδημιολογίας 
της ΙΦΕΝ βρέθηκε ότι η συχνότητα της νόσου του 
Crohn στην νότια Πορτογαλία ήταν πολύ χαμηλή, 
όπως χαμηλή ήταν και στη περιοχή των Ιωαννίνων. Η 
διαφορά συχνότητος της ελκώδους κολίτιδος μεταξύ 
Βορείου και Νοτίου Ευρώπης ήταν μικρότερη από την 
αναμενόμενη, γεγονός που φαίνεται ότι αντανακλά 
την πρόσφατη αύξηση της συχνότητος της ΙΦΕΝ στη 
Νότια Ευρώπη και την σταθεροποίησή της στις χώρες 
της Βορείου Ευρώπης2.

Στην Ισπανία η επίπτωση της ελκώδους κολίτιδος 
κυμαίνεται από 0.6 - 8 (μέσος όρος 3.8) περιπτώ-
σεις/100.000 πληθυσμού ανά έτος και για την νόσο 
του Crohn από 0.4 - 5.5 (μέσος όρος 1.9) περιπτώσεις 
/100.000 πληθυσμού ανά έτος.3 Στην Ιταλία οι επιδημι-
ολογικές παράμετροι στα διάφορα τμήματα της χώρας 
είναι παρόμοιες. Έτσι, η επίπτωση της ελκώδους 
κολίτιδος κυμαίνεται από 3.4-10.5 και της νόσου του 
Crohn από 1.9-6.6 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού 
ανά έτος4.

Στις πρώην ανατολικές χώρες της Ευρώπης φαίνε-
ται ότι η επίπτωση και η επικράτηση της ΙΦΕΝ είναι 
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μικρότερες από τις αντίστοιχες των δυτικοευρωπαϊκών 
χωρών. Στην Ρουμανία πχ η επίπτωση και επικράτηση 
της ελκώδους κολίτιδος είναι 0.97 και 2.42 ανά 100.000 
πληθυσμού, ενώ η επίπτωση και επικράτηση της νόσου 
του Crohn είναι 0.50 και 1.51 ανά 100.000 πληθυσμού 
αντιστοίχως5.

Στις ΗΠΑ η επίπτωση της ελκώδους κολίτιδος εγ-
γίζει το 14.3/100000 κατοίκους και ο επιπολασμός το 
246/100000 κατοίκους αν και φαίνεται να υφίσταται 
διαφορά Βορρά και Νότου υπό την έννοια ότι οι επι-
δημιολογικές παράμετροι είναι μικρότερες στο Νότο, 
συγκρινόμενες με τον Βορρά6.

Όσον αφορά στις χώρες της Ασίας φαίνεται ότι η 
επίπτωση της ΙΦΕΝ είναι αρκετά μικρότερη συγκρι-
νόμενη με την επίπτωση της νόσου στις Ευρωπαϊκές 
χώρες και στη Βόρεια Αμερική7,8. Ενδιαφέρον είναι το 
γεγονός ότι οι επιδημιολογικές παράμετροι της ελκώ-
δους κολίτιδος Ασιατών μεταναστών σε Ευρωπαϊκές 
χώρες προσεγγίζουν αυτές των γηγενών Ευρωπαίων. 
Αντιθέτως η επίπτωση της νόσου του Crohn εξακολου-
θεί να είναι μικρότερη. Στην Ιαπωνία και στην Κορέα 
η επίπτωση της ΙΦΕΝ είναι σχετικώς χαμηλή9.

Διαχρονικές μεταβολές επίπτωσης και επικράτησης

Η επίπτωση της ελκώδους κολίτιδος έχει αυξηθεί σε 
ορισμένες από τις Ευρωπαϊκές χώρες (όπως η Ιρλαν-
δία), ενώ παραμένει σταθερή σε χώρες όπως η Βρε-
τανία και η Δανία1. Στη Σουηδία παρατηρήθηκε μια 
σταθερή τάση ανόδου από το 1963 μέχρι το 1987. Από 
την άλλη πλευρά σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες η επί-
πτωση της νόσου του Crohn φαίνεται ότι αυξάνει. Στη 
Δανία παρατηρήθηκε εξαπλασιασμός της επίπτωσης 
της νόσου του Crohn από το 1962-1987, την στιγμή που 
η επίπτωση της ελκώδους κολίτιδος παρέμενε σταθερή. 
Η επίπτωση της ΙΦΕΝ και ιδιαίτερα της νόσου του 
Crohn στην Ισπανία φαίνεται ότι αυξάνει τα τελευταία 
χρόνια. Στην Ιταλία η επίπτωση και επικράτηση τόσο 
της ελκώδους κολίτιδος όσο και της νόσου του Crohn 
βαίνουν αυξανόμενες με την πάροδο του χρόνου3,4.

Στην Κίνα φαίνεται ότι η επίπτωση της ελκώδους 
κολίτιδος αυξήθηκε σημαντικά στη διάρκεια των 
τελευταίων 10 ετών. Στην Ιαπωνία η επίπτωση της 
νόσου του Crohn αυξάνει ραγδαία στη διάρκεια των 
τελευταίων ετών9.

Επίπτωση και επικράτηση της ΙΦΕΝ στην Ελλάδα

Στη χώρα μας, σχετική επιδημιολογική μελέτη 

στον πληθυσμό του νομού Ηρακλείου Κρήτης (263.000 
κάτοικοι) και για την πενταετία 1990-1994, έδειξε ότι 
η μέση ετήσια επίπτωση της ελκώδους κολίτιδος ήταν 
8.9 περιπτώσεις ανά 100 χιλ. πληθυσμού10. Για τη νόσο 
του Crohn η μέση ετήσια επίπτωση ήταν 3 περιπτώ-
σεις ανά 100 χιλ. πληθυσμού11. Η σχέση ανδρών προς 
γυναίκες ήταν 2.4:1. Οι αριθμοί αυτοί για την ελκώδη 
κολίτιδα βρίσκονται στο επίπεδο που παρατηρείται 
στους πληθυσμούς της Βορείου Ευρώπης. Σε αντίστοι-
χη (αναδρομική) μελέτη στην Ήπειρο διαπιστώθηκε 
τάση αύξησης της συχνότητος της ελκώδους κολίτιδος 
στο επίπεδο 4.0 νέων περιπτώσεων ετησίως ανά 100 
χιλ. πληθυσμού, ενώ η επίπτωση της νόσου του Crohn 
ήταν εξαιρετικά χαμηλή (το 1/12 της επίπτωσης της 
ελκώδους κολίτιδος)12.

Σκληρυντική χολαγγειίτις: Επιδημιολογία

Όσον αφορά στην επιδημιολογία της πρωτοπαθούς 
σκληρυντικής χολαγγειίτιδος, μιας επικίνδυνης επιπλο-
κής της ΙΦΕΝ, αυτή είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αφού 
είναι πολλές φορές δύσκολη και η ακριβής διάγνωση 
της νόσου. Φαίνεται πάντως ότι η επιδημιολογία της 
διαφέρει στις διάφορες χώρες. Είναι συχνότερη στις 
χώρες της Δυτικής Ευρώπης13.

Ηλικία, φυλή, φύλο

Η ΙΦΕΝ προσβάλλει κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας 
και των δύο φύλων. Φαίνεται ότι είναι συχνότερη στους 
λευκούς παρά στους μαύρους. Είναι ιδιαίτερα συχνή 
στους Εβραίους Ασκενάζι. Σε ανάλυση 56 επιδημιο-
λογικών μελετών (1930-1990) της ελκώδους κολίτιδος, 
προκύπτει ότι ενώ παλαιότερα η νόσος ήταν συχνότερη 
στις γυναίκες, τελευταίως συμβαίνει το αντίθετο. Η 
μεταβολή αυτή αποδίδεται στην αύξηση του ποσοστού 
των καπνιστριών. Στις πρώην ανατολικές χώρες της 
Ευρώπης παρατηρείται επίσης υπεροχή των ανδρών 
συγκριτικώς με τις γυναίκες. Στον Ελληνικό πληθυσμό 
παρατηρείται μεγαλύτερη συχνότητα προσβολής των 
ανδρών και στις δύο νόσους10-12.

Η αιχμή της υψηλότερης συχνότητος παρατηρείται 
στις ηλικίες μεταξύ 20 και 40 ετών. Η νόσος όμως 
μπορεί να προσβάλλει άτομα οποιασδήποτε ηλικίας. 
Ποσοστό 15% είναι άτομα μεγαλύτερα των 60 ετών 
κατά την στιγμή της διάγνωσης. 

Η ηλικία έναρξης της νόσου στην Κίνα είναι μεγα-
λύτερη της παρατηρούμενης σε διάφορες Ευρωπαϊκές 
χώρες. Στη χώρα αυτή οι άνδρες προσβάλλονται σε 
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ίση αναλογία με τις γυναίκες. Δεν υπάρχουν διαφορές 
στην ηλικία και στο φύλο σε ασθενείς με ΙΦΕΝ στην 
Ιαπωνία και Κορέα. 

Οικονομικό - κοινωνικό επίπεδο

Τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα ως προς την 
επίδραση της κοινωνικο-οικονομικής καταστάσεως 
στη συχνότητα των ΙΦΕΝ αλληλοσυγκρούονται. Στην 
Ελλάδα φαίνεται ότι η ελκώδης κολίτις είναι συχνότερη 
στα οικονομικώς ισχυρότερα και μορφωτικώς ανώτερα 
στρώματα του πληθυσμού. Η νόσος φαίνεται ότι προ-
σβάλλει συχνότερα τους κατοίκους των πόλεων παρά 
τον αγροτικό πληθυσμό. 

Θνητότητα

Πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα υποδηλώ-
νουν ότι ηλικιωμένοι ασθενείς και νέες περιπτώσεις 
με σοβαρή προσβολή ΙΦΕΝ διατρέχουν υπολογήσιμο 
κίνδυνο θανάτου από την νόσο. Από τα υπάρχοντα 
λίγα σχετικώς δεδομένα φαίνεται ότι στην Ιταλία η 
θνητότητα από ελκώδη κολίτιδα μειώνεται, ενώ η 
θνητότητα από νόσο Crohn δείχνει αυξητικές τάσεις. 
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι τα τελευταία έτη έχει 
παρατηρηθεί γενικώς μικρή αύξηση της θνητότητος 
τόσο στους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα (Hazard 
Ratio: 1.44, 95% Confidence Intervals: 1.31-1.58) όσο 
και στους ασθενείς με νόσο του Crohn (Hazard Ratio: 
1.73, 95% Confidence Intervals: 1.54-1.96) εξαρτώμενη 
κυρίως από την ηλικία και την έκταση προσβολής του 
εντερικού σωλήνα. Ως γενικός κανόνας πάντως ισχύει 
η άποψη ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές στην 
επιβίωση των ασθενών με ΙΦΕΝ από την αντίστοιχη 
του φυσιολογικού πληθυσμού14.
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 2.  ΑΙΤΙΟπΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Τα τελευταία χρόνια επιτεύχθηκε σημαντική πρό-
οδος στην κατανόηση των αιτιοπαθογενετικών μηχα-
νισμών που εμπλέκονται στην διαδικασία ανάπτυξης 
και κλινικής εμφάνισης της ΙΦΕΝ. Ιδιαίτερη πρόοδος 
συντελέσθηκε στο πεδίο των διαταραχών των βασικών 
(ανοσολογικών) μηχανισμών που επισυμβαίνουν στα 
διάφορα στάδια της ανάπτυξης της φλεγμονώδους δι-
εργασίας στο εντερικό τοίχωμα. Η αναγνώριση αυτών 
των μηχανισμών είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη για 
πρώτη φορά θεραπευτικών στρατηγικών που αποσκο-
πούν στην αιτιολογική αντιμετώπιση της νόσου (πχ 

“βιολογικές θεραπείες”).
Θα πρέπει εκ προοιμίου να καταστεί σαφώς ότι η 

ΙΦΕΝ είναι νόσημα πολυπαραγοντικής αιτιολογίας. 
Γίνεται σήμερα αποδεκτό ότι η κλινική της έκφραση 
είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης περιβαλλοντικών 
παραγόντων, γενετικών παραγόντων καθώς και πα-
ραγόντων που σχετίζονται με το ανοσολογικό σύστημα 
του ξενιστή. 

Τα ενδιαφέροντα αυτά θέματα αναλύονται στη 
συνέχεια.
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2.1.  πΑΡΑΓΟΝΤΕΣ πΕΡΙΒΑλλΟΝΤΟΣ 
	 	 Ιωάννης	Κ.	Τριανταφυλλίδης	-	Πέτρος	Χαιρακάκης

Οι παράγοντες του περιβάλλοντος αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της αιτιοπαθογένειας της ΙΦΕΝ, αφού απο-

τελούν το κυριότερο αίτιο για την συνεχώς αυξανόμενη 
επίπτωση της νόσου σε όλες τις χώρες του κόσμου. 
Κλινικές, επιδημιολογικές και πειραματικές ενδείξεις 
υποστηρίζουν ότι υφίσταται στενή σχέση μεταξύ ΙΦΕΝ 
και πολλών παραγόντων του περιβάλλοντος όπως είναι 
το κάπνισμα, η δίαιτα, φαρμακευτικές ουσίες, γεωγρα-
φικές και κοινωνικές παράμετροι, stress, μικροβιακοί 
παράγοντες, προηγηθείσα σκωληκοειδεκτομή κλπ. 
Ασφαλώς τα υπάρχοντα δεδομένα σχετικώς με την 
επίδραση των παραγόντων αυτών στην έναρξη ή την 
διαιώνιση των συμπτωμάτων της νόσου, δεν έχουν τον 
ίδιο βαθμό (στενής) συσχέτισης1-3. 

Στη συνέχεια θα αναλυθούν οι κυριότεροι από 
τους παράγοντες που θεωρείται ότι εμπλέκονται στην 
παθογένεια της ΙΦΕΝ. 

Κάπνισμα

Ελκώδης κολίτις: Πολλά επιδημιολογικά δεδομένα 
αποδεικνύουν ότι υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ 
καπνίσματος και ελκώδους κολίτιδος. Η άποψη ότι η 
ελκώδης κολίτις είναι “νόσος των μη καπνιστών” επι-
βεβαιώθηκε από πολλούς ερευνητές. Υποστηρίζεται 
ότι ο κίνδυνος εκδηλώσεως ελκώδους κολίτιδος είναι 
μεγαλύτερος στους τέως καπνιστές παρά σε όσους δεν 
κάπνισαν ποτέ. Ο προστατευτικός ρόλος που ασκεί το 
κάπνισμα εξηγεί το γεγονός ότι η μέση ηλικία ενάρξε-
ως της νόσου στους τέως καπνιστές είναι μεγαλύτερη 
(γύρω στα 45) από τους μη καπνιστές (γύρω στα 30 
χρόνια)4-6.

Νόσος Crohn: Οι ασθενείς με νόσο Crohn έχουν 
μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι καπνιστές παρά ο 
φυσιολογικός πληθυσμός. Φαίνεται μάλιστα το κά-
πνισμα επιδεινώνει την πρόγνωση της νόσου Crohn, 
ευνοεί τις μετεγχειρητικές υποτροπές και μειώνει την 
αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής. Σε 
μελέτη από τις ΗΠΑ φάνηκε ότι το κάπνισμα ευνοεί 
την ανάπτυξη νόσου του Crohn ιδιαίτερα πάνω από 
την ηλικία των 40 ετών7.

Μηχανισμοί δράσης καπνίσματος: Οι ακριβείς μη-
χανισμοί της επίδρασης του καπνίσματος στην ΙΦΕΝ 

δεν είναι σαφείς πιστεύεται όμως ότι διαταραχές 
στην παραγωγή μεταβολιτών του αραχιδονικού οξέος, 
καθώς και μεταβολές στην προστατευτική λειτουργία 
του φραγμού του βλεννογόνου του εντέρου διαδρα-
ματίζουν σημαντικό ρόλο. Η προστατευτική επίδραση 
του καπνίσματος στην ελκώδη κολίτιδα φαίνεται ότι 
ασκείται μέσω νικοτίνης. Άλλοι μηχανισμοί που πιθα-
νώς εμπλέκονται στη διπλή αυτή σχέση καπνίσματος 
και εμφάνισης ΙΦΕΝ περιλαμβάνουν μηχανισμούς χη-
μικής και κυτταρικής ανοσίας, μεταβολές των επιπέδων 
των εικοσανοειδών και κυτταροκινών, μεταβολές της 
κινητικότητος και της διαπερατότητος του εντέρου, με-
ταβολές της αιματικής ροής του εντερικού τοιχώματος, 
δημιουργία ελευθέρων ριζών οξυγόνου και μεταβολές 
της βλέννης του εντέρου8.

Πλέον αναλυτικά φαίνεται ότι το κάπνισμα επηρε-
άζει αρνητικά το ανοσολογικό σύστημα με διάφορους 
τρόπους (Τ κύτταρα, μακροφάγα και κύτταρα φυσικοί 
φονείς). Σε εκπλύματα εντέρου πασχόντων από ελκώ-
δη κολίτιδα και φυσιολογικών ατόμων, μελετήθηκαν τα 
αντισώματα έναντι διαφόρων μικροβιακών και άλλων 
αντιγόνων. Η μόνη διαφορά που διαπιστώθηκε ήταν 
ότι υπήρχαν ελαττωμένες πυκνότητες της ανοσοσφαι-
ρίνης IgA στους καπνιστές με ελκώδη κολίτιδα σε 
σχέση με τους φυσιολογικούς μάρτυρες και το γενικό 
συμπέρασμα ήταν ότι το κάπνισμα δεν επενεργεί 
μέσω καταστολής των ανοσολογικών μηχανισμών του 
εντέρου. Σε πειραματική μελέτη της επιδράσεως της 
νικοτίνης στον βλεννογόνο του εντέρου κουνελιών, από 
τους παραπάνω ερευνητές, διαπιστώθηκε ότι το πάχος 
του στρώματος της βλέννης του βλεννογόνου του ορθού 
παρουσίαζε ελάττωση με μικρές δόσεις νικοτίνης και 
αύξηση με μεγαλύτερες δόσεις. Ο ρυθμός συνθέσεως 
της βλέννης δεν επηρεάσθηκε από τη νικοτίνη9. Η 
νικοτίνη προκάλεσε ελάττωση της παραγωγής εικοσα-
νοειδών από τον βλεννογόνο των πειραματοζώων. Σε 
συγκριτική μελέτη βιοψιών του ορθού φυσιολογικών 
ατόμων (καπνιστών και μη καπνιστών), διαπιστώθηκε 
μια γενική τάση ελαττώσεως της παραγωγής εικοσα-
νοειδών10.
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Μη Στεροειδή Αναλγητικά Φάρμακα (ΜΣΑΦ)

Υπάρχει διάχυτη εντύπωση μεταξύ των ειδικών 
ότι τα ΜΣΑΦ προδιαθέτουν σε εμφάνιση ΙΦΕΝ ή ότι 
ευοδώνουν τις υποτροπές της. Θα πρέπει όμως να επι-
σημανθεί ότι οι απόψεις αυτές στηρίζονται σε ελλειπή 
βιβλιογραφικά δεδομένα τόσο από πλευράς αριθμού 
όσο και ποιότητος. Τα αποτελέσματα συστηματικής 
ανασκόπησης των μέχρι το έτος 2004 δημοσιευθησών 
μελετών (συμπεριλαμβανομένων και αυτών υπό μορφή 
περιλήψεως στα περιοδικά Gut και Gastroenterology 
και τα οποία δημοσιεύθηκαν υπό μορφή review σε έγκυ-
ρο περιοδικό) υπογραμμίζουν τα ακόλουθα:11 Σε σύνολο 
29 μελετών περιγράφηκαν 22 ασθενείς με υποτροπή 
ΙΦΕΝ η οποία ακολούθησε λήψη ΜΣΑΦ. Τέσσερις 
ασθενείς μετά την ύφεση της υποτροπής επανέλαβαν 
τη λήψη ΜΣΑΦ με αποτέλεσμα επαναμφάνιση υπο-
τροπής. Σε δύο περιπτώσεις η υποτροπή εμφανίσθηκε 
μετά λήψη αναστολέων της COX-2. Σε μία μελέτη 
περιγράφηκε υποτροπή της νόσου σε μικρή αναλογία 
των ασθενών μετά λήψη naproxen ή nabumetone. Σε 6 
από τις 15 συνολικά επιδημιολογικές μελέτες σχετικές 
με το θέμα υπήρξε ασθενής ένδειξη μεταξύ χρήσης 
παρακεταμόλης και ΜΣΑΦ και υποτροπής της ΙΦΕΝ. 
Μόνο σε 2 από τις 15 μελέτες οι διαφορές ήσαν στατι-
στικώς σημαντικές. Ενδιαφέρον ήταν το γεγονός της 
ύπαρξης (σε 3 από τις 15 μελέτες) συσχέτισης μεταξύ 
λήψης παρακεταμόλης και υποτροπής ΙΦΕΝ. Θα πρέ-
πει επομένως να γίνει δεκτό ότι τα ΜΣΑΦ ευνοούν τις 
υποτροπές της ΙΦΕΝ σε μια μικρή αναλογία ασθενών 
φαινόμενο που μπορεί να ερμηνευθεί μόνο με ιδιοσυ-
γκρασιακή αντίδραση των ασθενών στο φάρμακο. Η 
επίδραση της παρακεταμόλης θα πρέπει ενδεχομένως 
να διερευνηθεί συστηματικότερα στο μέλλον. 

Η ερμηνεία αυτών των αλληλοσυγκρουμένων από-
ψεων ίσως έγκειται στο γεγονός ότι η αναστολή της 
κυκλοοξυγενάσης από τα ΜΣΑΦ δεν είναι ο τρόπος 
δράσης στην ΙΦΕΝ. Άλλοι στόχοι όπως ο πυρηνι-
κός παράγων κ-βήτα και ο peroxisome proliferator-
activated υποδοχέας-γάμμα μπορεί να αποτελούν 
τους μηχανισμούς δράσης των ΜΣΑΦ12. Φαίνεται ότι 
το ιδιαίτερο φαρμακολογικό profile του κάθε ΜΣΑΦ 
ευθύνεται για την διαφορετική επίδραση του στην 
φλεγμονώδη διεργασία και στην πορεία της ΙΦΕΝ. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι το 5-αμινοσαλικυλικό οξύ 
το οποίο χρησιμοποιείται ευρύτατα στη θεραπεία της 
ΙΦΕΝ δρα κυρίως μέσω αναστολής της ενεργοποίησης 
του NFκ-βήτα. Η δράση των αναστολέων της COX-2 

στην ΙΦΕΝ θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. 

Ψυχογενείς παράγοντες

Από πολλών ετών εθεωρείτο ότι τόσο η ελκώδης 
κολίτις, όσο και η νόσος του Crohn είναι νοσήματα 
στα οποία ο ψυχολογικός παράγων διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο τόσο στην αρχική εμφάνιση όσο και 
στις υποτροπές. Η καθημερινή κλινική πράξη υποδη-
λώνει ότι πολλοί ασθενείς θεωρούν τον “ψυχολογικό 
παράγοντα” ως ενισχυτικό των υποτροπών της νόσου, 
ενώ άλλοι θεωρούν ότι κάποιο ισχυρό stress συνέβαλε 
στην εμφάνιση της νόσου. Μέχρι τις αρχές της προη-
γούμενης δεκαετίας δεν υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις για 
συμμετοχή ψυχολογικών παραγόντων στην πορεία της 
ΙΦΕΝ. Στη διάρκεια όμως των τελευταίων ετών η έρευ-
να των ψυχολογικών παραγόντων, της προσωπικότητος 
των ασθενών, καθώς και των λεγομένων “life events” 
βελτίωσαν αισθητά την επιστημονικότερη θεώρηση 
της συμμετοχής ή μη ψυχολογικών παραγόντων στην 
αιτιοπαθογένεια της “ψυχοσωματικής” αυτής νόσου. 

Φαίνεται ότι υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές στην 
προσωπικότητα μεταξύ των ασθενών με ελκώδη κο-
λίτιδα και νόσο του Crohn. Πχ οι ασθενείς με νόσο 
Crohn τείνουν να είναι περισσότερο εξωστρεφείς συ-
γκριτικώς με τους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα καθώς 
και περισσότερο “ψυχωσικοί” όχι όμως “νευρωτικοί”13. 
Ενισχυτικά της άποψης αυτής είναι και τα αποτελέσμα-
τα μελέτης στον Ελληνικό πληθυσμό σύμφωνα με τα 
οποία ο ρυθμός αυτοκτονιών στους ασθενείς με ΙΦΕΝ 
στη χώρα μας, υπερβαίνει σε στατιστικώς σημαντικό 
βαθμό τον αναμενόμενο αριθμό αυτοκτονιών στον 
φυσιολογικό Ελληνικό πληθυσμό14.

Ελκώδης κολίτις: Παλαιότερες θεωρίες υποστήρι-
ζαν ότι υπάρχει χαρακτηριστικός τύπος προσωπικότη-
τος ο οποίος προδιατίθεται στην ανάπτυξη ελκώδους 
κολίτιδος. Εθεωρείτο ότι άτομα με ανώριμη προσω-
πικότητα, εξηρτημένα και ευαίσθητα σε περιπτώσεις 
αποχωρισμού από αγαπημένα πρόσωπα, μπορεί υπό 
την επίδραση έντονης συναισθηματικής φόρτισης να 
παρουσιάσουν ελκώδη κολίτιδα. Μεταγενέστερες 
παρατηρήσεις δεν επιβεβαίωσαν την ύπαρξη χαρακτη-
ριστικής προσωπικότητος στην ελκώδη κολίτιδα. Όμως 
πλέον πρόσφατα δεδομένα υποστηρίζουν ότι σε κάποια 
αναλογία ασθενών με ελκώδη κολίτιδα, ψυχοπιεστικά 
γεγονότα μπορεί να αποτελέσουν αίτιο υποτροπής της 
νόσου αν και δεν θεωρείται ότι αποτελούν γενεσιουργό 
αίτιο της νόσου. Αυτό υποστηρίζεται και από πειρα-
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ματικά δεδομένα σε αρουραίους που δείχνουν ότι η 
επούλωση της πειραματικής κολίτιδος παρεμποδίζεται 
και παρατηρείται μάλιστα υποτροπή της με δόσεις 
DNBS πολύ μικρότερες των απαιτουμένων για την 
δημιουργία της αρχικής εντερικής βλάβης. 

Τα δεδομένα στα ζώα υποστηρίζονται από πρό-
σφατες κλινικές μελέτες. Οι Levenstein et al4 υπο-
στηρίζουν ότι στρεσσογόνα ερεθίσματα συνδέονται 
αναμφίβολα με υποκειμενική και αντικειμενική ενερ-
γότητα της ελκώδους κολίτιδος15. Τα αποτελέσματά 
τους υποστηρίζονται και από το εύρημα σύμφωνα με 
το οποίο σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με παρουσία 
stress στο ιστορικό, η ιστολογική εξέταση του βλεννο-
γόνου του ορθού δείχνει σημαντικά υψηλότερη ανα-
λογία αλλοιώσεων συγκριτικώς με ασυμπτωματικούς 
ασθενείς χωρίς την ύπαρξη stress. Οι Bitton et al, σε 
σειρά 60 ασθενών με ελκώδη κολίτιδα σε ύφεση, τους 
οποίους παρακολούθησαν προοπτικά για ένα έτος, δια-
πίστωσαν ότι ο ρυθμός εμφάνισης υποτροπής της νόσου 
σχετιζόταν στατιστικά σημαντικά με την παρουσία 
έντονων στρεσσογόνων ερεθισμάτων στο πρόσφατο 
παρελθόν16. Το πρακτικό συμπέρασμα το οποίο προ-
κύπτει από τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζει α) ότι 
ενδεχομένως υπάρχει κάποιο ψυχοσωματικό υπόβα-
θρο σχετιζόμενο με τις υποτροπές της νόσου και β) ότι 
οι ασθενείς με έντονα στρεσσογόνα ερεθίσματα μπορεί 
να αποτελούν ομάδα “υψηλού κινδύνου” για εμφάνιση 
υποτροπής και επομένως πρέπει να βρίσκονται σε στε-
νότερη παρακολούθηση. Είναι επίσης ενδιαφέροντα τα 
ευρήματα μελέτης προερχόμενης από την ίδια ομάδα 
συγγραφέων σύμφωνα με την οποία η παροχή “κοι-
νωνικής προστασίας” βελτιώνει το ψυχολογικό stress 
των ασθενών και συνεπώς την εξέλιξη της πορείας 
της νόσου6. Σε μελέτη από την Δανία που αφορούσε 
21.062 γονείς που έχασαν παιδί σε ηλικία μικρότερη 
των 18 ετών φάνηκε ότι η συχνότητα εμφάνισης ΙΦΕΝ 
δεν διέφερε σημαντικά συγκριτικώς με 293.745 γονείς 
με παρόμοια οικογενειακή σύνθεση17. Παρά το ότι 
οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν 
υπάρχει σχέση μεταξύ ψυχολογικού stress και εμφά-
νισης ΙΦΕΝ στο νεαρό και μεσήλικα πληθυσμό, θα 
πρέπει τα αποτελέσματα της μελέτης να γίνουν δεκτά 
με επιφύλαξη αφού οι συγγραφείς μελέτησαν μία μόνο 
ψυχολογική παράμετρο. 

Πιθανότατα η βλάβη την οποία προκαλεί το stress 
γίνεται μέσω διαταραχών των ανοσολογικών μηχανι-
σμών, διαταραχών της βλέννης και συνεπώς διαταρα-

χών της προσκόλλησης των φαρμάκων στον βλεννο-
γόνο και τέλος μέσω αύξησης της διαπερατότητος του 
εντερικού βλεννογόνου18. 

Νόσος Crohn: Τα υπάρχοντα δεδομένα δείχνουν 
σαφή συσχέτιση της νόσου με την ύπαρξη κατάθλιψης, 
άγχους και καταστάσεων πανικού. Οι Mittermaier et 
al υποστηρίζουν ότι ψυχολογικοί παράγοντες όπως 
πχ η κατάθλιψη που συνδυάζεται με άγχος μπορεί να 
ασκούν δυσμενή επίδραση στην πορεία των ασθενών 
με ελκώδη κολίτιδα ή νόσο Crohn, επειδή ευνοεί την 
εμφάνιση υποτροπών της νόσου. Αν αυτό γίνει ευρέως 
αποδεκτό συνεπάγεται ότι η αποκατάσταση αυτών των 
ψυχολογικών διαταραχών πρέπει να περιλαμβάνεται 
στην συνολική θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών 
αφού μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη καλύτερου 
θεραπευτικού αποτελέσματος19.

Ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα σε παιδιατρικό 
πληθυσμό με ΙΦΕΝ πρόσφατης μεταανάλυσης σύμ-
φωνα με τα οποία παιδιά με ΙΦΕΝ παρουσιάζουν 
υψηλότερη αναλογία συναισθηματικών διαταραχών 
και διαταραχών συμπεριφοράς συγκριτικώς με υγιή 
παιδιά, όμως οι διαφορές αυτές δεν ήσαν ειδικές για 
τα παιδιά με ΙΦΕΝ αφού παρατηρήθηκαν και μεταξύ 
παιδιών με άλλα νοσήματα και υγιών παιδιών20.

Σε πολύ πρόσφατη μελέτη, διαπιστώθηκε ότι οι 
ασθενείς με νόσο Crohn αποκαλύπτουν διαφορε-
τικό και περισσότερο ανώριμο profile σχετικώς με 
τους μηχανισμούς αμύνης του Εγώ συγκριτικώς με 
τους πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα21. Επί πλέον 
το συμπέρασμα της μελέτης σύμφωνα με το οποίο η 
“ωριμότητα” των ψυχολογικών αποκρίσεων στους 
ασθενείς με ΙΦΕΝ συνοδεύεται από μικρότερα ποσο-
στά υποτροπών και χειρουργικών επεμβάσεων καθιστά 
ελκυστική την άποψη σύμφωνα με την οποία ορισμένα 
συστατικά της προσωπικότητος ίσως να επηρεάζουν 
την προσαρμογή των ασθενών στη νόσο3. To θέμα του 
ρόλου των ψυχολογικών παραγόντων του ψυχολογικού 
stress και των “life events” θα πρέπει ασφαλώς να μελε-
τηθεί περισσότερο τα επόμενα χρόνια αφού η ακριβής 
διαπίστωση του ρόλου τους μπορεί να έχει σημαντικές 
θεραπευτικές επιπτώσεις στους ασθενείς με ΙΦΕΝ. 

Σκωληκοειδεκτομή

Αρκετές μελέτες και μετααναλύσεις σχετικών 
μελετών δείχνουν σαφή σχέση μεταξύ προηγηθείσης 
σκωληκοειδεκτομής και εμφάνισης ελκώδους κολίτι-
δος. Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση σύμφωνα με 
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την οποία σε αναδρομικές μελέτες παρακολούθησης 
ασθενών που υποβλήθηκαν σε σκωληκοειδεκτομή 
(ιδιαίτερα αν η σκωληκοειδεκτομή έγινε σε ασθενείς 
με οξεία σκωληκοειδίτιδα στην παιδική ηλικία) η 
προηγηθείσα χειρουργική επέμβαση προστάτευε από 
την εμφάνιση ελκώδους κολίτιδος.

Η ερμηνεία αυτού του επιδημιολογικού δεδομένου 
δεν είναι επακριβώς κατανοητή. Όπως είναι γνωστό η 
σκωληκοειδής είναι ένα ανοσολογικό όργανο, τμήμα 
του λεμφικού συστήματος του εντέρου. Η αφαίρεση του 
οργάνου αυτού πιθανώς να επηρεάζει την ισορροπία 
μεταξύ ευοδωτικών και κατασταλτικών ανοσολογικών 
δραστηριοτήτων, προστατεύοντας έτσι από την εμφά-
νιση ελκώδους κολίτιδος22-25. 

Άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες

Άλλοι παράγοντες που έχουν κατά καιρούς εμπλα-
κεί στην αιτιοπαθογένεση της ΙΦΕΝ είναι η χρήση 
αντισυλληπτικών δισκίων, ο θηλασμός, οι περιγεννη-
τικές λοιμώξεις και λοιμώξεις της παιδικής ηλικίας, η 
λοίμωξη από ιλαρά, και διάφοροι διαιτητικοί παράγο-
ντες (οι τελευταίοι περιγράφονται αναλυτικώς σε άλλο 
σημείο του βιβλίου)26,27. 

Από τους παράγοντες αυτούς η χρήση αντισυλλη-
πτικών δισκίων φαίνεται στις περισσότερες μελέτες να 
προδιαθέτει σε εμφάνιση νόσου του Crohn. Παρά την 
έλλειψη επαρκών δεδομένων που να υποστηρίζουν με 
βεβαιότητα την σχέση των φαρμάκων αυτών με τη νόσο 
Crohn καλό είναι να συστήνεται αποφυγή της χρήσης 
τους σε ασθενείς με νόσο Crohn. Ο βλαπτικός μηχα-
νισμός πιθανώς να σχετίζεται με ισχαιμικές βλάβες 
οφειλόμενες στην θρομβωτική επίδρασή τους, βλάβες 
που τελικώς μέσω αλυσίδας γεγονότων προκαλούν την 
εμφάνιση της νόσου του Crohn. 

Η απουσία θηλασμού στη βρεφική ηλικία ενδέχεται 
να προδιαθέτει σε ανάπτυξη ΙΦΕΝ. Τα δεδομένα αλλη-
λοσυγκρούονται. Εν τούτοις περιγεννητικές λοιμώξεις 
της μητέρας ή του νεογνού φαίνεται ότι αυξάνουν τον 
κίνδυνο εμφάνισης ΙΦΕΝ στην μετέπειτα ζωή. Έχει 
προταθεί ότι η νόσο Crohn μπορεί να αποτελεί χρόνια 
κοκκιωματώδη αγγειίτιδα ως αντίδραση σε επιμένουσα 
λοίμωξη του αγγειακού επιθηλίου από ιό ιλαράς. Η θε-
ωρία όμως αυτή δεν ευρίσκει πολλούς υποστηρικτές αν 
και εξακολουθεί να παραμένει στο προσκήνιο. Τέλος 
οι μεταγγίσεις αίματος προστατεύουν από υποτροπή 
ασθενείς με νόσο του Crohn σύμφωνα με ορισμένους 
συγγραφείς. 
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2.2.  δΙΑΙΤΗΤΙΚΟΙ πΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
	 	 Αστερία	Σταματάκη

Κατά την ανάλυση του ρόλου της διατροφής στους 
ασθενείς με ΙΦΝΕ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τρεις 
διαφορετικές παραμέτρους: 1) την επίδραση των συ-
στατικών της τροφής στην παθογένεια της νόσου, 2) την 
επίδραση της νόσου στην θρέψη του ασθενούς και 3) την 
συμβολή της διατροφικής υποστήριξης στην αντιμετώ-
πιση της νόσου. Ο τελευταίος από τους τρεις αυτούς 
παράγοντες θα αναλυθεί στο τμήμα του βιβλίου που 
αφορά στην θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου.

1.1. Ο ρόλος της διατροφής στην παθογένεια της 
νόσου

Η νόσος χαρακτηρίζεται από χρόνια υποτροπιάζου-
σα φλεγμονή του εντερικού τοιχώματος που οφείλεται 
στην αλληλεπίδραση γενετικών, περιβαλλοντολογικών 
και ανοσολογικών παραγόντων. Παρ’ όλο που η αιτία 
που πυροδοτεί τη νόσο παραμένει άγνωστη, με την 
εγκατάσταση της, ο εντερικός φραγμός καταστρέ-
φεται με αποτέλεσμα τη συνεχή έκθεση του εντέρου 
στα αντιγόνα της τροφής. Στην συνέχεια η επίδραση 
των αντιγόνων στους γενετικούς και ανοσολογικούς 
παράγοντες, έχει ως συνέπεια την διαιώνιση της 
φλεγμονής1.

Η διαφορετική γεωγραφική κατανομή της νόσου 
και η αύξηση της συχνότητας εμφάνισης της τις τε-
λευταίες δεκαετίες συνηγορούν στο ότι ορισμένοι 
διατροφικοί παράγοντες διαδραματίζουν κάποιο ρόλο 
στην παθογένεια. Οι παράγοντες που έχουν μελετηθεί 
ως σήμερα είναι η ζάχαρη, οι φυτικές ίνες, τα φρούτα, 
τα λαχανικά, τα λίπη και οι πρωτείνες. Όμως, αν και 
έχουν διαπιστωθεί σημαντικές συσχετίσεις, ο ρόλος 
των παραπάνω δεν έχει πλήρως αναγνωριστεί.

Μέχρι σήμερα ελάχιστες είναι οι θετικές συσχε-
τίσεις μεταξύ διαιτητικών παραγόντων και νόσου. Η 
μεγάλη κατανάλωση ραφιναρισμένων υδατανθράκων 
(ζάχαρης) έχει προταθεί από πολλούς ως ένας παράγο-
ντας συνδεόμενος με τη νόσο Crohn2,3. Δεν είναι όμως 
σαφές εάν η μεγάλη κατανάλωση ζάχαρης προηγείται 
ή είναι συνέπεια της νόσου. Υπέρ του δεύτερου συνη-
γορεί η αύξηση με το χρόνο, της κατανάλωσης ζάχαρης 

που παρατηρήθηκε σε ασθενείς με νόσο Crohn ως 
συνέπεια των αυξημένων ενεργειακών τους αναγκών4. 
Δυο μελέτες που ερεύνησαν την κατανάλωση της ζάχα-
ρης σε ασθενείς με νόσο Crohn διαπίστωσαν ότι είναι 
ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη 
της νόσου5,6. Η κατανάλωση μαργαρίνης έχει επίσης 
προταθεί ως σχετιζόμενη με τη νόσο του Crohn. Η 
εξέταση όμως αυτού του ενδεχομένου σε διαφορετι-
κές γεωγραφικές περιοχές δεν απέδωσε σημαντική 
αντιστοιχία.

Προσπάθειες συσχέτισης της κατανάλωσης καφέ 
και οινοπνευματωδών ποτών με την ελκώδη κολίτιδα 
δεν απέδωσαν, εκτός μιας αμφιλεγόμενης αρνητικής 
συσχέτισης μεταξύ οινοπνευματωδών ποτών και εμφά-
νισης ελκώδους κολιτιδος7. Η κατανάλωση δημητρια-
κών, τροφίμων με συντηρητικές ουσίες και διατροφή 
στα εστιατόρια “γρήγορου φαγητού” έχουν επίσης 
προταθεί ως πιθανώς σχετιζόμενες με την ΙΦΝΕ.
Θηλασμός: Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι 

γεγονότα στην αρχή της ζωής μπορεί να έχουν μα-
κροπρόθεσμες επιδράσεις στην εμφάνιση ασθενειών. 
Ιδιαίτερα η απουσία θηλασμού στη βρεφική ηλικία 
έχει διαπιστωθεί ότι αποτελεί παράγοντα κινδύνου 
για την εμφάνιση νόσων στην ενήλικο ζωή μεταξύ των 
οποίων και η ΙΦΝΕ. Υπάρχουν όμως και μελέτες που 
απέτυχαν να επιβεβαιώσουν συσχέτιση μεταξύ θηλα-
σμού και ανάπτυξης ΙΦΝΕ8. Επιδημιολογικές μελέτες 
από τη Σουηδία διαπίστωσαν συχνότερη την εμφάνιση 
της νόσου σε ομάδες ατόμων με κοντινή ημερομηνία 
γέννησης9. Το εύρημα αυτό οδήγησε στην υπόθεση ότι 
γεγονότα πέριξ του τοκετού ή κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης, μπορεί να παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
παθογένεση της νόσου.

Μια άλλη ιδέα που έχει μελετηθεί τελευταία, βασι-
ζόμενη στο γεγονός ότι η στοιχειακή δίαιτα είναι τόσο 
αποτελεσματική στη θεραπεία όσο τα κορτικοστεροειδή, 
είναι εκείνη των διαιτητικών μικροσωματιδίων. Προ-
σφάτως ανακαλύφθηκαν μικρά σωματίδια (διαμέτρου 
0,1-1μm) και πολύ μικρά σωματίδια (<0,1μm) μη-ορ-
γανικά σωματίδια (μικροσωματίδια), κυρίως διοξείδιο 
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ελλείψεις, απώλεια πρωτεινών, βιταμινών και μεταλ-
λικών στοιχείων. Η κύρια αιτία δυσθρεψίας είναι η 
ανορεξία, που ίσως είναι αποτέλεσμα των υψηλών 
επιπέδων δραστικότητας του TNF-α και άλλων 
κυτταροκινών11. Στους περισσότερους ασθενείς, ο 
συνδιασμός παραγόντων που περιλαμβάνουν δυσα-
πορρόφηση, μεγάλη απώλεια υγρών από τον εντερικό 
σωλήνα, καθώς και ηλεκτρολυτών, πλάσματος και 
αίματος, και αύξηση του βασικού μεταβολισμού (λόγω 
σηπτικών επιπλοκών), συνδιαζόμενοι με την ανορεξία, 
προάγει τη δυσθρεψία. Η εκτομή του ειλεού προκαλεί 
απώλεια των χολικών αλάτων και της βιταμίνης Β12 
με συνέπεια τη δυσαπορρόφηση των λιπών και των 
λιποδιαλυτών βιταμινών. Η βακτηριδιακή υπερανάπτυ-
ξη, που προκαλούν τα συρίγγια, το σύνδρομο τυφλής 
έλικας και οι στενώσεις, συμβάλλει στην ελλιπή απορ-
ρόφηση θρεπτικών συστατικών. Τέλος, η φλεγμονή και 
οι εξελκώσεις προκαλούν απώλειες λευκώματος και 
υποπρωτειναιμία. Στα ελλείμματα συμβάλλουν επίσης 
μερικά φάρμακα όπως τα κορτικοειδή (ασβέστιο), η 
σουλφασαλαζίνη (φυλλικό οξύ) και η χολεστυραμίνη 
(βιταμίνες) (Πίνακας 1).

Διαταραχές στη θρέψη παρατηρούνται στο 23% 
των ασθενών που εξετάζονται στα εξωτερικά ιατρεία 
και στο 85% αυτών που νοσηλεύονται λόγω έξαρσης 
της νόσου12. Αναιμία παρατηρείται στο 54% έως 80% 
των ασθενών και οφείλεται σε ανεπάρκεια σιδήρου, 
φυλλικού οξέος, Β12, αλλά και τη χρόνια φλεγμονή, τις 
χειρουργικές επεμβάσεις ή την απώλεια αίματος13.

Η υπολευκωματιναιμία που είναι το τελικό απο-
τέλεσμα της ανορεξίας, της μειωμένης πρόσληψης 
πρωτεινών και της μειωμένης ηπατικής σύνθεσης λευ-
κωματίνης, μπορεί επιπλέον να οφείλεται σε εντερική 
απώλεια και υπερκαταβολισμό. Έτσι τα επίπεδα λευ-
κωματίνης στον ορό θεωρούνται εξαιρετικός δείκτης 

πίνακας 1. Παράγοντες υπεύθυνοι για ανάπτυξη δυσθρεψίας σε ασθενείς με ΙΦΝΕ

παράγοντας Αιτία Συνέπεια 

Ανορεξία TNF-a και κυτταροκίνες Μειωμένη διαιτητική κατανάλωση 

Στένωση εντέρου, απόφραξη Στένωση, απόστημα Μειωμένη διαιτητική κατανάλωση 

Κοιλιακό άλγος Φλεγμονή, απόφραξη Φτωχή ποικιλία και ποσότητα τροφής 

Δυσαπορρόφηση Μειωμένη περιοχή απορροφητικής  Έλλειψη βιταμινών και ιχνοστοιχείων 

    επιφάνειας, έλλειψη τελικού ειλεού,  Απώλειες πρωτεινών και ιχνοστοιχείων 
   ανεπάρκεια χολικών αλάτων  

  Φλεγμονή, αιμορραγία

  Απώλειες από τον εντερικό σωλήνα

του τιτανίου (1,1-0,2) και aluminosilicates (<0,1-0,4 
μm). Τα διαιτητικά μικροσωματίδια εμφανίζονται σε 
τρεις μορφές, τα φυσικά π.χ. σκόνη και λίπασμα, ως 
προσθετικές ύλες τροφίμων, και αυτά που σχηματίζονται 
de novo στο περιβάλλον ή στον αυλό του εντέρου (πχ. 
φωσφορικό ασβέστιο). Το διοξείδιο του τιτανίου και 
τα aluminosilicates είναι φυσικά εμφανιζόμενες ουσίες, 
αλλά μπορεί να προστίθενται και στις τροφές. Πράγματι, 
το διοξείδιο του τιτανίου ανιχνεύεται στο έντερο με τη 
μορφή της ανατάσης (Ε171) που είναι μια προσθετική 
ύλη των τροφίμων, η οποία χρησιμοποιείται στην τυρο-
κομία, περιέχεται στις σάλτσες και στις οδοντόκρεμες. 
Τα aluminosilicates (E554, E555, E556 και E559) είναι 
παράγοντες μαγειρεύματος και συχνά χρησιμοποιούνται 
στις τροφές υπο μορφή σκόνης. Από μόνα τους αυτά τα 
μικροσωματίδια είναι αδρανή, αλλά κατά διέλευσή τους 
από τον γαστρεντερικό σωλήνα απορροφούν συστατικά 
που βρίσκονται στον αυλό, όπως ιόντα ασβεστίου και 
βακτηριακούς λιποπολυσακχαρίτες. Πρόσφατες μελέτες 
δείχνουν ότι το σύμπλεγμα μικροσωματίδιο-ασβέστιο-λι-
ποπολυσακχαρίτης δεν ενεργοποιεί μόνο τα περιφερικά 
κύτταρα αλλά και τα εντερικά φαγοκύτταρα, τα οποία 
φυσιολογικά ανθίστανται στη διέγερση. Μελέτες έχουν 
δείξει ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τροφών μειώνει 
τον αριθμό των μικροσωματιδίων στη δίαιτα με αποτέ-
λεσμα βελτίωση της κλινικής εικόνας των ασθενών. Ο 
μηχανισμός δράσης των διαιτητικών μικροσωματιδίων 
φαίνεται να είναι παρόμοιος με τον τρόπο με τον οποίο 
τα ηφαιστειακά σωματίδια επιδρούν στην εκδήλωση της 
τροπικής ποδοκονίοσης10.

1.2. Η επίδραση της νόσου στη θρέψη του ασθενούς 

Οι ασθενείς με ΙΦΝΕ συνήθως βρίσκονται σε 
κατάσταση δυσθρεψίας, υποφέρουν από θρεπτικές 
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πίνακας 2. Διατροφικά προβλήματα ασθενών με ΙΦΝΕ

 Ελλειψη Αξιολόγηση 

 Πρωτείνη – Ενέργεια Υποκειμενική αξιολόγηση, αλβουμίνη ορού και ολικά λευκώματα ορού  

Βιταμίνες Φυλλικό οξύ, βιταμίνη Β12, βιταμίνη D 

 Ιχνοστοιχεία και ηλεκτρολύτες Ασβέστιο, φωσφόρος, φερριτίνη, σίδηρος, νάτριο, κάλιο, ψευδάργυρος 

 4. Jarnerot G, Jarntnark I, Nilson K. Sugar consumption in CD 
patients, UC. Scand J Gastroenterol 1983;28:999-1002.

 5. Thorton JR, Emmett PM, Heaton KW. Smoking, sugar 
and inflarnmatory bowel diseases. Br Med J 1985;290:1786-
1787.

 6. Katchinski B, Logan RF, Edmond Μ, et al. Smoking and 
sugar intake are separate but interactive risk factors in CD. 
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δραστηριότητας της νόσου (Πίνακας 2). 
Οι κλινικές επιπτώσεις της υποθρεψίας σε αυτούς 

τους ασθενείς είναι η μείωση του ρυθμού επούλωσης 
τραυμάτων και συριγγίων, της αντοχής του οργανισμού 
στην απώλεια αίματος και η διαταραχή της ακεραι-
ότητας του ανοσοποιητικού. Για να μπορέσουμε να 
διατηρήσουμε την θρεπτική κατάσταση των ασθενών σε 
ικανοποιητικό βαθμό, να αντιμετωπίσουμε τις κλινικές 
επιπλοκές και να επιτύχουμε ύφεση της νόσου μέσω 
της διαιτητικής αγωγής θα πρέπει πριν να εκτιμηθεί η 
διατροφική κατάσταση των ασθενών. Η εκτίμηση της 
διατροφικής κατάστασης εστιάζεται στην απώλεια βά-
ρους, στις διαιτητικές αλλαγές, στην ύφεση ή έξαρση της 
νόσου, στον εντοπισμό των τμημάτων του εντέρου που 
φλεγμαίνουν, στα επίμονα γαστρεντερικά συμπτώματα, 
στο είδος της φαρμακευτικής αγωγής, στα συμπτώματα 
απόφραξης καθώς επίσης και στην ύπαρξη συριγγίων, 
στενώσεων και αποστημάτων.
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2.3.  ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ πΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
	 	 Γεώργιος	Δεδούσης

Η επικρατέστερη υπόθεση για την αιτιοπαθογένεια 
της ΙΦΝΕ παρουσιάζει τις φλεγμονώδεις νόσους ως 
αποτέλεσμα μιας απορυθμισμένης, επιμένουσας ανο-
σολογικής απάντησης έναντι της φυσιολογικής εντε-
ρικής χλωρίδας και άλλων αντιγονικών παραγόντων, 
που εμφανίζεται σε άτομα με γενετική προδιάθεση και 
ενισχύεται από διαταραχές της λειτουργίας του εντε-
ρικού επιθηλιακού φραγμού και του ανοσοποιητικού 
συστήματος του βλεννογόνου1.

Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν είναι δυνατόν 
να υποστηριχτεί ότι πρόκειται για δυο συμβατικώς 
μεταδιδόμενες νόσους που ακολουθούν τους νόμους 
του Mendel. Η έκταση της ετερογένειας της νόσου, 
το σύνολο των γονιδίων που συμμετέχουν στην αι-
τιοπαθογένεια και η σχέση μεταξύ γονοτυπικής και 
φαινοτυπικής έκφρασης της νόσου αποτελούν τομείς 
με ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. 

Επιστημονικά δεδομένα που υποστηρίζουν τη γενε-
τική προδιάθεση της ΙΦΝΕ είναι τα ακόλουθα:
 1. Οι πρώτου βαθμού συγγενείς των ασθενών πα-

ρουσιάζουν 20-50 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να 
αναπτύξουν νόσο Crohn σε σχέση με τον γενικό 
πληθυσμό, και 10-20 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο 
για την ανάπτυξη της ελκώδους κολίτιδος.

 2. Μελέτες σε δίδυμους δείχνουν ότι ο ρυθμός εμφά-
νισης της νόσου Crohn είναι 20-44% σε μονοζυγω-
τικούς διδύμους και 3,8-6,5% σε διζυγωτικούς. Η 
συχνότητα εμφάνισης της ελκώδους κολίτιδος σε 
μονοζυγωτικούς είναι 6-16% ενώ στους διζυγωτι-
κούς 3% 2,3.

 3. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη συχνότητα 
εμφάνισης της νόσου μεταξύ των διαφόρων εθνο-
τήτων. Για παράδειγμα, η συχνότητα εμφάνισης στη 
φυλή των Αshkenazi Ιουδαίων είναι πολύ υψηλό-
τερη από ότι σε άλλες φυλές παρά το γεγονός ότι 
μπορεί να ζουν στο ίδιο περιβάλλον4,5. 
Η έρευνα για την εξακρίβωση των υπεύθυνων 

γονιδίων επικεντρώνεται κυρίως στους ακόλουθους 
γενετικούς δείκτες:

 1. γονίδια εντός του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμ-
βατότητας (HLA γονίδια)

 2. γονίδια εκτός του συστήματος ιστοσυμβατότητας 
(όπως γονίδια φλεγμονωδών κυτταροκινών π.χ. 
TNF-α)

 3. συστηματική χαρτογράφηση του γενετικού υλικού. 
(π.χ. NOD2/CARD15) 

Linkage Analysis (Αναλύσεις Σύνδεσης Γονιδίων)

Αυτού του τύπου η ανάλυση θεωρείται ως μια 
απαραίτητη μέθοδος για να ανιχνευθούν τα υποψή-
φια γονίδια τα οποία στη συνέχεια μελετώνται με την 
τεχνική ανάλυσης συσχέτισης.

Στον πίνακα 16,43 βλέπουμε τα αποτελέσματα 38 
ερευνών ανάλυσης σύνδεσης. Τα χρωμοσώματα τα 
οποία ενοχοποιούνται για την ανάπτυξη της ΙΦΝΕ 
είναι τα 1, 3, 4,5, 6,7,10,12,14,16,17,18 και 19. 

Τα χρωμοσώματα που εμπλέκονται περισσότερο 
στην εκδήλωση της ΙΦΕΝ αναφέρονται στη συνέ-
χεια.

Χρωμόσωμα 16. Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, 
από τις 25 μελέτες οι 14 δείχνουν ότι στο χρωμόσω-
μα 16 περιέχονται ύποπτα γονίδια. Το χρωμόσωμα 
16 είναι σχετικά μικρό, με φυσικό μήκος 98 Mb. Τα 
πιο σημαντικά γονίδια που περιγράφονται ως ένοχα 
από τις μελέτες είναι: NOD2, CD11 /integrins, CD19, 
Sialophorin, γονίδιο υποδοχέα IL-4 κ.α. Το γονίδιο 
NOD2 φέρεται υπεύθυνο κυρίως για την εκδήλωση 
νόσου Crohn.

Χρωμόσωμα 12. Έξι από τις 19 μελέτες δείχνουν 
περιοχή σύνδεσης στο χρωμόσωμα 12, 4 από αυτές 
για τη νόσο Crohn και 1 για την ελκώδη κολίτιδα. Το 
χρωμόσωμα 12 περιέχει υποψήφια γονίδια και για 
την ελκώδη κολίτιδα και για τη νόσο Crohn, αλλά με 
ασθενείς συσχετίσεις. Οι μικροδορυφορικοί ανιχνευ-
τές βρίσκονται στην περιοχή 12q13, η οποία καλείται 
IBD2. Τα κύρια γονίδια που υπάρχουν στην περιοχή 
αυτή είναι της IFN-γ, μιας πρωτείνης των μακροφάγων 
(MRAMP2), και του υποδοχέα της βιταμίνης D.

Χρωμόσωμα 6. Οκτώ από τις 14 μελέτες διαπίστω-
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πίνακας 1. Δεδομένα αναλύσεων σύνδεσης

Συγγραφέας Έτος Ομάδα  Γενετική  περιοχή  περιοχή  περιοχή  
  μελέτης περιοχή Συσχέτισης Συσχέτισης Συσχέτισης 
 
     για ΙΦΝΕ  για NC  για EK

Hugot JP (6) 1996  CD σε Καυκάσιους Αυτοσωμικά  16q(IBD1)+  

Satsangi J (7) 1996  ΙΦΕΝ στη Β. Ευρώπη Αυτοσωμικά 7+, 12+, 3± 7, 12, 3± 7+ 

Cho JH (8) 1998 ΙΦΕΝ στην Αμερική Γονιδίωμα (3q+,1p),(3q,4q)e 16± - - 

Ma Y (9) 1999 ΙΦΕΝ στην Αμερική Γονιδίωμα  14q,17q,5q  

Hampe J (10) 1999 ΙΦΕΝ στην Ευρώπη Γονιδίωμα 1, 6, X± 10, 12, 16± 4, X± 

Duerr RH (11) 2000  CD στην Αμερική Γονιδίωμα  14q+  

Rioux JD (12) 2000 ΙΦΕΝ στον Καναδά Γονιδίωμα 19p+, 5q+, 3p, 6p± 5q+f, 19p+ 19p± 

Fisher SA (13) 2002 ΙΦΕΝ στην Ευρώπη Γονιδίωμα (6p+,1+,14+,18+) 6p+ 6p+ 

Brant SR (14) 1998  CD στην Αμερική 3,7,12,16  16q(IBD1)±  

Rioux JD (15) 1998 ΙΦΕΝ στο Τορόντο 3,7,12,16 - - - - - - 

Curran ME (16) 1998 ΙΦΕΝ στην Ευρώπη 12,16 - - 12q± - - 

Annese V (17) 1999 ΙΦΕΝ στην Ιταλία 3,6,7,12,16 16q± 16q± 16q± 

Vermeire S (18) 2000  CD στο Βέλγιο 3,7,12,16  - -  

Dechairo B (19) 2001 ΙΦΕΝ στην Ευρώπη 3,6,7, 6p+ - - - - 

Paavola P (20) 2001 ΙΦΕΝ στη Φιλανδία 1,3,7,12,14,16 - - - - - - 

Gavanaugh J (21) 2001 ΙΦΕΝ 12,16 16q+ 16q+ - - 

Ohmen JD (22) 1996 ΙΦΕΝ στην Αμερική 16 - - 16q+e - - 

Parkes M (23) 1996 ΙΦΕΝ στην Αγγλία 16 - - 16q± - - 

CavanaughJA (24) 1998  CD στην Αυστραλία 16  16q+(IBD1)  

Mirza MM (25) 1998 ΕΚ στην Β.Ευρώπη 16   16q(IBD1) 

Porabosco P (26) 2000 ΙΦΕΝ στην Ιταλία 16 16q+ 16q+ 16q+ 

Brant SR (27) 2000  CD στην Αμερική  16  16q+f, 16q±  

Akollar PN (28) 2001  CD σε Εβραίους 16  16q+f  

Van Heel DA (29) 2002  CD στην Ευρώπη 16  - -  

Zouali H (30) 2001  CD στην Ευρώπη 16  16q+  

Hampe J (31) 2002 ΙΦΕΝ στην Ευρώπη 16 16p± 16q+, 16p± - - 

Satsangi J (32) 1996 ΙΦΕΝ στην Ευρώπη 6(MHC-II)  - - - - 6p(MHC-II)+ 

Silverber MS (33) 1999  CD στον Καναδά 6  6p(MHC-II)<O:P ±  

Hampe J (34) 1999 ΙΦΕΝ στην Β.Ευρώπη 6 6p+ 6p+ 6p+ 

Yang H (35) 1999  CD στην Αμερική 6  6p(MHC)+  

Duerr RH (36) 1998 ΙΦΕΝ στην Β.Αμερική  12 12q± - - - - 

Yang H (37) 1999 ΙΦΕΝ στην Αμερική 12 - - 12q± - - 

Lesage S (38) 2000  CD στην Β.Αμερική 12  - -  

Parkes M (39) 2000 ΙΦΕΝ στην Αμερική 12 12q+ - - 12q<O:P + 

Hampe J (40) 2001 ΙΦΕΝ στην Β. Ευρώπη 3 - - - - - - 

Duerr RH (41) 2002 ΙΦΕΝ στην Αμερική 3 3p+ - - - - 

Rioux JD (42) 2001 NC στην Αμερική 5q  5q+  

Vermeire S (43) 2001 NC στο Βέλγιο X  Xq±  
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σαν περιοχή σύνδεσης στο χρωμόσωμα. Δεν υπάρ-
χουν σημαντικές διαφορές στη γενετική προδιάθεση 
μεταξύ ελκώδους κολίτιδος και CD. Η περιοχή που 
φωτογραφίζεται είναι η 6ρ13, η οποία σε κάποιες 
μελέτες καλείται IBD3. Τα υποψήφια γονίδια είναι τα 
HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-E, HLA-F, HLA-G, 
MIC-A, MIC-B, HLA-DR, HLA-DP, HLA-DQ, HLA-
DM, LMP-2, LMP-7, transporterin antigen processing 
(TAP)-1, TAP-2, TNF-a, TNF-b, (LT-a), heat shock 
proteins (HSP), complement C4, C2 genes κ.α.

Χρωμόσωμα 3. Από τις 16 σχετικές μελέτες 4 βρέ-
θηκαν να δείχνουν συσχέτιση μεταξύ γονιδίων αυτού 
του χρωμοσώματος και της ΙΦΕΝ. Τα πιθανά γονίδια 
σε αυτήν την περιοχή είναι τα CCR2, CCR5, IL-4RA, 
IL-5RA κ.α.

Χρωμόσωμα 5q. Μόνο 3 μελέτες εμπλέκουν το 
χρωμόσωμα 5q. Τα υποψήφια γονίδια είναι τα IL-3, 
IL-4, IL-5, IL-13, CSF-2. Oι κυτταροκίνες αυτές φαί-
νονται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση 
της ΙΦΕΝ.

14q11(ΙΒD4) και 19ρ13. Προτείνονται από μερικές 
μελέτες. Το 14q11 περιέχει τα γονίδια των ανοσορρυθ-
μιστικών υποδοχέων TCR-α/δ ενώ το 19ρ13 περιέχει 
γονίδια που κωδικοποιούν μόρια προσκόλλησης και 
κυτταρικής επικοινωνίας ICAM1, C3, TBXA2 και 
LTB4H.

Αναλύσεις Συσχέτισης

Οι εργασίες αυτές έχουν επικεντρωθεί στη μελέτη 
των γονιδίων NOD2, HLA-ΙΙ, των υποδοχέων των 
κυτταροκινών, και των μορίων επούλωσης. 

NOD2: Το NOD2 ανήκει στην οικογένεια των 
πρόσφατα χαρακτηρισμένων NOD μακρομορίων, στην 
οποία ανήκει και το NOD1.Το NOD2 και το ομόλογό 
του NOD1 είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας κυτο-
σολικών παραγόντων που σχετίζονται με τον ρυθμιστή 
της απόπτωσης Apaf-1 και μια τάξη πρωτεινών των 
φυτών που αντιστέκονται στις ασθένειες (Σχήμα 1). 
Το NOD1 αναγνωρίζεται ως μία πρωτείνη δομικά 
ανάλογη με τον ρυθμιστή της απόπτωσης (Αpaf-1). 

Σχήμα 1. Οι κυτοσολικοί παράγοντες που σχετίζονται με τον Apaf-1
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NOD1 και Apaf-1. Πρόκειται για σχετιζόμενα μόρια 
που μοιράζονται ένα αμινοτελικό άκρο, μια κεντρική 
περιοχή (NBD) και μια καρβοξυτελική περιοχή. Η 
κύρια διαφορά του NOD1 και NOD2 είναι η ύπαρξη 
δυο αμινοτελικών CARDs στο NOD2.

Η έκφραση του NOD2 περιορίζεται στα μονοκύτ-
ταρα. Οι NOD πρωτείνες είχαν αρχικά περιγραφεί 
ως ενδοκυττάριοι ενεργοποιητές του μεταγραφικού 
παράγοντα NF-Kb. Το NOD2 γονίδιο κωδικοποιεί 
μια ενδοκυττάρια πρωτείνη που εκφράζεται στα μο-
νοκύτταρα και τα μακροφάγα και έχει ειδικές θέσεις 
πρόσδεσης για βακτηριακούς λιποπολυσακχαρίτες 
(LPS) που εντοπίζονται σε τμήμα πλούσιο σε λευκί-
νες (LRR) στο καρβοξυτελικό άκρο του μορίου. Η 
πρωτείνη αυτή υπό φυσιολογικές συνθήκες οδηγεί σε 
ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα NF-kB 
και σε απόπτωση44. Οι γενετικοί πολυμορφισμοί που 
φαίνεται να σχετίζονται με τη CD είναι μια μεταλ-
λαγή προσθήκης (Leu1007fsinsC) και δυο σημειακές 
αλλαγές (R702W και G908R)44-46. Μέχρι σήμερα δεν 
είναι γνωστός ο ρόλος των σημειακών αλλαγών, αλλά 
μόνο της μεταλλαγής προσθήκης. Αυτή οδηγεί σε σύν-
θεση πρωτείνης από την οποία απουσιάζει η περιοχή 
πρόσδεσης των βακτηριακών λιποπολυσακχαριτών, 
γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη 

ενεργοποίηση του NF-kB μετά από βακτηριακή λοίμω-
ξη44. Το NOD2 επομένως φαίνεται να μεσολαβεί στη 
φλεγμονώδη απόκριση που επάγεται από τα προιόντα 
των βακτηρίων του αυλού του εντέρου. Έχει δειχθεί ότι 
η μεταλλαγή της προσθήκης, υπάρχει σε μεγαλύτερη 
συχνότητα στους ασθενείς με CD από ότι στον υγιή 
πληθυσμό (περίπου 8,2% προς 45 στις ΗΠΑ και 12% 
προς 2% στην Γερμανία και τη Βρετανία). Ο σαφής 
μηχανισμός με τον οποίο το γονίδιο NOD2 προδιαθέτει 
για τη νόσο δεν είναι ακόμη διευκρινισμένος (Σχήμα 
2). Η μελέτη των Ogura και συν44 για το ρόλο της 
μετάλλαξης υποστηρίζει ότι η προδιάθεση σχετίζεται 
με απουσία ικανότητας απόκρισης στα βακτηριακά 
αντιγόνα στο γαστρεντερικό μικροπεριβάλλον και 
επακόλουθη απόπτωση των επαγωμένων κυττάρων. Η 
έλλειψη αυτής της ικανότητας οδηγεί το ανοσοποιητικό 
σύστημα σε μέγιστη φλεγμονώδη αντίδραση. 

Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν ότι η μεταλλαγή 
συσχετίζεται με την προσβολή του ειλεού και κυρίως 
με το στενωτικό φαινότυπο της νόσου47,48. Επίσης, φαί-
νεται ασθενείς που έφεραν τη μεταλλαγή εκδήλωσαν 
τη νόσο σε μικρότερη ηλικία από τους ασθενείς χωρίς 
μετάλλαξη, όπως και ότι αυτοί οι ασθενείς εμφανί-
ζουν σε μεγαλύτερο βαθμό αρθρίτιδα ως παράλληλη 
εξωεντερική εκδήλωση. Τελευταίες μελέτες όμως 

Σχήμα 2. Μηχανισμοί δράσης του NOD2: a)υπό φυσιολογικές συνθήκες και β) με την μετάλλαξη προσθήκης
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σε συγκεκριμένους πληθυσμούς και διάφορες εθνι-
κότητες δείχνουν ότι ο προαναφερόμενος γενετικός 
πολυμορφισμός όσον αφορά τη CD παρουσιάζει μια 
γεωγραφική ή και εθνική κατανομή49,50.
Πολυμορφισμοί	στα	γονίδια	του	HLA: Το γονίδιο 

HLA αποτελείται από 3 περιοχές τη HLA-I, HLA-II, 
HLA-III. Το HLA-I αποτελείται από HLA-A, HLA-B 
και HLA-C. Το HLA-II αποτελείται κυρίως από HLA-
DR, HLA-DQ, HLA-DP. Τα γονίδια που ευθύνονται 
για την ανοσία και βρίσκονται στο HLA-III είναι του 
TNF-α, TNF-b, (LT-α), του συμπληρώματος 2 (C2) 
και 4 (C4). Τα γονίδια στις περιοχές αυτές εμφανί-
ζουν υψηλού βαθμού πολυμορφικότητα. Το HLA-II 
εκφράζεται πρωταρχικά στα μακροφάγα, στα δενδρι-
τικά κύτταρα και στα επιθηλιακά κύτταρα του θύμου 
αδένα, και παίζει σημαντικό ρόλο στην ανοσολογική 
αναγνώριση από εξωγενή αντιγόνα. Ανοσολογικές 
μελέτες έχουν δείξει ότι η ΙΦΕΝ σχετίζεται σημαντικά 
με διαταραχές στα T βοηθητικά λεμφοκύτταρα. Oι 
πολυμορφισμοί που σχετίζονται θετικά ή αρνητικά με 
την ελκώδη κολίτιδα ή τη νόσο Crohn εντοπίζονται 
κυρίως στο DRB1 ή στο DQB151,52. Αποτελέσματα σε 
περισσότερες από 2 μελέτες δείχνουν ότι η ελκώδης 
κολίτις σχετίζεται θετικά με τα DR2, DR9 και αρνητικά 
με το DR4, και ότι η νόσος Crohn σχετίζεται θετικά 
με τα DR7, DQ4 και αρνητικά με τα DR2, DR353-56. 
Περισσότερες αναλύσεις γονοτύπων δείχνουν ότι τα 
DRB1*0103, DRB1*1501 και DRB1*1502 σχετίζονται 
με την ελκώδη κολίτιδα57,58.

Κυτταροκίνες, υποδοχείς κυτταροκινών και μόρια 
επούλωσης

Η IL-1β, εκκρίνεται κυρίως από τα μικροφάγα και 
ρυθμίζει την έκφραση των HLA-II, των μορίων επού-
λωσης και της IFN-γ, ενώ προάγει την δραστηριότητα 
των Τ βοηθητικών λεμφοκυττάρων. Ο Nemetz και συν59 
διαπίστωσαν ότι το αλλήλιο IL-1β-511*2 σχετίζεται με 
την υπερέκφραση της IL-1β και τη μείωση της οστικής 
πυκνότητας, και ότι το αλλήλιο IL-1β(+3953, -211) 
σχετίζεται με την κατάσταση του ασθενούς.

Ο TNF-α προτείνεται ως παράγοντας παθογένειας 
στην ΙΦΕΝ. Το γονίδιο που τον κωδικοποιεί βρίσκεται 
στη θέση IBD3 (6p13). O Van Heel και συν60 έδειξαν 
ότι το αλλήλιο (-857C) TNF-α σχετίζεται με την εκ-
δήλωση της ΙΦΕΝ. Ο Sashio και συν61 έδειξαν ότι τα 
αλλήλια (-308G/A, - 238G/A) σχετίζονταν με την εκδή-
λωση ελκώδους κολίτιδος. Ο Louis και συν βρήκαν ότι 

το αλλήλιο (-308) TNF-α συνδεόταν με συγκεκριμένους 
κλινικούς φαινότυπους της νόσου Crohn62.

Η IL-4, που εκφράζεται στα τάξης ΙΙ βοηθητικά 
λεμφοκύτταρα, παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του 
ισοζυγίου των βοηθητικών λεμφοκυττάρων. Τα γονίδια 
της IL-4 και του υποδοχέα της (IL4-R) εντοπίζονται στα 
5q31-33 (IBD5) και 16q12 (IBD1). Οι Klein και συν63 
και Aithal και συν64 βρήκαν αλλήλια που συνδέονται 
με τη νόσο Crohn. Η συχνότητα του αλληλίου IL-4-RP2 
σε κινεζικό πληθυσμό ήταν αυξημένη σε ασθενείς με 
ελκώδη κολίτιδα από ότι στους υγιείς, ενώ η συχνότητα 
του αλληλίου RP1 ήταν υψηλότερη στον υγιή πληθυσμό 
από ότι στους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.

Η IL-10 μπορεί να καταστείλει την έκφραση της IL-
12 και του TNF-α. Όμως γενετικές μελέτες δεν έδειξαν 
να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των αλληλίων της IL-10 
(-627, -1117, -1082, -592, -819) και της ΙΦΕΝ65,66,67. 
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 2.4. ΑΝΟΣΟλΟΓΙΚΟΙ πΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
	 	 Γεράσιμος	Μάντζαρης	-	Σταυρούλα	Κοιλάκου	

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚa

Η παθογένεια των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων 
του εντέρου (ΙΦΝΕ) παραμένει σε αρκετά σημεία της 
αινιγματική και αδιευκρίνιστη. Παρά τις σημαντικές 
προόδους της κυτταρικής και μοριακής βιολογίας και 
την αποσαφήνιση πολλών μηχανισμών που επάγουν 
και διαιωνίζουν τις ΙΦΝΕ, παραμένουν αδιευκρίνιστες 
οι γενεσιουργές αιτίες και οι ουσιαστικές διαφορές 
μεταξύ της ελκώδους κολίτιδος και της νόσου του 
Crohn, όπως π.χ. η εκλεκτική, συνεχής και συμμετρική 
προσβολή μόνο του βλεννογόνου στην ελκώδη κολίτιδα 
έναντι της διατοιχωματικής, ασυνεχούς και ασύμμετρης 
προσβολής του εντερικού σωλήνα στη νόσο Crohn. Δεν 
υπάρχει συνεπώς ένας μόνο παράγοντας ή μηχανισμός 
που να εξηγεί όλες τις εκδηλώσεις των νοσολογικών 
αυτών οντοτήτων. Τουναντίον, πολλές δυναμικές παρά-
μετροι φαίνεται ότι είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη 
ελκώδους κολίτιδος ή νόσος Crohn. Ακόμη κι αν είναι 
απολύτως εύλογο στα βιβλία να παρατίθενται χωριστά 
οι παθογενετικοί μηχανισμοί, πρέπει να τονισθεί ότι 
είναι συνάμα εξαιρετικά μονόπλευρο και μυωπικό να 
απομονώνονται τα ανοσιακά φαινόμενα από τις μικρο-
βιολογικές συνιστώσες, τους μη ειδικούς μηχανισμούς 
της φυσικής ανοσίας, τις γενετικές συνιστώσες και τον 
κυρίαρχο ρόλο των ανοσοενδοκρινολογικών μηχανι-
σμών στα δυναμικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα 
στον εντερικό αυλό και το τοίχωμα. 

Το έντερο έχει μειωμένους τρόπους να ανταποκρι-
θεί σε βλαπτικά ερεθίσματα που ασκούνται πάνω του 
και, γενικώς, ανεξαρτήτως της φύσης του βλαπτικού 
αιτίου, υπάρχει μια κοινή οδός που οδηγεί σε εγκατά-
σταση φλεγμονής (σχήμα 1). Εκείνο που διακρίνει τις 
ΙΦΝΕ από άλλες φλεγμονώδεις παθήσεις είναι ότι η 
φλεγμονή είναι χρόνια και διαδράμει με υφέσεις και 
εξάρσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι προκειμένου 
να αναπτυχθεί ΙΦΝΕ απαιτείται η αρμονική αλληλε-
πίδραση γονιδίων και μικροοργανισμών. Αν κάποιο 
άτομο δεν διαθέτει τον ιδανικό συνδυασμό δεν πρό-
κειται να εμφανίσει ΙΦΝΕ (σχήμα 2). Η παρέμβαση 
του ανοσιακού συστήματος έγκειται στην ικανότητα 

του ανοσιακού ιστού να κατευνάσει, ή μη, τη φλεγ-
μονώδη αντίδραση, έτσι ώστε να αποτραπεί η χρόνια 
φλεγμονή που χαρακτηρίζει τις ΙΦΝΕ (σχήμα 3). 

Παρότι κατά καιρούς έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι 
μικροοργανισμοί ως αιτιολογικοί παράγοντες, όπως 
χλαμύδια, Listeria monocytogenes, προσκολλημένη στο 
έντερο (enteroadherent) E. Coli, παραμυξοϊοί, ρεοϊοί 
και το Mycobacterium paratuberculosis, ουσιαστική 
εμπλοκή συγκεκριμένου μικροοργανισμού στην παθο-
γένεια των ΙΦΝΕ δεν έχει αποδειχθεί 1,2. Συμβιωτικοί 
μικροοργανισμοί της εντερικής χλωρίδας και μεταβο-
λικά τους προϊόντα είναι δυνατό να διαδραματίζουν 
σημαντικό γενεσιουργό ρόλο στην πρόκληση (trigger) 
μιας φλεγμονώδους αντίδρασης, που βρίσκει πρόσφο-
ρο έδαφος εξ αιτίας, ίσως, ανεπαρκείας των φυσικών 
φραγμών της βλέννας και του εντερικού επιθηλίου, 
μηχανισμών της φυσικής ανοσίας και μειονεκτικών 
επίκτητων ανοσιακών μηχανισμών που διαιωνίζουν 
ίσως με απρόσφορο τρόπο την αρχική (μη ειδική;) 
προσβολή. Όντως, η θεωρία, ότι οι ΙΦΝΕ είναι μια 
χρόνια φλεγμονώδης εντεροπάθεια που κινητοποιείται 
σε γενετικώς προδιατεθιμένα άτομα από απώλεια της 
ανοσιακής ανοχής έναντι των συμβιωτικών μικροορ-
γανισμών της εντερικής χλωρίδας, λόγω της εντερικής 
φλεγμονής που προκαλεί οποιοδήποτε ενδογενές ή 
εξωγενές (π.χ. φάρμακα) αίτιο, είναι ιδιαίτερα ελκυ-
στική. Από την άποψη αυτή αντιλαμβάνεται κανείς 
πόσο μονοδιάστατη είναι η έρευνα που αγνοεί τη δυ-
ναμική αλληλεπίδραση των συστατικών της εντερικής 
χλωρίδας, και δη συμβιωτικών μικροοργανισμών, με 
το εντερικό επιθήλιο και την πληθώρα των ανοσοκυτ-
τάρων της υποεπιθηλιακής περιοχής. 

Αντιγόνο και αντιγονική πρόσβαση

Η φύση και το είδος του αντιγόνου (-ων) στις ΙΦΝΕ 
δεν έχουν αποσαφηνισθεί. Υπάρχουν πειραματικές 
ενδείξεις ότι στην ελκώδη κολίτιδα το αντιγόνο είναι 
γλυκοπρωτεϊνικής φύσης, αφού η ανοσοαπόκριση της 
χυμικής ανοσίας συνίσταται στην αύξηση των IgG1 και 
IgG3 υποτάξεων, ενώ στη νόσο Crohn αυξάνονται οι 
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Σχήμα 2. Η ανάπτυξη ΙΦΝΕ προαπαιτεί την αλληλεπίδραση της εντερικής χλωρίδας με το κατάλληλο γενετικό υπόστρωμα 
του ξενιστή. Άτομα που στερούνται του κατάλληλου συνδυασμού δεν αναπτύσσουν ΙΦΝΕ.

Σχήμα 1. Κοινή τελική οδός για την ανάπτυξη και εγκατάσταση εντερικής φλεγμονής ανεξαρτήτως του αρχικού αιτίου σε 
γενετικώς προδιατεθιμένα άτομα.
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Σχήμα 3. Μόνο σε οργανισμούς που αναπτύσσονται σε “στείρο” περιβάλλον το έντερο δεν φλεγμαίνει. Αντίθετα, το υγιές 
έντερο είναι ένα “φυσιολογικώς” φλεγμαίνον έντερο ως συνέπεια αλληλεπίδρασης της εντερικής χλωρίδας και της γενετικής 
συνιστώσας του ξενιστή. Προκειμένου να αναπτυχθεί ΙΦΝΕ πρέπει ο ανοσιακός ιστός του εντέρου να μη μπορεί να “κατευ-
νάσει” την εντερική φλεγμονή αλλά να επιτρέπει τη διαιώνισή της.

υποτάξεις IgG2 και IgG4, ενδεικτικό ανοσοαπόκρισης 
προς πρωτεϊνικής φύσης αντιγόνα. Εν τούτοις, αυτό δεν 
προδικάζει αν πρόκειται για εξωγενές αντιγόνο (-α) ή 
νεοαντιγόνο (-α). Η πρόσβαση του αντιγόνου γίνεται 
μέσω του εντερικού επιθηλίου. Το τελευταίο εμφανίζει 
διαφορετικά χαρακτηριστικά στο λεπτό και το παχύ 
έντερο. Το επιθήλιο των λαχνών του λεπτού εντέρου 
επιλέγει ουσιαστικά αντιγόνα για παρακυττάρια μετα-
φορά προς τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (ΑΠΚ) 
του χορίου ή διακυττάρια επεξεργασία, μεταφορά και 
αντιγονική παρουσίαση σε Τ βοηθητικά και κατασταλ-
τικά λεμφοκύτταρα του επιθηλίου και του χορίου. Οι 
ανοσιακές λειτουργίες του επιθηλιακών εντεροκυτ-
τάρων του λεπτού εντέρου συνοψίζονται στον πίνακα 
1. Αντιγόνα που δεν επιλέγονται ή “αποκλείονται” 
δεσμευόμενα από τις εκκριτικές ανοσοσφαιρίνες ή 
εκτρέπονται προς τις πλάκες του Payer μέσω των κυτ-
τάρων Μ για γένεση κλώνων Β και Τ λεμφοκυττάρων 
με σκοπό την παραγωγή αντισωμάτων ή την επαγωγή 
ανοσιακής ανοχής3. Τα επιθηλιακά κύτταρα συμβάλ-
λουν σημαντικά στην άμυνα και την ομοιοστασία του 
οργανισμού, ευνοώντας την ανάπτυξη συγκεκριμένης 
φύσης χλωρίδας του εντέρου, αποτρέποντας τον υπέρ-
μετρο πολλαπλασιασμό τόσο συμβιωτικών όσο και 

παθογόνων μικροβίων, επιλέγοντας αντιγονική ύλη για 
αναγνώριση, επάγοντας φαινόμενα ανοσιακής ανοχής 
και διεγείροντας λελογισμένες τοπικές αντιδράσεις 
φλεγμονής έναντι προσκολλημένων ή διεισδυτικών 
παθογόνων με τη στρατολόγηση ειδικών ανοσοδρα-
στικών κυττάρων του ανοσιακού ιστού των εντερικών 
βλεννογόνων. Αντίθετα, η δομή, οργάνωση και ο ρόλος 
των επιθηλιακών εντεροκυττάρων του παχέος εντέρου 
δεν έχουν πλήρως αποσαφηνισθεί γιατί τα φαινόμενα 
αντιγονικής αναγνώρισης και ανοχής δεν είναι η κύρια 
αποστολή του επιθηλίου στο παχύ έντερο. Επίσης, ο 
αριθμός και τα ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά 
των ενδοεπιθηλιακών λεμφοκυττάρων διαφέρουν 
σημαντικά των αντίστοιχων στο λεπτό έντερο. Οι 
βλέννες είναι καθ’ υπεροχή θειούχες σε αντίθεση με 
τις σιαλοβλέννες στο λεπτό έντερο. Εν τούτοις, σε 
καταστάσεις φλεγμονής τα εντεροκύτταρα αυξάνουν 
την έκφραση αντιγόνων ιστοσυμβατότητας τάξης ΙΙ και 
εκλύουν κυτταροκίνες, χημειοκίνες και άλλες ουσίες 
που ευοδώνουν τις αντιδράσεις φλεγμονής4.

Τ βοηθητικά λεμφοκύτταρα, ανοσιακή διέγερση και 
απόκριση

Η παρουσίαση αντιγόνου στην επιφάνεια ενός 
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πίνακας 1. Ανοσιακές λειτουργίες των κυττάρων του εντερικού επιθηλίου.

1.   Βιοσύνθεση του εκκριτικού παράγοντα (secretory component) των εκκριτικών ανοσοσφαιρινών από τα κυλινδρικά 

επιθηλιακά εντεροκύτταρα. Σύνδεση με και μεταφορά προς τον αυλό των εκκριτικών ανοσοσφαιρινών. 

2.  Βιοσύνθεση και έκκριση πεπτιδίων με 

 a. αντιμικροβιακή δράση για διατήρηση της ισορροπίας της εντερικής χλωρίδας. τα κύτταρα Paneth, π.χ., εκκρίνουν 

λυσοζύμη, αμυντικά πεπτίδια (α-defensins), φωσφολιπάση Α2, κά. Τα κυλινδρικά επιθηλιακά κύτταρα εκκρίνουν 

β-defensins τόσο σε φυσιολογικές συνθήκες (β-defensins 1) όσο και μετά από ανοσιακή διέγερση (IL-1β, TNFα) ή 

βακτηριακή διείσδυση. 

 b. προστατευτική δράση από μικρόβια και μικροβιακά προϊόντα, όπως η πρωτεΐνη του 1ου γονιδίου της πολυφαρμακευ-

τικής ανθεκτικότητας (multidrug resistance gene 1a, MDR1a) που εκκρίνεται από τα κυλινδρικά επιθηλιακά κύτταρα 

και τα ενδοεπιθηλιακά λεμφοκύτταρα, και 

 c. πεπτίδια που αποκαθιστούν την ακεραιότητα των αμυντικών φραγμών, όπως τα πεπτίδια trefoil. 

3.  Βιοσύνθεση και έκκριση ανοσιακώς δραστικών μορίων, όπως 

 a. χημειοτακτικών ουσιών (πχ IL-8), 

 b. μορίων προσκόλλησης, 

 c. ευφλεγμονωδών κυτταροκινών (TNFα, IFNγ), 

 d. Toll-like υποδοχέων 4 (TLR4), που δεσμεύοντας λιποπολυσακχαρίδη κινητοποιούν το μονοπάτι του (μεταγραφικού 

παράγοντα) πυρηνικού παράγοντα κΒ (NFκΒ), και 

 e. αντιγόνων ιστοσυμβατότητας τάξης ΙΙ (HLA-II), που εκφράζονται στη βασικοπλάγια και την αυλική επιφάνεια των 

κυλινδρικών εντεροκυττάρων. 

4.  πρόσληψη αντιγονικής ύλης από τον αυλό και σύνδεσή της με τα αντιγόνα HLA-II. Έκφραση του ανοσοσυμπλέγματος 

στην επιφάνεια του κυττάρου και αναγνώρισή του από Τ λεμφοκύτταρα του χορίου.

ΑΠΚ, η σύνδεσή του με τον αντιγονικό υποδοχέα και 
η επακόλουθη αναγνώρισή του από το Τ βοηθητικό 
λεμφοκύτταρο οδηγεί σε ενεργοποίηση του τελευταίου 
μόνο όταν διατίθενται συνδιεγερτικά μόρια (του Β7 
μορίου στο ΑΠΚ και του CD28 μορίου στο Τ λεμφοκύτ-
ταρο). Άλλως, η αντιγονική αναγνώριση οδηγεί σε ανο-
χή του αντιγόνου ή απόπτωση του Τ λεμφοκυττάρου. 
Η ενεργοποίηση των Τ βοηθητικών λεμφοκυττάρων 
οδηγεί σε εξαρτημένη από ασβέστιο ενεργοποίηση 
της ελεύθερης και δεσμευμένης με καλμοντουλίνη 
καλσινευρίνης, μιας κυτταροπλασματικής φωσφατάσης 
που ενεργοποιεί την κυτταροπλασματική συνιστώσα 
του πυρηνικού παράγοντα των ενεργοποιημένων Τ 
λεμφοκυττάρων (cNF-AT), που μεταφερόμενος στον 
πυρήνα και συνδεόμενος με την πυρηνική του συνι-
στώσα (nuclear NF-AT) δημιουργεί τη “συσκευή” που 
κινητοποιεί τη μεταγραφή πυρηνικού υλικού, οδηγώ-
ντας σε βιοσύνθεση IL-2 και του υποδοχέα της IL-2, και 
έμμεσα σε βιοσύνθεση IL-3, IL-4, IFN-γ, και TNF-α, 
κυτταροκινών που επάγουν την εκ των Τ βοηθητικών 
λεμφοκυττάρων διέγερση των Β λεμφοκυττάρων. Η 

καταστολή της περαιτέρω διαιωνιζόμενης απρόσφορα 
διέγερσης και πολλαπλασιασμού των Τ λεμφοκυττά-
ρων γίνεται με έκφραση ενός δεύτερου Β7 συνδέτη, 
του CTLA-4, που καταστέλλει την έκφραση της IL-2 
με αποτέλεσμα την ύφεση της ανοσιακής απόκρισης5. 
Πρέπει να τονισθεί ότι η διαφορά ενός “υγιώς φλεγ-
μαίνοντος εντέρου” και ενός εντέρου με ΙΦΝΕ έγκειται 
στη διαφορετική φύση αλλά κυρίως στην διαφορετική 
ποσότητα του φλεγμονώδους διηθήματος, που είναι συ-
νέπεια κυρίως της διαφορετικής ανοσιακής ρύθμισης 
της φλεγμονής που προκαλεί στο έντερο ένα (τυχαίο 
ίσως) βλαπτικό ερέθισμα (σχήμα 3). 

Ο τύπος της ανοσιακής απόκρισης (κυτταρικής ή 
χυμικής) που θα επικρατήσει από τη διαφοροποίηση 
ενός “παρθένου” (naive) T-λεμφοκυττάρου είναι τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αντιγόνου και του δεύτε-
ρου συνδιεγερτικού σήματος. Σε πειραματικά πρότυπα 
διακρίνονται δυο βασικές υποομάδες Τ λεμφοκυτ-
τάρων (CD4+) βάσει του τύπου των κυτταροκινών 
που παράγουν. Τα κύτταρα που παράγουν μεγάλες 
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ποσότητες IL-2, IL-12 και IFN-γ εμπλέκονται κυρίως 
στην τύπου Th1 ανοσοαπόκριση (κυτταρική ανοσία). 
Αντιθέτως η Τh2 ανοσοαπόκριση χαρακτηρίζεται από 
παραγωγή IL-4, IL-5, IL-10 και IL-13 που εμπλέκονται 
στα φαινόμενα της που κυριαρχεί η χυμική ανοσία6. 

Παρόλο που στα πειραματικά πρότυπα των ΙΦΝΕ 
παρατηρείται σαφής προσανατολισμός προς Th1 ή Th2 
ανοσιακή απόκριση (σχήμα 4), στους ανθρώπους η κα-
τάσταση είναι λιγότερο σαφής. Μελέτες σε ασθενείς με 
εγκατεστημένη νόσο Crohn γενικώς υποστηρίζουν την 
επικράτηση της Th1 ανοσιακής απόκρισης με σχηματι-
σμό κοκκιωμάτων7,8 ενώ στην ελκώδη κολίτιδα φαίνεται 
να υπάρχει ισχυρή χυμική ανοσιακή απόκριση, χωρίς 
να είναι τεκμηριωμένη η επικράτηση μιας κλασικής 
Th2 ανοσοαπόκρισης. Αντίθετα, πιο πιθανό σενάριο 
φαίνεται ότι στην ελκώδη κολίτιδα έχουμε τροποποι-
ημένη, μεικτού τύπου (Th1/Th2) ανοσοαπόκριση. Δεν 
είναι επίσης σαφές αν το προφίλ των κυτταροκινών που 
συναντάται σε ασθενείς με πρόσφατα εγκατεστημένη 
νόσο είναι συγκρίσιμο με εκείνο ασθενών με χρόνια 
νόσο. Στον άνθρωπο υπό ορισμένες προϋποθέσεις δι-

αφοροποιείται και υποπληθυσμός Th3 λεμφοκυττάρων 
που ενέχονται στις αντιδράσεις ανοσοανοχής.

Μηχανισμοί ρύθμισης της ανοσιακής απόκρισης και 
ιστικής βλάβης 

Στα υγιή άτομα η έκβαση της διέγερσης των Τ βοη-
θητικών λεμφοκυττάρων στο χόριο ρυθμίζεται τοπικά 
με εξισορροπιστικές δράσεις υποπληθυσμών των Τ 
λεμφοκυττάρων, ανοσοδραστικών και ανοσορρυθμι-
στικών. Τα πρώτα γενικεύουν τις ανοσιακές δράσεις με 
παραγωγή δικτύου κυτταροκινών, ανάλογα με τη φύση 
της ανοσιακής απόκρισης (Th1 ή Th2) και ασκούν 
εκσεσημασμένες δράσεις στα αγγεία και στο χαλαρό 
υπόστρωμα του χορίου (θεμέλια ουσία). Στα πλαίσια, 
π.χ., της Th1 ανοσιακής απόκρισης με επίδραση κυρίως 
του TNFα και της IFN-γ εκφράζονται στο ενδοθήλιο 
των αγγείων προσκολλητικά μόρια (ιντεγκρίνες) που 
διαμεσολαβούν τη διαπίδυση λευκοκυττάρων και μο-
νοκυττάρων στις θέσεις της φλεγμονής. Τα κύτταρα 
αυτά σε συνδυασμό με την εκ των κυτταροκινών ενερ-
γοποίηση των μεταλλοπρωτεϊνασών της θεμέλιας ου-

Σχήμα 4. Μετά από αντιγονική (Ag) διέγερση το αντγονοπαρουσιαστικό κύτταρο (ΑΠΚ) προσλαμβάνει, επεξεργάζεται 
και παρουσιάζει το αντιγόνο σε ένα παρθένο Τ λεμφοκύτταρο (Th0). Με τη δράση της IL-1 και IL-2 η ανοσιακή διέγερση 
γενικεύεται και η εκτροπή της προς Th1 ή Th2 ανοσοαπόκριση εξαρτάται από το αντιγονικό προφίλ και τις εκκρινόμενες 
κυτταροκίνες (IFNγ και TGFβ/IL-10). Τα Th1 κύτταρα παράγουν IFNγ και τα Th2 παράγουν IL-10 και TGFβ. H IFNγ δρα σε 
Th2 κύτταρα ενώ η ΙL-10 και ο TGFβ σε Th1 κύτταρα αναστέλλοντας την περαιτέρω διέγερσή τους. Η περαιτέρω παραγωγή 
κλώνων Τ και Β λεμφοκυττάρων και η μεγέθυνση της ανοσιακής αντίδρασης κατευθύνεται από την παραγωγή των κατάλληλων 
κυτταροκινών. Η επακολουθούσα φλεγμονή στις ΙΦΝΕ δεν κατευνάζεται εξ αιτίας της διαταραχής της ανοσορρύθμισης.
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σίας κινητοποιούν κυτταροτοξικά κύτταρα και ιστικά 
μακροφάγα, που επιφέρουν εκτεταμένη καταστροφή 
των περιοχών που φλεγμαίνουν. 

Αντίθετα, τα ανοσορρυθμιστικά Τ λεμφοκύττα-
ρα ασκούν εκτεταμένες κατασταλτικές δράσεις με 
σκοπό να αποτρέψουν ή να καταστείλουν στο πιο 
περιορισμένο δυνατό επίπεδο την ανοσιακή διέγερση 
και ιστική καταστροφή. Αυτό επιτελείται με έκκριση 
αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών, όπως της IL-10 ή 
του β αυξητικού παράγοντα των όγκων (TGF-β). Αν 
η δράση των κατασταλτικών κυττάρων δεν επαρκεί να 
κατευνάσει τη φλεγμονή, κινητοποιούνται μηχανισμοί 
κυτταρικής λύσης των ανοσοδιεγερτικών κυττάρων. 
Χαρακτηριστικό της παθογένειας των ΙΦΝΕ, ιδίως 
της νόσου Crohn, είναι η ενδογενής αντίσταση των 
Τ λεμφοκυττάρων του εντερικού βλεννογόνου στον 
προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο (απόπτωση) με 
επακόλουθο τη συσσώρευσή τους στο χόριο και την 
απρόσφορη συντήρηση της φλεγμονής. Η απόπτωση 
ρυθμίζεται από δυο ενδοκυττάρια μονοπάτια: 
 1)  η ενεργοποίηση του Fas υποδοχέα οδηγεί στη στρα-

τολόγηση και την ενεργοποίηση της κασπάσης 8, η 
οποία με τη σειρά της ενεργοποιεί την κασπάση 3, 
με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια αλληλουχία ενδο-
κυτταρίων αντιδράσεων που οδηγεί τελικώς στην 
κατάτμηση του DNA, μεταβολές της κυτταρικής 
μεμβράνης και τον κυτταρικό θάνατο, και 

 2)  η κασπάση 3 μπορεί ακόμη να ενεργοποιηθεί από 
ένα σύμπλεγμα πρωτεϊνών, που περιλαμβάνει την 
κασπάση 9, τον APAF-1 και το κυτταρόχρωμα C. 
Αυτό το μονοπάτι ενεργοποιείται όταν το κυττα-
ρόχρωμα C εξέλθει του μιτοχονδρίου, διαδικασία 
που ελέγχεται από την οικογένεια των Bcl-2 πρω-
τεϊνών. 
Η ελαττωματική απόπτωση των Τ-λεμφοκυττάρων 

στη νόσο Crohn οφείλεται στην έλλειψη εξισορρό-
πησης μεταξύ της αντιαποπτωτικής μιτοχονδριακής 
πρωτεϊνης Bcl-2 και της ευοδωτικής της απόπτωσης 
πρωτεΐνης Bax.9 Ειδικά για τη νόσο Crohn παρατηρεί-
ται αντίσταση στην απόπτωση των Τ λεμφοκυττάρων 
στον εντερικό βλεννογόνο ως συνέπεια της αυξημένης 
παραγωγής στον εντερικό βλεννογόνο της IL-6. Η 
IL-6 σχηματίζει σύμπλοκο με τον υποδοχέα της που 
διεγείρει μια αλληλουχία κυτταρικών “συμβάντων” 
στα Τ λεμφοκύτταρα του εντερικού βλεννογόνου με 
αποτέλεσμα την αυξημένη ενεργοποίηση αντιαπο-
πτωτικών γονιδίων10. Αντίθετα, στην ελκώδη κολίτιδα 

φαίνεται ότι τα T λεμφοκύτταρα αποπίπτουν μέσω του 
μηχανισμού που εμπλέκει την αυξημένη έκφραση της 
Fas και τη σύνδεσή της με τον Fas συνδέτη (Fas-Fas 
ligand)11. 

Παρόλο που και οι δυο νόσοι μοιράζονται ορι-
σμένα κοινά κλινικά χαρακτηριστικά φαίνεται πως 
οι μηχανισμοί πρόκλησης της ιστικής βλάβης διαφέ-
ρουν εξ αιτίας ίσως της διακριτής λειτουργίας των 
ενεργοποιημένων Τ λεμφοκυττάρων του εντερικού 
βλεννογόνου. Έτσι, στη νόσο Crohn σε αντίθεση με 
την ελκώδη κολίτιδα τα Τ λεμφοκύτταρα του χορίου 
παρουσιάζουν υψηλότερο δείκτη πολλαπλασιασμού, 
εκφράζουν υψηλότερα επίπεδα του υποδοχέα-α της 
IL-2 και είναι πιο κυτταροτοξικά. Επίσης, παράγουν 
μεγαλύτερες ποσότητες IL-2 και IFN-γ, IL-12 και 
IL-18. Αντίθετα, τα Τ λεμφοκύτταρα στην ελκώδη 
κολίτιδα εκφράζουν έντονα, όπως προαναφέρθηκε, το 
σύμπλεγμα Fas-Fas συνδέτη. Πρόσφατες μελέτες των 
Sturm και συν12 κατέδειξαν σημαντικές διαφορές στην 
κινητική του κυτταρικού κύκλου των Τ λεμφοκυττάρων 
στις δυο νόσους και στις οποίες αποδόθηκαν ως ένα 
βαθμό και οι διαφορές στη λειτουργικότητα τους. Πιο 
αναλυτικά, 
 1)  τα Τ λεμφοκύτταρα του εντερικού βλεννογόνου 

ασθενών με νόσο Crohn παραμένουν 12 και 17 
ώρες λιγότερο στη φάση S σε σχέση με τα αντίστοι-
χα κύτταρα υγιών μαρτύρων και ασθενών με ελκώ-
δη κολίτιδα, ενώ ολοκληρώνουν έναν κυτταρικό 
κύκλο στο μισό χρονικό διάστημα. Το γεγονός αυτό 
θα μπορούσε να εξηγήσει, γιατί ο βλεννογόνος των 
ασθενών με νόσο Crohn περιέχει αυξημένο αριθμό 
Τ λεμφοκυττάρων ακόμα και σε φάση κλινικής 
ύφεσης. Η πρόοδος όμως του κυτταρικού κύκλου 
ρυθμίζει και τα αποθέματα των κυτταροκινών. Έτσι 
στους βραχύτερους κυτταρικούς κύκλους παρά-
γεται περισσότερη IFN-γ και αυτό εξηγεί και την 
αυξημένη παραγωγή της στη νόσο Crohn σε σχέση 
με την ελκώδη κολίτιδα. 

 2)  Η φωσφορυλίωση της Rb πρωτεΐνης, που είναι 
απαραίτητο βήμα για τη μετάβαση από τη φάση G1 
του κύκλου στη φάση S, ήταν σημαντικά ισχυρότερη 
στα T λεμφοκύτταρα ασθενών με νόσο Crohn, όπως 
αντίστοιχα και η έκφραση των κυκλινών Α και Β. 

 3)  Τα επίπεδα της φωσφορυλιωμένης p53, αναστολέα 
του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, ήταν σημαντι-
κά ελαττωμένα στα T λεμφοκύτταρα ασθενών με 
νόσο Crohn. Αντιθέτως, στην ελκώδη κολίτιδα, τα 
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επίπεδα των προαγωγών αλλά και των αναστολέων 
της προόδου του κυτταρικού κύκλου ήταν εντός 
φυσιολογικών ορίων, και τέλος, 

 4)  κατεδείχθη ότι η ενεργότητα της τελομεράσης, 
μιας DNA πολυμεράσης εξαρτημένης από RNA, 
η οποία παίζει κεντρικό ρόλο στην επιμήκυνση 
των τελομερών και στη διατήρηση της ικανότητας 
των λεμφοκυττάρων να πολλαπλασιάζονται και 
να επιζούν, ήταν σημαντικά υψηλότερη στα CD 
T κύτταρα, ενώ απουσίαζε από τα Τ κύτταρα της 
ελκώδους κολίτιδος.
Σε μια άλλη πρόσφατη μελέτη των Matsuoka και 

συν,13 φάνηκε ότι στα Τ βοηθητικά λεμφοκύτταρα των 
ασθενών με νόσο Crohn επάγεται ταχέως ο T-bet, ένα 
μέλος της οικογένειας των T-box μεταγραφικών παρα-
γόντων, που ενεργοποιεί το γονίδιο της IFN-γ. Ο πα-
ράγοντας αυτός υπερεκφράζεται στα αναπτυσσόμενα 
Th1 κύτταρα, ενώ απουσιάζει από τα Th2 κύτταρα. 

Χυμική ανοσία
Ανοσοσφαιρίνες

Στο φυσιολογικό έντερο κυριαρχούν τα IgA Β 
λεμφοκύτταρα. Η IgA στους βλεννογόνους είναι καθ’ 
υπεροχή διμερής και συζεύγνυται με τον εκκριτικό πα-
ράγοντα που βιοσυντίθεται από τα εντεροκύτταρα για 
να μεταφερθεί με διακυττάρια μεταφορά στον αυλό. 
Υπάρχουν δύο υποτάξεις της IgA, IgA

1
 και IgA

2
. Και 

οι δύο έχουν κοινές ιδιότητες, όπως μικρή ικανότητα 
σύνδεσης και ενεργοποίησης του συμπληρώματος, 
αλλά η IgA

1
 εκκρίνεται κυρίως στο εγγύς λεπτό έντερο 

κι είναι πιο ευαίσθητη στη δράση βακτηριακών πρωτε-
ασών. Υπάρχουν λίγα Β λεμφοκύτταρα που παράγουν 
IgM και ελάχιστα IgG Β λεμφοκύτταρα.

Ανοσοϊστοχημικές μελέτες στην ΙΦΝΕ τεκμηριώ-
νουν μια δραματική αύξηση των Β λεμφοκυττάρων και 
πλασματοκυττάρων. Αν και παρατηρείται στροφή προς 
την παραγωγή IgA

1
 ανοσοσφαιρίνης από τα εντερικά 

Β λεμφοκύτταρα, αμφότερες οι διμερείς IgA
1
 και IgA

2
 

υποτάξεις μειώνονται. Η αναλογική αύξηση των IgG-, 
IgM- and IgA-B λεμφοκυττάρων είναι 30-, 5- και 2-
φορές αυξημένη πάνω από τα επίπεδά τους στον μη 
φλεγμαίνοντα βλεννογόνο. Τα IgG ανοσοκύτταρα 
ανιχνεύονται κυρίως στις βαθύτερες στιβάδες του χο-
ρίου. Όπως προαναφέρθηκε, διαφορετικές υποτάξεις 
αυξάνονται στην ελκώδη κολίτιδα και στη νόσο Crohn, 
γεγονός που ίσως ενέχει παθογενετική σημασία, αφού 
η IgG1 και IgG3 που αυξάνονται στην ελκώδη κολίτιδα, 

ως απόκριση σε διαλυτά αντιγόνα, έχουν φλογιστική 
δράση (συνδέουν το συμπλήρωμα και έχουν οψωνική 
δράση) σε αντίθεση με τις μη φλογιστικές IgG2 και 
IgG4 που αυξάνονται στη νόσο Crohn, ως απόκριση 
σε βακτηριακά και υδατανθρακικά αντιγόνα. Ίσως 
όμως είναι υπεύθυνοι διακριτοί ανοσορρυθμιστικοί 
μηχανισμοί ή γενετικές διαφορές. Υπάρχουν επίσης 
ανωμαλίες ως προς την έκφραση της J-αλυσίδας, με 
αποτέλεσμα τα επίπεδα παραγωγής των IgA2 και IgA1 
να είναι μειωμένα στις ΙΦΝΕ14.

Συμπλήρωμα

Αν και τα επίπεδα του ολικού συμπληρώματος πα-
ραμένουν στα επίπεδα της φυσιολογικής διακύμανσης 
των υγιών ατόμων ή είναι ελαφρώς αυξημένα στις 
ΙΦΝΕ υπάρχουν ενδείξεις ότι ο μεταβολισμός του C

3
 

και του C
1
q αυξάνεται στην οξεία φάση των ΙΦΝΕ. Η 

ομάδα του Brandtzaeg έδειξε εναπόθεση στην προς 
τον αυλό επιφάνεια ανοσοσυμπλεγμάτων από IgG

1 
και 

ενεργοποιημένο C
3
b και εναπόθεση των τελικών κλα-

σμάτων του συμπληρώματος σε φλεγμαίνουσες μόνο 
περιοχές του βλεννογόνου στην ελκώδη κολίτιδα15. Οι 
Ahrenstedt και συν έδειξαν ότι τα επίπεδα των C

3 
και 

C
4 

σε νηστιδικό υγρό ασθενών με νόσο Crohn είναι 
πιο αυξημένα συγκριτικά με υγιών ατόμων16. Συνεπώς, 
το συμπλήρωμα ενεργοποιείται σε ασθενείς με ΙΦΝΕ 
και μπορεί υπό προϋποθέσεις να κινητοποιήσει οξεία 
και χρόνια φλεγμονή και στρατολόγηση κυττάρων που 
παράγουν και εκλύουν χημειοτακτικούς παράγοντες, 
όπως η IL-8 και η LTB

4
.

Αντισώματα και αυτοαντισώματα

Αντισώματα κατά ευρέος φάσματος αντιγόνων 
της τροφής ανιχνεύονται στον ορό ασθενών με ΙΦΝΕ, 
ιδίως νόσου Crohn. Εν τούτοις, φαίνεται ότι πρόκειται 
για επιφαινόμενο που απορρέει από την αυξημένη 
απορρόφηση τροφικών αντιγόνων μέσω του “χαίνο-
ντος” επιθηλιακού φραγμού. 

Με τον ίδιο τρόπο, αυξημένοι τίτλοι αντισωμάτων 
του ορού κατά συμβιωτικών βακτηρίων αλλά όχι κατά 
συγκεκριμένων παθογόνων ανιχνεύεται στον ορό 
ασθενών με ΙΦΝΕ. Αν και αυτό συνηγορεί εναντίον της 
λοιμώδους θεωρίας των ΙΦΝΕ, είναι πιθανό η (μη ειδι-
κή;) αρχική προσβολή και η επακόλουθη ιστική βλάβη 
να αυξάνουν την απορρόφηση ειδικών βακτηριακών 
αντιγόνων που, με τη σειρά τους, κινητοποιούν “αυτο-
ανόσου” τύπου ανοσιακές αντιδράσεις που προκαλούν 
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οξεία και χρόνια φλεγμονή του εντέρου.
Προκειμένου να χαρακτηρισθεί μια νόσος ως αυ-

τοανόσου αιτίας θα πρέπει να πληρούνται ορισμένες 
προϋποθέσεις, ήτοι να ανιχνεύονται στην κυκλοφορία 
αντισώματα ειδικά για τη νόσο, η νόσος να συσχετίζεται 
με ένα ή περισσότερους χαρακτηριστικούς απλοτύπους 
του HLA, στο πάσχον όργανο να κυριαρχεί ένα φλεγ-
μονώδες κυτταρικό διήθημα στο οποίο να κυριαρχούν 
τα λεμφοκύτταρα και, τέλος, η νόσος να ανταποκρίνε-
ται θεραπευτικώς στα κορτικοστεροειδή. 

Η αυτοανοσία ήταν ανέκαθεν μια γοητευτική 
θεωρία για την ερμηνεία του παθολογοανατομικού 
υποστρώματος και των κλινικών εκδηλώσεων των 
χρονίων νόσων αγνώστου αιτίας. Στις ΙΦΝΕ έχει 
αποδειχθεί εξαιρετικώς δυσχερές να ταυτοποιηθούν 
μεμονωμένες αυτοάνοσες διαταραχές ή φαινόμενα 
αυτοανοσίας ειδικά και σταθερά επαναλαμβανόμενα 
στην ελκώδη κολίτιδα ή τη νόσο Crohn17. Στις αρχές της 
δεκαετίας του ’90 ήταν διαδεδομένη θεωρία της “μορι-
ακής μίμησης” (molecular mimicry) για την ερμηνεία 
της αυτοανοσίας18. Η θεωρία αυτή έχει διατυπωθεί για 
την ερμηνεία και άλλων νόσων ή διαταραχών, όπως η 
εντεροπάθεια από γλουτένη19 και η αγκυλωτική σπον-
δυλίτιδα20. Ατυχώς όμως τόσο στην ελκώδη κολίτιδα 
όσο και στη νόσο Crohn αγνοούμε τόσο τον υπεύθυνο 
πρωτογενή παράγοντα που ενδεχομένως πυροδοτεί 
αντιδράσεις αυτοανοσίας, όσο και τους ακριβείς 
στόχους τους, παρότι έχουν προταθεί διάφοροι21,22. 
Έτσι, παρότι η ελκώδης κολίτις και η νόσος Crohn 
ανταποκρίνονται στην δράση των κορτικοστεροειδών 
και στο παθολογοανατομικό υπόστρωμα κυριαρχούν 
τα λεμφοκύτταρα, δεν υπάρχει σταθερά συσχέτιση με 
κάποιους συγκεκριμένους απλοτύπους του HLA και, 
κυρίως, μολονότι και στις δύο νόσους έχει ανιχνευθεί 
πλειάδα αυτοαντισωμάτων δεν υπάρχουν ενδείξεις 
ότι τα αυτοαντισώματα αυτά είναι οργανοειδικά και 

ειδικά για τις δύο νόσους. Η ελκώδης κολίτις πληροί 
περισσότερες προϋποθέσεις από τη νόσο Crohn προ-
κειμένου να χαρακτηρισθεί ως αυτοάνοση διαταραχή 
και επιπλέον συνυπάρχει συχνότερα με αυτοάνοσες 
και ιδιοπαθείς νόσους23 αλλά απαιτείται περισσότερη 
ερευνητική εργασία κυρίως στο γενετικό και ανοσο-
λογικό πεδίο για να τεκμηριωθεί η προαναφερθείσα 
συσχέτιση.

Η απομόνωση αυτοαντισωμάτων έχει γίνει στόχος 
εντατικής ερευνητικής δραστηριότητας στις ΙΦΝΕ 
ήδη από την δεκαετία των ’50. Αυτοαντισώματα 
ανευρίσκονται κυρίως στην ελκώδη κολίτιδα και οι 
στόχοι της δράσης τους δίνονται στους πίνακες 2 και 
3. Οι στόχοι αυτοί συχνά δεν είναι απομονωμένες και 
ταυτοποιημένες ουσίες αλλά μη κεκαθαρμένα ιστικά 
στοιχεία (πχ προϊόντα εκχυλίσεως ιστών ή κοπράνων). 
Τα αυτοαντισώματα, όπως προαναφέρθηκε, στερού-
νται συχνότατα ειδικότητος για τις ΙΦΝΕ (πχ ECAC). 
Επίσης, στερούνται παθογενετικής σημασίας αφού 
δεν διεκπεραιώνουν κατ’ ανάγκη τοξικές δράσεις για 
τους εντερικούς ιστούς και χρησιμοποιούνται κυρίως 
ως εργαλεία έρευνας, επιδημιολογικής μελέτης ή 
διαφορικής διαγνωστικής της ελκώδους κολίτιδος και 
της νόσου Crohn. Γενικώς τα αυτοαντισώματα εμπλέ-
κονται ενδεχομένως στην παθογένεια μιας νόσου όταν 
κατευθύνονται εναντίον επιφανειακών κυτταρικών 
αντιγονικών στόχων και όχι εναντίον κυτταροπλασμα-
τικών οργανυλλίων ή ενδοκυτταρίων αντιγόνων. Τα 
τελευταία ανιχνεύονται συχνότατα σε διάφορες νόσους 
και είναι πιθανότατα δευτεροπαθή προϊόντα της ιστι-
κής καταστροφής, οφείλονται δηλαδή στην καταστρο-
φή των ιστών και στην επακόλουθη έκθεση αντιγόνων 
στο ανοσιακό σύστημα, ή είναι δείκτες γενικότερης 
ανοσιακής διαταραχής στην συγκεκριμένη νόσο. Άλλες 
ενστάσεις κατά κάποιου ουσιώδους ρόλου τους είναι η 
συχνή ανίχνευσή τους σε συγγενείς ασθενών με ΙΦΝΕ 

πίνακας 2. Πιθανοί στόχοι της αυτοανοσίας στις Ι.Φ.Ν.Ε.

•   Ουσίες στα κόπρανα

• Ουσίες στο εκχύλισμα του παχέος εντέρου

• Κοινό αντιγόνο των εντεροβακτηριδίων (Enterobacterial Common Antigen, ΕCA/ΗSP60)

• Συστατικά των επιθηλιακών κυττάρων (ECAC, Epithelial cell associated components)

•  40 kDa πρωτείνη των επιθηλιακών κυττάρων του παχέος εντέρου 

• Πρωτείνες θερμικής καταπληξίας (mycobacterial HSP65)

• Ουδετερόφιλα (Antineutrophil Cytoplasmic Atnibodies, ANCA)
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πίνακας 3. Τα κύρια αυτοαντισώματα στις Ι.Φ.Ν.Ε.

Στόχος προέλευση  Επιπολασμός  Σχόλια 
   ΕΚ  ΝC

       

Καλυκοειδή κύτταρα Ορός ++  +  Δεν συνδέουν το συμπλήρωμα

ECAC Ορός ++  + Συνδέουν το συμπλήρωμα  

     Ανιχνεύονται σε συγγενείς 

     ασθενών με ΙΦΝΕ

Επιθηλιακά κύτταρα  Βλεννογόνος

   και ορός ++  - 40KD πρωτείνη

Ερυθροκύτταρα (ΑΕΑ)  Υπόβλεννογόνια   ++  ++ Ασθενείς με C. jejuni κολίτιδα 

  αγγεία και ορός   (70%)    

       Απουσιάζουν στους υγιείς 

Ουδετερόφιλα (ΑNCA)  Ορός ++  + Συγγενείς ασθενών   

     Ισχυρή συσχέτιση με 

     Πρ. Σκληρ. Χολαγγειΐτιδα.

Ολιγομαννοσιδικοί επίτοποι  Ορός +  ++ NC λεπτού εντέρου, 

Saccharomyces Ceresiviae     βαρειά, μακράς διάρκειας

(ASCA)     νόσος 

     ανάγκη για εντερεκτομή

αλλά και σε ασθενείς με άλλα φλεγμονώδη νοσήματα 
του εντέρου.

Αυτοαντισώματα κατά στοιχείων του εντερικού 
βλεννογόνου

Το πρώτο αυτοαντίσωμα περιγράφηκε από τους 
Broberger και Perlmann στα 195924 σε ασθενείς με 
ελκώδη κολίτιδα και επρόκειτο για ένα αντίσωμα ορού 
που στρεφόταν εναντίον της βλεννοπολυσακχαρίδης 
των καλυκοειδών κυττάρων του λεπτού και του παχέος 
εντέρου, το οποίο δεν εμφάνιζε διαφορές αναλόγως 
της δραστηριότητας της νόσου και δεν συνέδεε το συ-
μπλήρωμα. Επιπλέον δεν είχε ειδικότητα νόσου αφού 
εκτός από την ελκώδη κολίτιδα σύντομα ανιχνεύθηκε 
και στη νόσο Crohn αλλά και σε διάφορα λοιμώδη 
νοσήματα του εντέρου. 

Eνα άλλο αυτοαντίσωμα κατευθυνόταν κατά ενός 
υδατοδιαλυτού κλάσματος του επιθηλίου (Epithelial 
Cell-Associated Components, ECAC) του λεπτού 
(ECAC-S) και του παχέος (ECAC-C) εντέρου25. 
Συνδέουν το συμπλήρωμα και ανιχνεύονται στον ορό 
συγγενών με ΙΦΝΕ. Είναι συχνότερο στην ελκώδη 

κολίτιδα αλλά ανιχνεύεται και στη νόσο Crohn. Το 
αυτοαντίσωμα που αντιδρούσε κατά ECAC-C ανι-
χνεύθηκε σε ποσοστό 69.7% των ασθενών με ΙΦΝΕ 
έναντι 55.7% των συγγενών των ασθενών και μόλις 8% 
των υγιών μαρτύρων και κατευθυνόταν εναντίον ενός 
μακρομορίου 160 kDa. Ανάλογη ήταν και η αντίδραση 
του ορού με ECAC-S ενώ το αντίσωμα φαίνεται ότι 
αντιδρούσε με το μακρομόριο 137 kDa. Ανιχνεύονται 
και σε συγγενείς 1ου βαθμού ασθενών με ελκώδη κο-
λίτιδα και νόσο Crohn26. 

Τα αυτοαντισώματα αυτά δεν κατευθυνόταν εναντί-
ον κεκαθαρμένων ουσιών ή στόχων. Με την πρόοδο της 
τεχνολογίας ήταν πλέον ευχερέστερο να απομονωθούν 
κεκαθαρμένες ουσίες εναντίον των οποίων κατευθύ-
νονται τα αυτοαντισώματα. Ένα πρώτο βήμα ήταν η 
ανίχνευση από τους Hibi και συν αντισωμάτων στον 
ορό που κατευθυνόταν εναντίον συστατικών του πα-
χέος εντέρου27. Παραγόταν από Β-λεμφοκύτταρα του 
εντερικού βλεννογόνου και του περιφερικού αίματος. 
Η φύση των αντιγόνων του παχέος εντέρου εναντίον 
των οποίων κατευθύνονται είναι άγνωστη αλλά φαίνε-
ται ότι εντοπίζονται στα επιθηλιακά εντεροκύτταρα. 



56

IΔΙΟΠΑΘΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

Αυτοαντισώματα κατά της 40 kDa πρωτεΐνης

Το κυρίως μεγάλο βήμα στην ανίχνευση ειδικών 
ιστικών αυτοαντισωμάτων στις ΙΦΝΕ ήταν η απο-
μόνωση και ο χαρακτηρισμός μιας πρωτεΐνης του 
εντερικού επιθηλίου υγιούς και νοσούντος παχέος 
εντέρου με μοριακό βάρος 40 kDa28,29,30 που δεν 
ανιχνεύθηκε στον στόμαχο, το δωδεκαδάκτυλο, τον 
ειλεό ή το ήπαρ αλλά εκφράζεται στο επιθήλιο των 
χοληφόρων και της χοληδόχου κύστης και στο δέρμα. 
Η έκφρασή της είναι ασθενής στο τυφλό και το ανιόν 
και πυκνώνει προς το αριστερό παχύ έντερο με πιο 
έντονη έκφραση στο ορθό, μιμούμενη την κατανομή 
της ελκώδους κολίτιδος στο παχύ έντερο. Στον ορό και 
σε ιστικά εκχυλίσματα παχέος εντέρου των περισσο-
τέρων (αλλά όχι όλων) ασθενών με ελκώδης κολίτιδα, 
αλλά όχι ασθενών με νόσο Crohn ή υγιών ατόμων, 
ανιχνεύθηκε και ταυτοποιήθηκε ένα αντίσωμα τάξεως 
IgG που συνδέεται με την 40 kDa πρωτείνη όχι μόνο 
στο πάσχον επιθήλιο του παχέος εντέρου αλλά και στο 
επιθήλιο των προσβεβλημένων χοληφόρων, του αρθρι-
κού θυλάκου και του δέρματος ασθενών με ελκώδη 
κολίτιδα και πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειΐτιδα, 
αρθρίτιδα ή δερματική προσβολή.31 Το αυτοαντίσωμα 
αυτό συνέδεσε για πρώτη φορά παθογενετικώς το 
πάσχον όργανο με προσβεβλημένους εξωεντερικούς 
ιστούς. Στο παχύ έντερο η αντίδραση εντοπίζεται στην 
κυτταροπλασματική μεμβράνη, κυρίως προς τον αυλό 
και την βασικοπλάγια επιφάνεια. Ασθενής έκφραση 
του ίδιου αντισώματος βρέθηκε και σε κολοποιημένο 
επιθήλιο ασθενών με ληκυθίτιδα. 

Ο παθογενετικός ρόλος των αυτοαντισωμάτων κατά 
του παχέος εντέρου έχει γίνει αντικείμενο επιστημονι-
κής διαμάχης και αμφισβητήσεως. Μερικοί ερευνητές 
έχουν δείξει in vitro κυτταροτοξική δραστηριότητα των 
αντισωμάτων στον ορό ασθενών κατά του παχέος εντέ-
ρου και κατά κυτταρικών σειρών καρκίνου του παχέος 
εντέρου32. Εκτός των Das και συν και οι Halstensen 
και συν κατόρθωσαν να αναδείξουν την σύνδεση 
του IgG αυτοαντισώματος με τα επιθηλιακά κύτταρα 
του παχέος εντέρου ασθενών με ελκώδη κολίτιδα33. 
Εντούτοις, άλλοι ερευνητές απέτυχαν να τεκμηριώσουν 
την προαναφερθείσα σύνδεση34, άλλοι ανευρίσκουν 
αντισώματα κατά του παχέος εντέρου και σε μη ιδι-
οπαθείς φλεγμονώδεις εντεροπάθειες ενώ άλλοι δεν 
μπόρεσαν καν να ανιχνεύσουν ανάλογα αντισώματα. 
H παραγωγή και ανίχνευσή τους σε συγγενείς ασθενών 
χωρίς νόσο συνηγορεί ότι δεν εμπλέκονται στην αιτιο-

παθογένεια των ΙΦΝΕ, αλλά ότι συσχετίζεται μάλλον 
με γενετικούς παράγοντες. 

Αυτοαντισώματα κατά των ερυθρών αιμοσφαιρίων

 Σχετικώς πρόσφατα ανιχνεύθηκαν αυτοαντι-
σώματα κατά των ερυθροκυττάρων (Anti-Erythrocyte 
Antibodies, AEA) στον ορό του 100% των ασθενών 
με νόσο Crohn (σε υψηλούς τίτλους), του 90% με ελ-
κώδη κολίτιδα (χαμηλοί τίτλοι) αλλά και στο 70% των 
ασθενών με εντεροκολίτιδα από C. Jejuni35. Πρόκειται 
για ένα V

H
3-15 τύπου αντίσωμα που συνδέεται με τα 

ερυθροκύτταρα στα υποβλεννογόνια αγγεία του εντέ-
ρου ασθενών με τα προαναφερθέντα νοσήματα αλλά 
όχι υγιών ατόμων. 

Αυτοαντισώματα κατά των λευκών αιμοσφαιρίων

 Αυτοαντισώματα κατά των λευκών αιμοσφαι-
ρίων ασθενών με ΙΦΝΕ ανιχνεύθηκαν για πρώτη φορά 
στη δεκαετία του ’70. Σχετικά πρόσφατα χαρακτηρί-
σθηκαν τα αντιουδετεροφιλικά κυτταροπλασματικά 
αντισώματα (Αnti-Neutrophil Cytoplasmic Antibody, 
ANCA), τα οποία περιγράφηκαν για πρώτη φορά στην 
κοκκιωμάτωση του Wegener αλλά ανιχνεύθηκαν για 
πρώτη φορά στον ορό ασθενών με ελκώδη κολίτιδα στα 
199036. Σε αντίθεση με την κατανομή του ανοσοφθορι-
σμού στο κυτταρόπλασμα ασθενών με κοκκιωμάτωση 
του Wegener, που είναι διάχυτη, στα ουδετερόφιλα 
των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα η κατανομή του είναι 
περιπυρηνική. Η διαφορά αυτή έχει οδηγήσει στην 
διάκριση των ANCA σε δύο κατηγορίες, τα pANCA 
[περιπυρηνικά (perinuclear) ANCA], χαρακτηριστικά 
της ελκώδους κολίτιδος, και τα cANCA [κυτταροπλα-
σματικά (cytoplasmic) ANCA] που είναι χαρακτηρι-
στικά της Wegener και αντιδρούν με την πρωτεϊνάση 3 
(PR-3). Η κατανομή αυτή αντανακλά την ανακατανομή 
του αντιγόνου στη διάρκεια της παρασκευής των μονι-
μοποιημένων με αιθανόλη ουδετεροφίλων κυττάρων. 
Μετά την ακινητοποίησή τους κατά την μονιμοποίηση 
με φορμαλδεΰδη, τα pANCA έχουν μια πιο διάχυτη 
διασπορά. Τα αντιγόνα εναντίον των οποίων στρέ-
φονται τα pANCA στην ελκώδη κολίτιδα δεν είναι 
σαφώς ανεγνωρισμένα και έχουν διατυπωθεί διάφορα 
υποστρώματα για τη δράση τους, με συχνότερο όλων τη 
μυελοϋπεροξειδάση (myelopertoxidase, MPO). Άλλοι 
αντιγονικοί στόχοι είναι το περιεχόμενο των αζουρό-
φιλων κοκκίων [καθεψίνη G, ελαστάση (Ε) και η αντι-
μικροβιακή κατιονική πρωτείνη (ACP)], δευτεροπαθή 
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κοκκία [λακτοφερρίνη (L)] και κυτταροπλασματικές 
πρωτείνες όπως η ενολάση α37,38. Πιο πρόσφατες ερ-
γασίες δείχνουν ότι το αυτοαντιγόνο είναι το κλάσμα 
5 της οικογένειας της τροπομυοσίνης των πρωτεϊνών 
του κυτταροσκελετού και συνεναποτίθεται με IgG1 
και συμπλήρωμα στα κύτταρα του παχέος ασθενών 
με ελκώδη κολίτιδα. Τα αντιγόνα αυτά ανιχνεύονται 
με τεχνικές ανάλυσης Western blot και με ELISA, που 
είναι γενικώς πιο ευαίσθητη από τον έμεσο ανοσοφθο-
ρισμό, ο οποίος όμως διακρίνει μεταξύ των pΑNCA και 
των cANCA, αφού αναδεικνύει την κατανομή τους στα 
ουδετερόφιλα. Η αδυναμία ταυτοποιήσεως του αντι-
γόνου εναντίον του οποίου κατευθύνονται τα pANCA 
έχει ως ένα βαθμό αναστείλει την έρευνα. Εντούτοις, 
ένα σημαντικό βήμα ήταν η παραγωγή σε κεκαθαρμένη 
μορφή ενός γενετικώς ανασυνδυασμένου Fab τμήματος 
ανοσοσφαιρίνης που απομιμείται τα pANCA του ορού 
και που μπορεί να αντιδρά με το κατάλληλο υπόστρωμα 
μονιμοποιημένων ουδετεροφίλων για την ανίχνευση 
των pANCA με τεχνικές έμμεσου ανοσοφθορισμού και 
ELISA39. Μια άλλη κατηγορία ANCA είναι τα αποκα-
λούμενα άτυπα ή xANCA τα οποία δεν αντιδρούν με 
μυελοϋπεροξειδάση, όπως τα pANCA36. Ανιχνεύονται 
ιδίως σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα και πρωτοπαθή 
σκληρυντική χολαγγειΐτιδα, ιδίως όταν η τελευταία δεν 
συνοδεύεται από ελκώδη κολίτιδα.

Ο επιπολασμός των pANCA υπόκειται σε Εθνικές 
διαφορές, όντας υψηλότερος σε Βορειοευρωπαϊκές 
χώρες και στις ΗΠΑ, όπου κυμαίνεται μεταξύ 60-85% 
στην ελκώδη κολίτιδα και 20-30% στη νόσο Crohn40 και 
χαμηλότερος στις Μεσογειακές χώρες και σε χώρες 
του Τρίτου κόσμου (από 23-70%)41,42,43. Είναι όμως 
πιθανό να αντανακλούν και μεθοδολογικές διαφορές 
στην ανίχνευση των pANCA. Στο δικό μας υλικό τα 
pANCA ήταν συχνότερα στη νόσο Crohn που προ-
σβάλλει το παχύ έντερο, ανιχνεύονται σχεδόν πάντα 
σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα ή νόσος Crohn και 
πρωτοπαθή σκληρυντική χολεγγειίτιδα αλλά στο φά-
σμα των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα δεν μπορούσαν 
να ανιχνεύσουν κάποια υποομάδα ασθενών με ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά44,45. Στις ΗΠΑ, όλοι οι ασθενείς 
μιας μελέτης με νόσο Crohn που εκδήλωναν κλινικό 
φαινότυπο ελκώδη κολίτιδα, ήτοι αριστερόπλευρη προ-
σβολή του παχέος εντέρου με αίμα και βλέννα, είχαν 
pANCA σε ποσοστό 100%46. Τα pANCA δεν φαίνεται 
να έχουν ειδικότητα φύλου, ηλικίας, ενώ ο επιπολα-
σμός και ο τίτλος τους δεν φαίνεται να σχετίζεται με 

τη δραστηριότητα της ελκώδους κολίτιδος και μπορεί 
να ανιχνεύονται επί μακρόν μετά την κολεκτομή ή να 
ανιχνεύονται σε ασθενείς με ειλεοδακτυλική αναστό-
μωση ειλεϊκής ληκύθου39,44,47,48. 

Υπάρχουν μελέτες στις ΗΠΑ που δείχνουν ότι τα 
pANCA είναι πιθανώς δείκτης επιθετικής ή ανθεκτικής 
στην θεραπεία ελκώδους κολίτιδος ή ανθεκτικής στη 
θεραπεία ληκυθίτιδας. Ανάλογα ευρήματα δεν επιβε-
βαιώθηκαν σε Ευρωπαϊκές μελέτες. 

Υπάρχουν αμφιλεγόμενες μελέτες στην συχνότητα 
των pANCA σε συγγενείς πρώτου βαθμού ασθενών με 
ΙΦΝΕ. Σε μερικές μελέτες ανιχνεύθηκαν πολύ συχνό-
τερα (x3-5 φορές) σε συγγενείς 1ου βαθμού ασθενών με 
ελκώδη κολίτιδα παρά νόσου Crohn49,50. Άλλες μελέτες 
δεν επιβεβαίωσαν τα ευρήματα αυτά συνηγορώντας 
την άποψη ότι τα pANCA είναι μάλλον επιφαινόμενο 
της νόσου και όχι υποκλινικός δεικτης της γενετικής 
προδιαθέσεως για τη νόσο51. Επίσης, τα pANCA ενδέ-
χεται να σχετίζονται με συγκεκριμένους απλοτύπους 
του HLA. Ετσι στη μελέτη των Yang και συνεργατών 
pANCA θετικοί ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα είχαν 
πολύ συχνότερα HLA-DR2 αλλήλια από pANCA 
αρνητικούς ασθενείς52. Εντούτοις, τα ευρήματα αυτά 
δεν επιβεβαιώθηκαν σε πληθυσμό ασθενών με ελκώδη 
κολίτιδα στις ΗΠΑ53. 

Τα προαναφερθέντα συνηγορούν ότι τα pANCA 
είναι πιθανώς ορολογικός δείκτης:
	1. γενετικής (προκλινικής) προδιαθέσεως για τη 

νόσο.
 2. διαταραγμένης ανοσορρύθμισης
 3. χρήσιμος (σε συνδυασμό με ASCA) στη διαφορική 

διάγνωση ελκώδους κολίτιδος, ακαθόριστης κολί-
τιδας και νόσου Crohn

 4. ετερογένειας της νόσου
 5. επιθετικής νόσου ή ανθεκτικής στη θεραπεία νόσου 

σε ορισμένους πληθυσμούς.
Αντιθέτως, τα pANCA δεν έχουν πιθανώς κάποιο 

παθογενετικό ρόλο στις ΙΦΝΕ αφού δεν σχετίζονται 
με τη δραστηριότητα ή την έκταση της νόσου, δεν εμ-
φανίζουν κάποια συγκεκριμένη δράση στη λειτουργία 
των ουδετεροφίλων, δεν ανιχνεύονται σε όλους τους 
ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα ενώ ανιχνεύονται σε μη 
πάσχοντες συγγενείς 1ου βαθμού ασθενών με ΙΦΝΕ.

anti-Saccharomyces Cerevisiae antibodies

Γενικώς, στη νόσο Crohn δεν ανιχνεύονται αυτοα-
ντισώματα με την συχνότητα που ανευρίσκονται στην 
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ελκώδη κολίτιδα Πολλά μεθοδολογικά προβλήματα 
εμποδίζουν την γενικότερη αποδοχή των αποτελε-
σμάτων που έχουν κατά καιρούς δημοσιευθεί, όπως η 
αδυναμία αναπαραγωγής των θετικών αποτελεσμάτων 
ανίχνευσης κάποιου αυτοαντισώματος σε άλλα ερ-
γαστήρια παρά την χρήση της ίδιας μεθοδολογίας, η 
μικρή ευαισθησία και ειδικότητα των αυτοαντισωμάτων 
αυτών για τη νόσο Crohn και γενικώς το μικρό ποσοστό 
ασθενών που έχουν τα αυτοαντισώματα και οι χαμηλοί 
τους τίτλοι. Έχουν περιγραφεί αυτοαντισώματα κατά 
της καθεψίνης G, πρωτεϊνών του κυτταροσκελετού και 
του παγκρεατικού υγρού. Στη μελέτη των Μayer και 
συν αντισώματα κατά της καθεψίνης G ανιχνεύθηκαν 
στον ορό του 74% των ασθενών με νόσο Crohn αλλά σε 
κανένα από τους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα54. Αντι-
στοίχως, αντισώματα κατά του παγκρεατικού υγρού 
ανιχνεύθηκαν στο 30% των ασθενών με νόσο Crohn 
έναντι μόνο 4% των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα55. Ιδι-
αίτερα χαμηλοί είναι οι τίτλοι αυτοαντισωμάτων κατά 
πρωτεϊνών του κυτταροσκελετού που ανιχνεύονται σε 
ασθενείς με νόσο Crohn. Οι κύριες πρωτείνες-στόχοι 
των αυτοαντισωμάτων αυτών είναι η ακτίνη, η δεσμίνη 
και η κυτταροκερατίνη 1856. Αξίζει να αναφερθεί ότι 
στο δικό μας, αδημοσίευτο ακόμη, υλικό ασθενείς με 
κολίτιδα είχαν πολύ συχνότερα ANCA έναντι άλλων 
εντοπίσεως της νόσου Crohn. Επί πλέον, όλοι οι 
ασθενείς με νόσο Crohn και πρωτοπαθή σκληρυντική 
χολαγγειΐτιδα είχαν θετικά τα pANCA. 

Προσφάτως έχει ανανεωθεί το ενδιαφέρον για μια 
κατηγορία αντισωμάτων που περιγράφηκαν στη νόσο 
Crohn ήδη από το 1988, που στρέφονται κατά των ολι-
γομαννοσιδικών επιτόπων του μύκητα Saccharomyces 
cerevisiae (ASCA). Τα αντισώματα αυτά ανιχνεύονται 
στη νόσο Crohn και όχι στην ελκώδη κολίτιδα, άρα 
θεωρούνται ειδικά για τη νόσο Crohn. Τα ΑSCA είχαν 
ειδικότητα και ευαισθησία στη διάκριση νόσου Crohn 
και ελκώδους κολίτιδος αντιστοίχως 77% και 64% 
και ειδικότητα 89% στη διάκριση της νόσου Crohn 
από υγιείς57. Δεν πρόκειται για αυτοαντισώματα αλλά 
μνημονεύονται επειδή σε συνδυασμό με τα pANCA 
μπορούν να χρησιμοποιοηθούν για την ταξινόμηση 
περιπτώσεων ακαθόριστης κολίτιδας ως νόσος Crohn 
ή ελκώδης κολίτις. Έτσι η ευαισθησία, ειδικότητα και 
θετική προγνωστική αξία των συνδυασμών θετικών ή 
αρνητικών ASCA και pANCA ήταν αντιστοίχως: για 
τη διάγνωση της ελκώδους κολίτιδος 57%, 97% και 
92.5% αν υπήρχε pANCA(+)/AASCA(-) και για τη 

διάγνωση νόσου Crohn 49%, 97% και 96% αν υπήρχε 
pANCA(-)/ASCA(+)58.

Αντισώματα κατά της E. coli και της Pseudomonas 
fluorescens 

Πρόσφατα έχουν ανιχνευθεί αντισώματα στον 
ορό ασθενών με νόσο Crohn κατά της πρωτεΐνης C 
της Escerichia coli (anti-OmpC) και της Pseudomonas 
fluorescens (anti-l2). Πρόσφατα, η ομάδα του Satsanghi 
έδειξε ότι τα αντισώματα αυτά ανιχνεύθηκαν στον 
ορό του 37% και 42% αντίστοιχα ασθενών με νόσο 
Crohn και παρατηρήθηκε ότι σχετίζονταν με προσβολή 
του λεπτού εντέρου, συχνή πρόοδο της νόσου, μακρά 
πορεία νόσου, και αυξημένη ανάγκη για χειρουργική 
θεραπεία59. Τα ευρήματα αυτά πρέπει να επιβεβαιω-
θούν και από άλλες ομάδες αλλά δεν παύει να είναι 
εξαιρετικά ενδιαφέροντα. 

Συμπεράσματα

Προς το παρόν τα αυτοαντισώματα εξακολουθούν 
να συνιστούν ένα ομιχλώδες τοπίο, που διερευνάται 
εργαστηριακώς με την ελπίδα ότι τα πορίσματα των 
μελετών θα μεταφερθούν αργά ή γρήγορα στην κλινική 
πράξη. Δυνητικώς, τα αυτοαντισώματα θα μπορούσαν 
να βοηθήσουν στην διαλεύκανση της παθογένειας, της 
(γενετικής;) ετερογένειας, της διαφορικής διαγνωστικής 
και της προγνώσεως των ΙΦΝΕ. Η συσχέτιση πχ των 
pANCA με συγκεκριμένους γενετικούς απλοτύπους 
που προκαθορίζουν την έναρξη της έναρξη της φλεγ-
μονώδους αντιδράσεως ή τη στρατολόγηση κυττάρων 
φλεγμονής από την αιματική κυκλοφορία (πχ έκφραση 
του ICAM-1) ενδέχεται να βοηθήσει την παθογένεια 
αλλά και να αποτελέσει ερευνητικό υπόστρωμα για 
νέες βιολογικές θεραπείες. Ανάλογες συσχετίσεις με την 
κλινικές παραμέτρους των ΙΦΝΕ (όπως πχ η επιθετική 
πορεία της νόσου, οι επιπλοκές, κλπ) ίσως βοηθήσουν 
στη διαστρωμάτωση των ασθενών σε υποομάδες με 
διαφορετική πρόγνωση ή ανταπόκριση στη χειρουργική 
θεραπεία, κλπ. Θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν 
στην διάκριση ελκώδους κολίτιδος και νόσο Crohn, 
τόσο μεταξύ τους όσο και με παρεμφερείς μεν κλινικά 
και ενδοσκοπικά αλλά διαφορετικής αιτίας κολίτιδες, 
όπως η λοιμώδης ή η ισχαιμική. 

Ενδοεπιθηλιακά λεμφοκύτταρα

Δεν υπάρχει ένδειξη ότι τα ενδοεπιθηλιακά λεμφο-
κύτταρα (ΕΕΛ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
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παθογένεια των ΙΦΝΕ. Ο αριθμός τους δεν αυξάνεται 
στην ελκώδη κολίτιδα ή τη νόσο Crohn και η αναλογία 
των γ:δ ΕΕΛ μειώνεται στο λεπτό έντερο ασθενών με 
νόσο Crohn. Δείκτες ανοσιακής διέγερσης μπορεί να 
εκφράζονται έντονα ή όχι. Όμως, σε πειραματικές 
συνθήκες τα ΕΕΛ διεγείρονται ανοσιακά και εκφρά-
ζουν δείκτες φλεγμονής όταν συγκαλλιεργούνται με 
εντεροκύτταρα που εκφράζουν μόρια HLA τάξης ΙΙ και 
η αναλογία CD4+:CD8+ μπορεί να μεταβληθεί. Τα 
κύτταρα αυτά λειτουργούν υπό φυσιολογικές συνθήκες 
ως κατασταλτικά ή κυτταροτοξικά ανάλογα με τη φύση 
των αντιγόνων, την επεξεργασία τους από τα επιθη-
λιακά εντεροκύτταρα και τα συνδιεγερτικά μόρια με 
τα οποία τα αντιγόνα συνδέονται στην επιφάνεια των 
επιθηλιακών εντεροκυττάρων όταν παρουσιάζονται 
στα ΕΕΛ. Έτσι, υπό φυσιολογικές συνθήκες τα ΕΕΛ 
μπορεί να “φονεύουν” μολυσμένα από ιούς επιθηλιακά 
εντεροκύτταρα και άλλοτε καταστέλλουν τη λειτουργία 
των μονοκυττάρων του χορίου και την παραγωγή IgA. 
Η δεύτερη λειτουργία μπορεί να διαταράσσεται στις 
ΙΦΝΕ.

Κοκκιοκύτταρα, μονοκύτταρα και μακροφάγα

Μελέτες με in vivo και ex-vivo σήμανση κοκκιοκυτ-
τάρων και μονοκυττάρων σε ασθενείς με ΙΦΝΕ έχουν 
δείξει ότι κύτταρα αυτά μεταναστεύουν σωρηδόν 
από τη συστηματική κυκλοφορία σε θέσεις εντερικής 
φλεγμονής και κατόπι στον αυλό του εντέρου. Τα 
κύτταρα αυτά είναι ικανά να επιφέρουν εκτεταμένη 
ιστική καταστροφή στο έντερο απελευθερώνοντας 
μεγάλες ποσότητες ευφλεγμονωδών κυτταροκινών, 
μεσολαβητών φλεγμονής και χημειοκινών (βλέπε στη 
συνέχεια). 

Τα ιστικά μακροφάγα προέρχονται από κυκλοφο-
ρούντα μονοκύτταρα που μεταναστεύουν στο φλεγμαί-
νον έντερο λόγω της χημειοταξίας που προκαλείται 
από έκλυση ουσιών από τα κοκκιοκύτταρα και άλλα 
κύτταρα του εντερικού βλεννογόνου. Τα μακροφάγα 
συνιστούν ένα φαινοτυπικώς, μορφολογικώς και 
λειτουργικώς ετερογενή πληθυσμό. Πρόκειται για 
κύτταρα με μεγάλη σημασία στην παθογένεια των 
ΙΦΝΕ επειδή μεσολαβούν ανοσορρυθμιστικές αλλά 
και ανοσοδραστικές αντιδράσεις στον εντερικό βλεν-
νογόνο. Αφθονούν στη νόσο Crohn, ακόμη και στις 
πρώιμες ιστολογικές βλάβες. Τα μακροφάγα εκφρά-
ζουν δείκτες ανοσιακής διέγερσης που αντανακλούν 
τις λειτουργικές τους ιδιότητες. Μερικές κατηγορίες 

τους λειτουργούν ως επικουρικά ανοσιακά κύτταρα 
διαμεσολαβώντας την παραγωγή και την μεταφορά 
διά του επιθηλίου των εκκριτικών ανοσοσφαιρινών 
ή ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Συμβάλλουν 
επίσης στη διατήρηση της ακεραιότητας των επιθηλι-
ακών φραγμών. Άλλοι υποπληθυσμοί λειτουργούν ως 
“σκουπιδοφάγοι” που φαγοκυτταρώνουν βακτήρια, 
βακτηριακά προϊόντα και άλλη αντιγονική ύλη που 
διαπερνούν τα επιθήλια το εντέρου. Τα μακροφάγα 
είναι ικανά να διεγείρουν εντός τους “αναπνευστική” 
έκκρηξη με απελευθέρωση ελευθέρων ριζών οξυγόνου 
και ευφλεγμονωδών κυτταροκινών. Όλες αυτές οι λει-
τουργικές ιδιότητες καταλήγουν σε μια καταστροφική 
διαδικασία που ενώ “καθαρίζει” τον βλεννογόνο του 
εντέρου αλλά ταυτόχρονα καταστρέφουν και αθώα 
παρακείμενα κύτταρα και ιστούς. 

Τα κοκκιοκύτταρα είναι στρατηγικά κύτταρα στη 
διαδικασία ιστικής καταστροφής που μεγεθύνουν τις 
ανοσιακές αποκρίσεις και απελευθερώνουν τοξικά 
προϊόντα φλεγμονής, όπως αντιδραστικές ρίζες οξυ-
γόνου και μεταβολικά αζωτούχα προϊόντα. Υπάρχουν 
ενδείξεις ότι τα πολυμορφοπύρηνα κύτταρα δυσλει-
τουργούν στις ΙΦΝΕ. Υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ότι τα 
ιστιοκύτταρα είναι ενεργοποιημένα και αποκοκκιωμένα 
στις οξείες φάσεις του εντερικού βλεννογόνου. 

Επιθηλιακά κύτταρα

Ρόλο-κλειδί στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσι-
ακού συστήματος του εντερικού βλεννογόνου παίζουν 
τα επιθηλιακά κύτταρα του λεπτού και του παχέος εντέ-
ρου. Έχουν διακριτές ανοσολογικές ιδιότητες, όπως 
η βασική και η επαγόμενη έκφραση των HLA τάξης 
II μορίων, η αντιγονοπαρουσίαση στα ανοσοκύτταρα 
του χορίου, η σύνθεση των εκκριτικών συστατικών της 
διμερούς IgA και της πενταμερούς IgM και η επακό-
λουθη σύνδεση και μεταφορά τους. Μερικές από αυτές 
τις λειτουργίες κατευθύνονται από κυτταροκίνες, όπως 
η IFN-γ, η IL-2 και η IL-15, για τις οποίες εκφράζονται 
υποδοχείς στα επιθηλιακά κύτταρα. Επιπλέον, τα επιθη-
λιακά κύτταρα εκφράζουν μόρια προσκόλλησης για τα 
λευκοκύτταρα και εκκρίνουν IL-7 (έναν ενεργοποιητή 
των μονοπύρηνων κυττάρων του χορίου), χημειοκίνες 
και TNF-α. Αποδείξεις ότι τα κύτταρα αυτά είναι ζωτι-
κής σημασίας για την επαγωγή της φλεγμονής στις ΙΦΝΕ 
προέρχονται από μελέτες, στις οποίες καταδεικνύεται 
έντονη και διάχυτη έκφραση των HLA-II μορίων στο 
επιθήλιο της επιφανείας και των κρυπτών του παχέος 
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Σχήμα 5. Η ανοσιακή απόκριση του βλεννογόνου διεγείρεται, συντονίζεται, μεγεθύνεται και συγχρονίζεται από ευρύ δίκτυο 
κυτταροκινών. Οι ουσίες αυτές επιπλέον επιδρούν στα κύτταρα της θεμέλειας ουσίας (ινοβλάστες) και στο ενδοθήλιο των 
αγγείων για να κινητοποιήσουν αντίστοιχα την παραγωγή ουσιών από τους ινοβλάστες και την στρατολόγηση μέσω των 
αγγείων κυττάρων φλεγμονής από τη συστηματική κυκλοφορία μέσω της έκφρασης μορίων προσκόλλησης (ιντεγκρινών και 
σελεκτινών).

καθώς και έκφραση δεικτών πρώιμης ενεργοποίησης 
(4F2, CD71). Είναι πάντως εντυπωσιακή η παρατήρηση 
ότι το επιθήλιο του παχέος στις ΙΦΝΕ δεν επάγει φυσι-
ολογικά την ενεργοποίηση των CD8+ κατασταλτικών 
κυττάρων (προάγοντας την τοπική ανοσολογική ανοχή), 
αλλά ενεργοποιεί τα CD4+ βοηθητικά λεμφοκύτταρα, 
ενισχύοντας και διαιωνίζοντας τη φλεγμονή.

Κυτταροκίνες

Οι κυτταροκίνες παράγονται από ανοσοκύτταρα 
και ως τέτοια νοούνται όχι μόνο τα κύτταρα του ανο-
σοποιητικού ιστού, αλλά και κύτταρα που επιτελούν 
ανοσιακές λειτουργίες ενώ από στενή άποψη δεν είναι 
ανοσοκύτταρα. Λειτουργικώς, τα κλασικά ανοσοκύτ-
ταρα που παράγουν κυτταροκίνες διακρίνονται σε 
ανοσορρυθμιστικές (immunoregulatory) και ευφλεγμο-
νώδεις (proinflammatory). Οι κυτταροκίνες συνιστούν 
μια πανσπερμία πρωτεϊνών που ασκούν ανοσιακές 
δράσεις σε μια ποικιλία κυττάρων που ελέγχουν την 
κυτταρική αύξηση, διαφοροποίηση, ωρίμανση και τις 
ανοσοδραστικές λειτουργίες. Στις ΙΦΝΕ, λειτουργούν 
ως οργανωμένο δίκτυο που ρυθμίζει την έναρξη και τη 
μεγέθυνση των ανοσιακών αντιδράσεων στο έντερο 

(σχήμα 5). 

Ανοσορρυθμιστικές κυτταροκίνες
Ιντερλευκίνη-2 (IL-2)

H IL-2 παράγεται και εκκρίνεται από Τ λεμφοκύτ-
ταρα και παίζει στρατηγικό ρόλο στην ενεργοποίηση 
και διαφοροποίηση των λεμφοκυττάρων. Η IL-2 είναι, 
όπως προαναφέρθηκε, η κυτταροκίνη που καθορίζει το 
ρυθμό διέγερσης και διαφοροποίησης των παρθένων Τ 
λεμφοκυττάρων μετά από αντιγονική διέγερση (σχήμα) 
και την οργάνωση μιας εξειδικευμένης προς το αντιγό-
νο ανοσιακής απόκρισης. Ο διαλυτός υποδοχέας της 
IL-2 (IL-2R) συμβάλλει στη γενίκευση της ανοσιακής 
απόκρισης με στρατολόγηση επιπλέον Τ βοηθητικών 
λεμφοκυττάρων και διέγερση των Β λεμφοκυττάρων, 
μονοκυττάρων και φυσικών φονικών κυττάρων. Στις 
ΙΦΝΕ τα επίπεδα της IL-2 και του υποδοχέα της 
αυξάνουν και χρησιμεύουν ως δείκτης της δραστηρι-
ότητας της νόσου. Εν τούτοις, στην ελκώδη κολίτιδα ο 
διαλυτός υποδοχέας παράγεται από μακροφάγα και 
τα αυξημένα επίπεδα αντανακλούν τη διέγερση του 
συστηματικού ανοσιακού συστήματος. Αντίθετα, στη 
νόσο Crohn παράγεται από τα Τ λεμφοκύτταρα και 
αντανακλά τη διέγερση του βλεννογόνιου ανοσιακού 
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σστήματος. Υπάρχουν ενδείξεις που συνδέουν την IL-2 
και τη νόσο Crohn. Η IL-2 και ο IL-2Rα παράγονται σε 
μεγαλύτερες ποσότητες από λεμφοκύτταρα του χορίου 
στο έντερο ασθενών με νόσο Crohn παρά υγιών ατό-
μων. Αυξημένα επίπεδα mRNA της IL-2 ανιχνεύθηκαν 
σε βλάβες ασθενών με νόσο Crohn παρά ασθενών με 
νόσο Crohn. Σε πειραματικά πρότυπα η IL-2 διεγείρει 
κυτταροτοξική δραστηριότητα απομονωμένων μονο-
κυττάρων του χορίου από ασθενείς με νόσο Crohn 
παρά ελκώδους κολίτιδος. Χορήγηση IL-2 μπορεί να 
οδηγήσει σε έξαρση νόσου Crohn60. 

Ιντερφερόνη-γ (IFN-γ) 

Παράγεται από T λεμφοκύτταρα. Η IFN-γ επάγει 
την έκφραση HLA τάξης ΙΙ μορίων στην επιφάνεια των 
ΑΠΚ και μεγεθύνει διάφορες λειτουργίες των λεμφο-
κυττάρων και των μακροφάγων. Παίζει επίσης κρίσιμο 
ρόλο για την εκτροπή της ανοσιακής απόκρισης προς 
την Th1 κατεύθυνση. Αυξημένα επίπεδα ανιχνεύονται 
σε όλα τα πειραματικά πρότυπα της ΙΦΝΕ. Μετά από 
πολυκλωνική διέγερση απομονωμένων μονοκυττάρων 
του χορίου του εντερικού βλεννογόνου από ασθενείς με 
νόσο Crohn η παραγωγή IFN-γ είναι πρωιμότερη και 
πιο αυξημένη συγκριτικά με υγιών ατόμων. Εντερικές 
περιοχές με φλεγμονή στη νόσο Crohn διηθούνται από 
Τ λεμφοκύτταρα που εκκρίνουν IFN-γ. Μονοκύτταρα 
από τις περιοχές αυτές εκκρίνουν αυτόματα in vitro IFN-
γ και εκφράζουν αυξημένα επίπεδα IFN-γ mRNA. 
Συνεπώς, όπως η IL-2 έτσι και η IFN-γ συνδέεται με 
την παθογένεια της νόσου Crohn. Η παραγωγή IFN-γ 
μειώνεται με τα κορτικοειδή και την κυκλοσπορίνη, 
αν και ο θεραπευτικός ρόλος της τελευταίας έχει αμ-
φισβητηθεί στη νόσο Crohn.

 Είναι συνεπώς λογικό να αναμένονται μελέτες με 
αντι-IFN-γ μονοκλωνικά αντισώματα στη νόσο Crohn. 
Μια πρόσφατη μελέτη φάσης ΙΙ από τους Hommes και 
συν (DDW 2004) ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn και 
CRP>10 mg/dl που έλαβαν fontolizumab (αντι-IFN-γ) 
σε δόσεις 4 και 10 mg/kg ή εικονική θεραπεία είχαν 
ποσοστά ανταπόκρισης ή ύφεσης άνω του 40% και 70% 
μετά 4 και 8 εβδομάδες θεραπείας έναντι 1% και 14% 
με εικονική θεραπεία, αντίστοιχα.

Ιντερλευκίνη-10 (IL-10) 

Η IL-10 έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Παρά-
γεται από Th2 Τ λεμφοκύτταρα και καταστέλλει την 
παραγωγή της IL-2 και IFN-γ εκτρέποντας την ανοσι-

ακή απόκριση προς Th2 κατεύθυνση (σχήμα). IL-10 
knock-out επίμυες εμφανίζουν δραματική φλεγμονή με 
παραγωγή κοκκιωματώδους ιστού που αποκαθίσταται 
με χορήγηση IL-1061 ενώ παράλληλα μονοκύτταρα του 
χορίου ασθενών με νόσο Crohn καταστέλλουν in vitro 
την παραγωγή ευφλεγμονωδών κυτταροκινών, όπως 
του TNFα. Συνεπώς υπάρχει έδαφος για τη χρησιμο-
ποίησή της στη θεραπεία της νόσου Crohn. Όντως, 
224 ασθενείς σε 2 τυχαιοποιημένες διπλές-τυφλές 
μελέτες έλαβαν διάφορες δόσεις μονοκλωνικού αντι-
IL-10 αντισώματος υποδορίως. Ατυχώς, το σκεύασμα 
δεν είχε δράση σε ασθενείς με νόσο Crohn και μόνο 
στη δόση των 5 μg/kg παρατηρήθηκε ανταπόκριση στο 
23.5% των ασθενών έναντι 0% στο εικονικό φάρμα-
κο62,63,64.

Ιντερλευκίνη-12 (IL-12) 

Είναι μια κυτταροκίνη της μονοκυτταρικής σειράς 
αλλά παράγεται και από διεγερμένα λεμφοκύτταρα. 
Πρόσφατα σχετικά δείχθηκε ότι και η IL-12 ακολουθεί 
το ίδιο προφίλ με την IFN-γ στην νόσο Crohn αλλά όχι 
στην ελκώδη κολίτιδα. Στην ουσία η IL-12 επάγει την 
έκλυση IFN-γ και την παραγωγή Th1 ανοσοαπόκρισης. 
Μελέτες έχουν δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα 
από τη χρήση αντι-IL-12 σε πρότυπα πειραματικής 
κολίτιδας. Σε κλινικό επίπεδο, σε φάσης ΙΙ μελέτη οι 
Mannon και συν65 χορήγησαν σε 79 ασθενείς με ενερ-
γό νόσο Crohn το μονοκλωνικό αντι-IL-12 αντίσωμα 
ΑΒΤ-874 υποδορίως σε δόσεις 1 και 3 mg/kg μια φορά 
την εβδομάδα κάθε 7 ημέρες. Στη μεγαλύτερη δόση το 
αντίσωμα ήταν αποτελεσματικό. Συνεπώς υπάρχουν 
βάσιμα στοιχεία για την εμπλοκή της ως άνω κυττα-
ροκίνης στην παθογένεια των ΙΦΝΕ. 

Transforming growth factor β (TGF-β) 

Οι transforming growth factors α και β (TGF-α, 
TGF-β) είναι διαλυτοί μεσολαβητές ιστικής επού-
λωσης και αποκατάστασης αλλά αποτρέπουν και τις 
ιστικές βλάβες. Η παραγωγή TGF-β αυξάνεται σε 
φλεγμαίνοντες εντερικούς ιστούς ασθενών με ελκώδη 
κολίτιδα και νόσο Crohn αλλά η παραγωγή του TGF-α 
διατηρείται στα όρια παραγωγής της από το έντερο των 
υγιών ατόμων. O TGF-β είναι ευρύτατα διαδεδομένη 
κυτταροκίνη που παράγεται από ευρύτατο φάσμα κυτ-
τάρων όχι μόνο της αιμοποιητικής σειράς. Ως ανοσορ-
ρυθμιστική κυτταροκίνη αποτρέπει τη γενίκευση της 
Th1 ανοσοαπόκρισης κι ως εκ τούτου θα ήταν χρήσιμη 
κυτταροκίνη σε θεραπευτικές μελέτες της ΙΦΝΕ.
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Άλλες ανοσορρυθμιστικές κυτταροκίνες (IL-4, IL-5)

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι κατευναστικές ανοσορ-
ρυθμιστικές δράσεις της IL-4 είναι μειωμένες στις 
ΙΦΝΕ, ενώ αυξημένα επίπεδα IL-5 παράγονται στην 
ελκώδη κολίτιδα. 

Ευφλεγμονώδεις κυτταροκίνες (Proinflammatory 
cytokines)
Interleukin-1 (IL-1)

Αυτή η κυτταροκίνη παράγεται κυρίως από τα μα-
κροφάγα του εντέρου σε δύο μορφές: τη διαλυτή (IL-
1β) και τη μεμβρανική (ΙL-1α).Η IL-1 ενεργοποιεί τα 
Τ και Β λεμφοκύτταρα, αλλά μπορεί επίσης να επάγει 
την απελευθέρωση ευφλεγμονωδών διαμεσολαβητών, 
όπως το LTB4, οι θρομβοξάνες, προσταγλανδίνες 
και ο παράγοντας ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων 
(PAF). Πειραματικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι ο αντα-
γωνιστής του υποδοχέα της IL-1 (IL-1RA) μπορεί να 
αναστείλει την επίδραση της IL-1 σε μοντέλο κολίτιδας 
σε κονίκλους. Στις ΙΦΝΕ, η IL-1 παράγεται σε αυξη-
μένα ποσά in vitro από τα μονοκύτταρα του χορίου, 
αλλά αυτό δεν είναι ειδικό για τις ΙΦΝΕ. Η IL-1 δεν 
ανιχνεύεται συνήθως στον ορό κατά τη διάρκεια της 
έξαρσης της ΙΦΝΕ. Έχει δε πρόσφατα προταθεί, ότι ο 
φορέας ενός τουλάχιστον αλληλίου 2 του IL-1RA έχει 
αυξημένη πιθανότητα να αναπτύξει ελκώδη κολίτιδα 
παρά νόσου Crohn, ή πιο σοβαρή μορφή ελκώδους 
κολίτιδος.

Παράγων νεκρώσεως του όγκου-α (TNF-α)

Ο TNFα περιγράφηκε αρχικά ως μια πρωτεΐνη 
ικανή να σκοτώνει in vitro καρκινικά κύτταρα. Η με-
γαλύτερη πηγή παραγωγής του είναι τα μονοκύτταρα/
μακροφάγα, αν και σημαντικές ποσότητες μπορούν να 
παράγουν και τα Τ και τα Β-λεμφοκύτταρα. Το ποσό 
του παραγόμενου TNFα εξαρτάται από την κατάσταση 
ενεργοποίησης του κυττάρου και το ερέθισμα (αντιγό-
νο), ισχυρότερο από τα οποία είναι οι λιποπολυσακχα-
ρίδες (LPS). Μετά τη διέγερση των μακροφάγων από 
PLS, η μεταγραφή του TNFα αυξάνεται 3 φορές, το m-
RNA του TNFα αυξάνεται 50-100 φορές και η έκκριση 
πρωτεΐνης περίπου 10.000 φορές66. Ο TNFα επάγει 
ο ίδιος τη μεταγραφή του μέσω του NF-κΒ, αλλά και 
επάγει την παραγωγή ειδικών αρνητικών ρυθμιστικών 
στοιχείων, ώστε να μπορεί να ελέγχει αυστηρά την ίδια 
του την παραγωγή67. Τα ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτ-
ταρα εκφράζουν και διαμεμβρανικό TNFα, ενώ άλλα 
κύτταρα που είναι γνωστό πως παράγουν TNFα είναι 

τα Β-λεμφοκύτταρα, τα κύτταρα φυσικοί φονείς (ΝΚ), 
τα σιτευτικά κύτταρα, τα εντερικά μεσεγχυματικά κύτ-
ταρα και τα κύτταρα του Paneth, τα κερατινοκύτταρα, 
τα αστροκύτταρα και τα μικρογλοιακά, οι λείες μυικές 
ίνες και κάποιες σειρές καρκινικών κυττάρων. Ο TNFα 
παράγεται επίσης από τα επιθηλιακά κύτταρα του 
εντέρου σε απάντηση βακτηριακής εισβολής.

Οι επιδράσεις του TNFα στο έντερο που μπορεί 
να είναι σχετικές με τη βλεννογονική φλεγμονή, πε-
ριλαμβάνουν διάρρηξη του επιθηλιακού φραγμού, 
επαγωγή της απόπτωσης των επιθηλιακών κυττάρων 
και έκκριση χημειοκινών από τα εντερικά επιθηλιακά 
κύτταρα68,69. Ο ΤNFα: 1) ενεργοποιεί το ενδοθήλιο 
διεγείροντας την παραγωγή της Ε-σελεκτίνης και 
άλλων μορίων προσκόλλησης, όπως το διακυτταρικό 
μόριο πρόσφυσης ICAM-1, επιτρέποντας έτσι την 
εισροή προσφάτως στρατολογημένων φλεγμονωδών 
κυττάρων στο βλεννογόνο, 2) αυξάνει την παραγωγή 
IFN-γ από τα Τ λεμφοκύτταρα ανεξάρτητα από τις 
IL-12 ή IL-1870, 3) ενεργοποιεί το CD44 στα Τ λεμ-
φοκύτταρα και αυξάνει τον πολλαπλασιασμό και τη 
μετανάστευση των ενδοεπιθηλιακών λεμφοκυττάρων, 
4) διεγείρει τα στρωματικά κύτταρα στο να παράγουν 
μεταλλοπρωτεϊνάσες που οδηγούν σε ιστική βλάβη, 
5) κινητοποιεί τα δενδριτικά κύτταρα του εντέρου. 
Τα ανώριμα δενδριτικά κύτταρα παρουσία TNFα 
αυξάνουν την έκφραση των MHC τάξης ΙΙ μορίων, 
των συνδιεγερτικών μορίων CD80, CD83, CD86 και 
IL-12, και αποκτούν νέες μεταναστευτικές ιδιότητες, 
βάσει έκφρασης συγκεκριμένων υποδοχέων χημειοκι-
νών, όπως του CCR7, που πιθανόν να κατευθύνουν τη 
μετανάστευση τους στους περιοχικούς λεμφαδένες71. 
Τα ώριμα δενδριτικά κύτταρα έχουν μειωμένη ικανό-
τητα να προσλαμβάνουν αντιγόνα, είναι όμως ισχυροί 
ενεργοποιητές των Τ λεμφοκυττάρων.

Ο συνδυασμός των παραπάνω επιδράσεων του 
TNFα μπορεί να οδηγήσει σε παθολογική Th1 ανο-
σολογική απόκριση έναντι εντερικών βακτηριακών ή 
διασταυρουμένων αντιγόνων του βλεννογόνου.

Άλλες ευφλεγμονώδεις κυτταροκίνες (IL-6, IL-8)

Στις ΙΦΝΕ παρατηρούνται υψηλά επίπεδα IL-6 στο 
βλεννογόνο, τα επίπεδά της όμως στον ορό αυξάνονται 
μόνο σε ενεργό νόσο του Crohn. Η IL-8 ανιχνεύεται 
σε υψηλά επίπεδα στο έντερο και τον ορό ασθενών με 
ΙΦΝΕ και λειτουργεί ως χημειοτακτικός παράγων για 
τα πολυμορφοπύρηνα. Ο αντίστοιχος χημειοτακτικός 
παράγων για τα μονοκύτταρα είναι η πρωτεΐνη 1, η 
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οποία εμφανίζει παρόμοια κατανομή με την IL-8 σε 
ενεργό ΙΦΝΕ.

Άλλοι διαμεσολαβητές της ιστικής βλάβης και επα-
νόρθωσης
Οι αντιδραστικοί μεταβολίτες του οξυγόνου (Reactive 
oxygen metabolites, ROMs) και το οξείδιο του 
αζώτου(nitrogen oxide, NO)

Στον εντερικό βλεννογόνο ασθενών με ενεργό 
ΙΦΝΕ παράγονται αυξημένες ποσότητες ROMs. Το 
εντερικό επιθήλιο εκφράζει επίσης αυξημένα ποσά της 
επαγόμενης ΝΟ συνθετάσης και ανιχνεύονται υψηλά 
επίπεδα ΝΟ, όμως αυτό που καθορίζει εάν η επίδραση 
του ΝΟ είναι ωφέλιμη ή επιβλαβής για το έντερο, είναι 
κατά πάσα πιθανότητα η ποσότητα του παραγόμενου 
ΝΟ ή/και η έλλειψη αντιοξειδωτικής δραστηριότητας. 
Η πρεδνιζολόνη, η σουλφασαλαζίνη και τα νεώτερα 
αμινοσαλικυλικά αντισταθμίζουν την παραγωγή ή/και 
τις βλαπτικές επιδράσεις των ROMs και του ΝΟ.

Εικοσανοειδή και Παράγων Ενεργοποίησης των Αιμο-
πεταλίων (Platelet Activating Factor, PAF)

Τα εικοσανοειδή είναι τα παράγωγα του μετα-
βολισμού των μεμβρανικών φωσφολιπιδίων και του 
αραχιδονικού οξέος. Τα επίπεδα των ευφλεγμονωδών 
και αντιφλεγμονωδών εικοσανοειδών στους ιστούς 
αυξάνονται στη φλεγμονή, όμως κάθε τύπος φλεγμονής 
χαρακτηρίζεται από ξεχωριστό προφίλ εικοσανοειδών. 
Στην ελκώδη κολίτιδα για παράδειγμα, υπάρχει εκσε-
σημασμένη αύξηση των επιπέδων της προσταγλανδίνης 
Ε, της θρομβοξάνης Β2 και του λευκοτριενίου Β4, σε 
σύγκριση με τη νόσο του Crohn. Τα ίδια ισχύουν και 
για τον PAF, παρόλο που αυτό είναι ένα μη ειδικό 
φαινόμενο. Κάποιες πρώιμες κλινικές μελέτες στην 
ελκώδη κολίτιδα, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν LTB4 
ανταγωνιστές ή ιχθυέλαιο ήταν ατελέσφορες. Αυτό τον 
καιρό βρίσκονται μελέτες σε εξέλιξη που έχουν ως στό-
χο να αξιολογήσουν το ρόλο εκλεκτικών αναστολέων 
της κυκλοοξυγενάσης-2 (cyclo-oxygenase 2, COX-2) 
στην ελκώδη κολίτιδα.

Μόρια προσκολλήσεως

Σημαντικό βήμα στην μεγέθυνση της ανοσολογικής 
απόκρισης παίζει η στρατολόγηση φλεγμονωδών κυτ-
τάρων από τη συστηματική κυκλοφορία. Η διαδικασία 
αυτή επιτυγχάνεται μέσω των μορίων προσκολλήσεως, 
που είναι απαραίτητα για την διακυτταρική επικοινω-
νία και διακρίνονται σε δύο υποτάξεις, ιντεγκρίνες 

και σελεκτίνες. Εκφράζονται στην επιφάνεια των 
λευκοκυττάρων και στο ενδοθήλιο των αγγείων. Οι 
σελεκτίνες στην επιφάνεια των λεμφοκυττάρων, μο-
νοκυττάρων και κοκκιοκυττάρων της κυκλοφορίας 
επιτρέπουν την αρχική προσκόλληση των κυττάρων 
αυτών στο αγγειακό ενδοθήλιο. Στη συνέχεια, η προ-
σκόλληση αυτή ενδυναμώνεται μέσω σύνδεσης των 
ιντεγκρινών με ένα μέλος της υπεροικογένειας των 
ανοσοσφαιρινών, το λευκοκύτταρο ενεργοποιείται και 
επιτρέπεται η διαπίδυσή του στο βλεννογόνο.72 Οι α-4 
ιντεγκρίνες πιθανότατα να είναι ιδιαίτερης σημασίας 
για τις ΙΦΝΕ. Η α4β1 βρίσκεται στα περισσότερα 
μονοκύτταρα και λεμφοκύτταρα και συνδέεται με το 
VCAM-1, ενώ η α4β7 παρέχει εκλεκτική σύνδεση των 
λεμφοκυττάρων με τον εντερικό ιστό και συγκεκριμένα 
με το μόριο MadCAM-1. Το ICAM-1 συνδέει κυρίως 
μονοκύτταρα και ουδετερόφιλα που φέρουν β2 ιντε-
γκρίνες. Στη συνέχεια τα λευκοκύτταρα μεταναστεύ-
ουν στον υποβλεννογόνιο και τον βλεννογόνο χιτώνα 
κατά μήκος μιας διαβάθμισης χημειοκινών.73 Όταν 
βρεθούν στον βλεννογόνο του εντέρου τα κύτταρα 
αυτά παράγουν μια σειρά μη ειδικών φλεγμονωδών 
ουσιών, οι κυριότερες των οποίων είναι τα προϊόντα 
του μεταβολισμού του αραχιδονικού οξέος, όπως οι 
θρομβοξάνες, τα λευκοτριένια, οι προσταγλανδίνες 
και ελεύθερες ρίζες συμπεριλαμβανομένων των ριζών 
οξυγόνου και του οξειδίου του αζώτου.

Υπάρχουν αποδείξεις ότι το προφίλ της έκφρασης 
των ιντεγκρινών από τα ανοσοκύτταρα διαφέρει μεταξύ 
ελκώδους κολίτιδος και νόσου του Crohn. Αυτό πιθανόν 
να υποδηλώνει ότι στρατολογούνται και διαφορετικοί 
κυτταρικοί πληθυσμοί στις δύο αυτές νόσους. 

πυρηνικός παράγων κΒ (ΝF-κΒ)

Ο NF-κΒ είναι ένας μεταγραφικός παράγοντας με 
λειτουργική θέση-κλειδί στο ανοσιακό εντερικό σύ-
στημα. Τα μέλη της NF-κΒ οικογένειας ελέγχουν τη 
μεταγραφική δραστηριότητα διαφόρων εκκινητών κυτ-
ταροκινών, κυτταρικών υποδοχέων, μεταγραφικών πα-
ραγόντων και μορίων προσκόλλησης, που εμπλέκονται 
στην εντερική φλεγμονή.74 Συγκεκριμένα πρόκειται 
για μια ομάδα μεταγραφικών παραγόντων που χαρα-
κτηρίζονται από την ικανότητά τους να συνδέονται με 
συγκεκριμένη αλληλουχία του DNA που πρώτη φορά 
προσδιορίσθηκε στον επαγωγέα του γονιδίου των κ 
ελαφρών αλύσων των ανοσοσφαιρινών. Βρίσκεται στο 
κυτταρόπλασμα των περισσοτέρων κυττάρων σε ανε-
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νεργό σύμπλεγμα με πρόδρομες μη μετα-μεταγραφικά 
επεξεργασμένες πρωτεϊνες (π.χ. p105), ή με πρωτεϊνες 
της οικογένειας ΙκΒ (π.χ. ΙκΒα). Η ενεργοποίηση των 
λεμφοκυττάρων από διάφορους παράγοντες, όπως 
π.χ. από λιποπολυσακχαρίδες (LPS) των μικροβιακών 
τοιχωμάτων, εκκινεί έναν καταρράκτη ενδοκυττάριας 
μεταγωγής σήματος, που τελικά οδηγεί στη διάσπαση 
του ανενεργού συμπλέγματος και την απελευθέρωση 
του ΝF-κΒ παράγοντα, ο οποίος μετατοπίζεται στον 
πυρήνα και συνδέεται στο DNA. Για να κατανοήσουμε 
το ρόλο του NF-κΒ στη φλεγμονή, αρκεί να σκεφτούμε 
ότι ρυθμίζει την έκφραση γονιδίων όπως της IL-2, IL-
6, IL-8, IL-12p40, του TNFα, GM-CSF, G-CSF, των 
μορίων προσκόλλησης ELAM-1, VCAM-1, ICAM-1, 
E-σελεκτίνης, Mad-CAM-1, των κυτταρικών υποδο-
χέων TCR-β, TCR-α, κ.λ.π. Πράγματι, σε μελέτες 
μοντέλων πειραματόζωων με φλεγμονώδη εντερική 
νόσο που προσομοιάζει αυτή της Crohn, η παραγωγή 
μεγάλων ποσοτήτων κυτταροκινών τύπου Th1 αποτελεί 
κύριο και ουσιώδες χαρακτηριστικό της φλεγμονής και 
ρυθμίζεται από τον παράγοντα NF-κΒ.
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 3.  ΦΑΣΜΑ ΚλΙΝΙΚΩΝ ΕΚδΗλΩΣΕΩΝ

Η ελκώδης κολίτις και η νόσος Crohn είναι φλεγμο-
νώδη νοσήματα του βλεννογόνου του παχέος εντέρου 
(ελκώδης κολίτις) και ολόκληρου του τοιχώματος (νό-
σος Crohn) του πεπτικού σωλήνα. Είναι χρόνια νοσή-
ματα τα οποία διαδράμουν στο χρόνο με εξάρσεις και 
υφέσεις. Οι κλινικές τους εκδηλώσεις χαρακτηρίζονται 
από πλειάδα συμπτωμάτων και σημείων ορισμένα εκ 
των οποίων απαντώνται και σε άλλα νοσήματα. Είναι 
επομένως επιτακτική η ανάγκη ορθής διαφοροδιάγνω-
σης από νοσήματα με παρόμοια συμπτωματολογία, 
αφού η θεραπευτική αγωγή (π.χ. των λοιμωδών εντε-
ρίτιδων) διαφέρει πλήρως από αυτήν της ΙΦΕΝ. Ένα 
σημαντικό κλινικό χαρακτηριστικό της ΙΦΕΝ είναι η 
ύπαρξη (σε ορισμένο ποσοστό ασθενών) εξωεντερικών 
εκδηλώσεων, δηλαδή συμπτωμάτων και σημείων από 

άλλα όργανα και συστήματα. Η κλινική εικόνα καθί-
σταται πολυπλοκότερη και εξαιτίας του γεγονότος ότι 
οι εξωεντερικές αυτές εκδηλώσεις μπορεί να προηγού-
νται, να εμφανίζονται ταυτόχρονα, ή να ακολουθήσουν 
τις κλινικές εκδηλώσεις από το πεπτικό. Δεν υπάρχει 
όργανο ή σύστημα στον ανθρώπινο οργανισμό που να 
μην μπορεί να παρουσιάσει κλινική εκδήλωση σχετι-
ζόμενη με την υποκείμενη ΙΦΕΝ. Τέλος οι κλινικές 
εκδηλώσεις της νόσου με έναρξη στην παιδική ηλικία, 
διαφέρουν εν πολλοίς από τις κλινικές εκδηλώσεις της 
νόσου με έναρξη στην τρίτη ηλικία.

Στα επόμενα κεφάλαια θα αναλυθούν με λεπτομέ-
ρειες οι κλινικές εκδηλώσεις της ελκώδους κολίτιδος 
και της νόσου του Crohn.
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 3.1.  ΕλΚΩδΗΣ ΚΟλΙΤΙΣ 
	 	 Μαρία	Μυλωνάκη

H ελκώδης κολίτιδα είναι μια νόσος που χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζοντα επεισόδια φλεγμονής του βλεν-

νογόνου του παχέος εντέρου. Η φλεγμονή προσβάλλει 
σχεδόν πάντα το βλεννογόνο του ορθού και μπορεί να 
επεκτείνεται κεντρικότερα, προσβάλλοντας σε άλλοτε 
άλλο βάθος κατά συνέχεια ιστού, ολόκληρο το βλεννο-
γόνο του παχέος εντέρου. Η εμφάνιση της νόσου αφο-
ρά κυρίως νέους ασθενείς, με τη μεγαλύτερη επίπτωση 
σε άτομα ηλικίας 10-40 έτη. Ωστόσο τη νόσο μπορεί 
να εμφανίσουν άτομα κάθε ηλικίας και αναφέρεται 
ότι περίπου 15% των ασθενών εμφανίζουν τη νόσο σε 
ηλικία άνω των 60 ετών1. Η επίπτωση της ελκώδους 
κολίτιδος εκτιμάται σε 10-20 περιστατικά ανά 100.000 
πληθυσμού κάθε χρόνο ενώ ο επιπολασμός είναι 100-
200 περιστατικά/100.000 πληθυσμού2. 

1. Έκταση προσβολής του παχέος εντέρου

Ο χαρακτήρας και η σοβαρότητα των συμπτωμά-
των στην ελκώδη κολίτιδα σχετίζεται με την έκταση 
της προσβολής του παχέος εντέρου, μια παράμετρος 
που κατευθύνει και το είδος της θεραπείας που θα 
χρησιμοποιηθεί. Σημειώνεται ότι η περιγραφή της 
έκτασης της νόσου, αφορά την έκταση της μακρο-
σκοπικής φλεγμονής του παχέος εντέρου που γίνεται 
ορατή κατά την ενδοσκόπηση, ενώ ο ρόλος της πιθανής 
παρουσίας μικροσκοπικής φλεγμονής κεντρικότερα 
χωρίς μακροσκοπικά ορατές αλλοιώσεις, παραμένει 
αδιευκρίνιστος3. Διαφορετικοί όροι χρησιμοποιούνται 
για να περιγράψουν την έκταση της προσβολής του 
παχέος εντέρου:
Ελκώδης	ορθίτιδα: φλεγμονή που περιορίζεται στο 

ορθό.
Περιφερική	 κολίτιδα	 ή	 ορθοσιγμοειδίτιδα: φλεγ-

μονή που επεκτείνεται έως περίπου τη μεσότητα του 
σιγμοειδούς.
Αριστερή	κολίτιδα: φλεγμονή που εκτείνεται έως 

την σπληνική καμπή.
Εκτεταμένη	κολίτιδα: φλεγμονή που εκτείνεται έως 

την ηπατική καμπή.
Πανκολίτιδα: φλεγμονή που προσβάλλει ολόκληρο 

το παχύ έντερο. Ο όρος χρησιμοποιείται όταν η φλεγ-
μονή επεκτείνεται πέραν της ηπατικής καμπής ακόμα 

και εάν σε πολλούς από αυτούς τους ασθενείς η νόσος 
δεν προσβάλλει το τυφλό.

Κατά την εμφάνιση της νόσου 1/3 των ασθενών 
παρουσιάζουν ορθίτιδα ή ορθοσιγμοειδίτιδα, σε 1/3 
των ασθενών η φλεγμονή εντοπίζεται έως την σπληνική 
καμπή ενώ οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους ασθε-
νείς έχουν εκτεταμένη κολίτιδα ή πανκολίτιδα. Ωστόσο 
η έκταση της νόσου δεν είναι μια στατική κατάσταση. 
Σε μια μελέτη βρέθηκε ότι η ορθοσιγμοειδίτιδα επε-
κτείνεται κεντρικότερα σε ποσοστό 16% των ασθενών 
σε 5 έτη παρακολούθησης και 31% σε 10 έτη παρακο-
λούθησης. Στη μελέτη αυτή σε ένα ποσοστό 68% των 
ασθενών προηγείται της επέκτασης της κολίτιδος μια 
έξαρση των συμπτωμάτων της νόσου4. Σε μια άλλη με-
λέτη η πιθανότητα επέκτασης της ορθοσιγμοειδίτιδας 
σε 25 έτη παρακολούθησης ήταν 53%. Στην ίδια μελέτη 
και για το ίδιο χρονικό διάστημα παρακολούθησης, η 
πιθανότητα περιορισμού της έκτασης της φλεγμονής 
υπολογίστηκε σε ποσοστό 77% των ασθενών με εκτε-
ταμένη κολίτιδα και 76% αυτών με πανκολίτιδα5. 

2. Κλινικά χαρακτηριστικά 

Τα βασικά συμπτώματα της ελκώδους κολίτιδος, εί-
ναι η διάρροια που συνήθως συνοδεύεται από αποβολή 
αίματος και βλέννης ή βλενοπυώδους εξιδρώματος από 
το ορθό και το κοιλιακό άλγος. 

2.1 Αιμορραγία από το ορθό

Αποτελεί το πιο σύνηθες και χαρακτηριστικό σύ-
μπτωμα της νόσου. Η ενεργός ελκώδης κολίτιδα που 
προκαλεί διάρροια, σχεδόν πάντα συνδυάζεται με 
μακροσκοπικά ορατό αίμα στα κόπρανα. Σπανίως το 
μόνο σύμπτωμα στην ελκώδη κολίτιδα είναι διαρροϊκές 
κενώσεις χωρίς πρόσμιξη αίματος, που είναι δυνατόν 
να εμφανισθούν νωρίς κατά την διάρκεια της πρώτης 
εκδήλωσης της νόσου6. 

Σε ασθενείς με ελκώδη ορθίτιδα μπορεί να υπάρχει 
αποβολή αίματος με βλέννη που δεν συνοδεύεται από 
αποβολή κοπράνων ενώ συχνά οι ασθενείς παρα-
πονούνται για αίσθημα τεινεσμού, επείγουσα τάση 
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για αφόδευση ή/και ακράτεια. Σε άλλες περιπτώσεις 
το αίμα μπορεί να εμφανίζεται στην επιφάνεια των 
σχηματισμένων κοπράνων όπως συμβαίνει σε αιμορ-
ροιδοπάθεια.

Σε κεντρικότερη εντόπιση της νόσου το αίμα συ-
νήθως είναι αναμεμειγμένο με τα κόπρανα ή υπάρχει 
απώλεια καθαρού αίματος. Η αποβολή θρόμβων δεν 
είναι συνήθης στην ελκώδη κολίτιδα εκτός αν ανα-
πτυχθεί η επιπλοκή της μαζικής αιμορραγίας. Όταν 
η φλεγμονή είναι σοβαρή και συνήθως εκτεταμένη, οι 
κενώσεις αποτελούνται κυρίως από αίμα αναμεμειγ-
μένο με βλεννοπυώδες εξίδρωμα και μικρή ποσότητα 
διαρροικών κοπράνων7-9. 

2.2 Διάρροια

Οι περισσότεροι ασθενείς με ενεργό ελκώδη 
κολίτιδα παρουσιάζουν συχνή αποβολή πολτωδών ή 
υδαρών κοπράνων. Η διάρροια συνήθως συνδυάζεται 
με την παρουσία αίματος και βλέννης ή βλενοπυώδους 
εξιδρώματος και μπορεί να εκδηλώνεται κατά τις νυ-
χτερινές ώρες και να αφυπνίζει τον ασθενή, ενώ συχνή 
είναι και η εμφάνιση της μετά τα γεύματα.

Κύριοι παθογενετικοί μηχανισμοί της διάρροιας 
είναι η έκκριση βλέννης και η μείωση της απορροφή-
σεως ύδατος και ηλεκτρολυτών 10,11. Όσον αφορά την 
κινητικότητα του παχέος εντέρου σε ασθενείς με ελ-
κώδη κολίτιδα, σε μια μελέτη του χρόνου διάβασης του 
παχέος εντέρου στους ασθενείς αυτούς, παρατηρήθηκε 
αύξηση του χρόνου διάβασης στο εγγύς παχύ έντερο 
και μείωση του χρόνου διάβασης στο περιφερικό παχύ 
έντερο, ανεξάρτητα από την έκταση της φλεγμονής. 
Παρατεταμένη διάβαση του λεπτού εντέρου έχει επί-
σης παρατηρηθεί, όταν υπάρχει φλεγμονή στο παχύ 
έντερο12. Σε μια άλλη μελέτη των Allison et al σε ασθε-
νείς με περιφερική κολίτιδα, βρέθηκε ότι σε ποσοστό 
10% περίπου οι ασθενείς παρουσιάζουν στάση του 
περιεχομένου στο εγγύς παχύ έντερο και αυτό μπορεί 
να εξηγήσει κάποια από τα συμπτώματα των ασθενών 
με ελκώδη κολίτιδα13. 

Ωστόσο είναι σημαντικό να μην λησμονείται ότι 
η διάρροια δεν υπάρχει πάντα στην ενεργό ελκώδη 
κολίτιδα. Οι ασθενείς με ορθίτιδα και ορθοσιγμοει-
δίτιδα αναφέρεται ότι σε ποσοστό 5%-10% μπορεί 
να παρουσιάσουν δυσκοιλιότητα λόγω της φλεγμονής 
και του σπασμού που παρατηρείται στο ορθό14. Σε 
μια προοπτική μελέτη καταγραφής των συμπτωμάτων 
και της σύστασης των κοπράνων σε 60 ασθενείς με 

ενεργό ελκώδη κολίτιδα βρέθηκε ότι σε ποσοστό 27% 
οι ασθενείς παρουσίαζαν δυσκοιλιότητα ενώ 20% των 
ασθενών ανέφεραν σχηματισμένα κόπρανα. Σημειώνε-
ται ότι η αναλογία των περιστατικών με δυσκοιλιότητα 
ή αποβολή σχηματισμένων κοπράνων ήταν μεγαλύτερη 
σε ασθενείς με περιφερική κολίτιδα (33% και 23% 
αντίστοιχα) σε σχέση με τους ασθενείς με πανκολίτιδα 
(19% και 15% αντίστοιχα)15. 

Η παρουσία φλεγμονής στο ορθό οδηγεί στη μείωση 
της ελαστικότητας και της αποθηκευτικής ικανότητας 
του ορθού και στην αύξηση της ευαισθησίας και της 
συσπαστικότητας του σε απάντηση στην διάταση του 
αυλού του. Τα ανωτέρω, έχουν ως αποτέλεσμα να 
δημιουργείται στους ασθενείς το αίσθημα της επεί-
γουσας τάσης για αφόδευση, της ατελούς κένωσης 
και του τεινεσμού που μπορεί να συνδυάζονται με την 
παρουσία ακράτειας, χαρακτηριστικά συμπτώματα της 
ενεργού ελκώδους κολίτιδος που οδηγούν τον ασθενή 
σε περιορισμό των δραστηριοτήτων του16.

2.3 Κοιλιακό άλγος

Οι ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα μπορεί να ανα-
φέρουν ένα αίσθημα ακαθόριστης δυσφορίας στο 
υπογάστριο ή στον αριστερό λαγόνιο βόθρο ή να πα-
ραπονούνται για κολικοειδές κοιλιακό άλγος πριν την 
κένωση που υποχωρεί μετά την κένωση. Σημειώνεται 
ωστόσο ότι για τους περισσότερους ασθενείς με ελκώ-
δη κολίτιδα το κοιλιακό άλγος δεν αποτελεί προέχον 
σύμπτωμα. Η αιτία του πόνου δεν είναι ξεκάθαρη, 
αλλά μπορεί να σχετίζεται με την αυξημένη τάση στο 
φλεγμαίνον τοίχωμα του παχέος εντέρου κατά τη διάρ-
κεια της μυικής σύσπασης. Σοβαρό επιμένων κοιλιακό 
άλγος είναι ασυνήθιστο στην ελκώδη κολίτιδα αλλά 
μπορεί να συνοδεύει τη σοβαρή έξαρση της νόσου, 
όταν η φλεγμονή επεκτείνεται πέραν του βλεννογόνου, 
στον ορογόνο χιτώνα7-9.

Συμπτώματα ευερέθιστου εντέρου μπορεί να συ-
νυπάρχουν και αποτελούν μια πρόκληση ακόμη και 
όταν η διάγνωση της ελκώδους κολίτιδος έχει τεκ-
μηριωθεί. Κοιλιακό άλγος, μετεωρισμός και συχνές 
πολτώδεις ή διαρροϊκές κενώσεις μπορεί μερικές 
φορές να επιμένουν μετά τον έλεγχο της φλεγμονής 
και να δυσκολεύουν την εκτίμηση μας όσον αφορά την 
ανταπόκριση στη θεραπεία. Σε μελέτες, συμπτώματα 
ευερέθιστου εντέρου παρατηρήθηκαν σε ποσοστό έως 
33% των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα σε ύφεση 17, 18. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις είναι σκόπιμο να αναζητούνται 
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αντικειμενικά σημεία φλεγμονής όπως η ενδοσκόπηση, 
η ιστολογική εξέταση και οι δείκτες φλεγμονής έτσι 
ώστε να αποφεύγεται ο λανθασμένος χαρακτηρισμός 
της νόσου ως ανθεκτικής στη θεραπεία. 

2.4 Άλλα συμπτώματα

Η σοβαρή ή μέσης βαρύτητας έξαρση της ελκώ-
δους κολίτιδος συχνά συνοδεύεται από συστηματικά 
συμπτώματα.

Ο πυρετός εμφανίζεται συχνότερα σε περιπτώσεις 
σοβαρής προσβολής και εκτεταμένης νόσου.

Επιγαστρικός φόρτος, ναυτία, ανορεξία και έμετοι 
είναι δυνατόν να παρατηρηθούν στις σοβαρές εξάρ-
σεις της νόσου ενώ συνήθως τα συμπτώματα αυτά 
απουσιάζουν από τις ήπιες προσβολές της ελκώδους 
κολίτιδος.

Η αδυναμία και η απώλεια βάρους που παρατηρεί-
ται σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα σχετίζεται με την 
περιορισμένη λήψη τροφής λόγω της ανορεξίας, την 
απώλεια πρωτεινών από τον φλεγμαίνοντα βλεννογόνο 
του παχέος εντέρου και την αύξηση του καταβολισμού 
με τη μείωση της σύνθεσης των πρωτεινών που συνοδεύ-
ουν την παρουσία της χρόνιας φλεγμονής.

Οι ασθενείς μπορεί να παραπονούνται για συμπτώ-
ματα που οφείλονται στην παρουσία αναιμίας, όπως 
αδυναμία, καταβολή και δύσπνοια. Είναι σημαντικό να 
τονισθεί ότι ένας αριθμός ασθενών με ΙΦΕΝ και αναι-
μία που δεν θεραπεύεται, προσαρμόζονται και ζουν 
μια χαμηλής ποιότητας ζωή με μείωση της ικανότητας 
για εργασία, διαταραχές της διάθεσης, μειωμένη συμ-
μετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες, διαταραχές του 
ύπνου και διαταραχές της σεξουαλικής λειτουργίας. Η 
θεραπεία της αναιμίας στους ασθενείς αυτούς πρέπει 
να αποτελεί προτεραιότητα, με στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής τους. Όσον αφορά την αιτιολογία της, 
η αναιμία των ασθενών αυτών μπορεί να οφείλεται σε 
απώλεια αίματος ή στη μείωση της ερυθροποίησης και 
τη μείωση του χρόνου ζωής των ερυθρών αιμοσφαιρίων 
λόγω της χρόνιας φλεγμονής και της αυξημένης παρα-
γωγής φλεγμονωδών κυτταροκινών19. 

Η παρουσία εξωεντερικών εκδηλώσεων (δέρμα, 
οφθαλμοί, αρθρώσεις, ήπαρ-χοληφόρα, πνεύμονες, 
νεφροί, αιμοποιητικό σύστημα και αγγεία) μπορεί 
να συνοδεύει την ενεργό νόσο ή να εμφανίζεται ανε-
ξάρτητα από την ενεργότητα της νόσου20. Σε σπάνιες 
περιπτώσεις τα συμπτώματα αυτά μπορεί να αποτελούν 
την πρώτη εκδήλωση της νόσου που κατευθύνουν τον 

ασθενή να αναζητήσει ιατρική βοήθεια21. 

3. Αντικειμενικά ευρήματα 

Τα ευρήματα από την φυσική εξέταση διαφέρουν 
ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου7-9.

Οι ασθενείς με ελαφρά ή ακόμα και μέσης βαρύ-
τητας νόσο παρουσιάζουν ελάχιστα παθολογικά ση-
μεία κατά την φυσική εξέταση. Έχουν συνήθως καλή 
θρέψη, δεν έχουν αναιμία και δεν υπάρχουν σημεία 
χρόνιας νόσου εκτός αν παρουσιάζουν συμπτώματα 
για παρατεταμένο χρονικό διάστημα που δεν αντιμε-
τωπίζονται με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, 
οπότε δυνατόν να παρουσιάζουν αναιμία και απώλεια 
βάρους λόγω της χρόνιας φλεγμονής.

Κατά την ψηλάφηση του πάσχοντος τμήματος του 
εντέρου μπορεί να διαπιστωθεί ευαισθησία, ενώ οι 
εντερικοί ήχοι είναι συνήθως φυσιολογικοί. Η δακτυλι-
κή εξέταση του ορθού θα αποδώσει το χαρακτηριστικό 
βλεννοαιματηρό περιεχόμενο που παρατηρείται στη 
νόσο.

Σε ασθενείς με σοβαρή προσβολή της νόσου, είναι 
δυνατόν η ταχυκαρδία καθώς και η ευαισθησία στη 
ψηλάφηση του παχέος εντέρου να αποτελούν τα μόνα 
παθολογικά σημεία. Ωστόσο πολλοί από τους ασθενείς 
αυτούς έχουν όψη πάσχοντος, παρουσιάζουν ωχρότη-
τα, σημεία αφυδάτωσης, πυρετό και απώλεια βάρους. 
Συνήθως έχουν αναιμία με σημεία σιδηροπενίας ενώ 
λόγω της σοβαρής υποπρωτειναιμίας δυνατόν να 
παρουσιάζουν οιδήματα ή/και πλευριτική ή ασκιτική 
συλλογή. Η κοιλιά μπορεί να είναι μετεωρισμένη και 
να διαπιστώνεται τυμπανικότητα κατά την επίκρου-
ση, το παχύ έντερο παρουσιάζει ευαισθησία κατά 
την ψηλάφηση και οι εντερικοί ήχοι μπορεί να είναι 
μειωμένοι.

Σημεία εξωεντερικών εκδηλώσεων όπως αρθρί-
τιδα, εκδηλώσεις από τους οφθαλμούς και το δέρμα 
είναι δυνατόν να συνυπάρχουν. 

4. Έναρξη της νόσου 

Η εμφάνιση της νόσου είναι τυπική και συνήθως χα-
ρακτηρίζεται από σταδιακή έναρξη των συμπτωμάτων. 
Τα συμπτώματα συνήθως υπάρχουν για εβδομάδες ή/και 
μήνες όταν ο ασθενής ζητά ιατρική βοήθεια, πράγμα 
που τονίζει την ύπουλη έναρξη που είναι χαρακτηρι-
στική της νόσου. Από το ιστορικό, διαπιστώνεται συχνά 
ότι έχει προηγηθεί ένα επεισόδιο αιμορραγίας από 
το ορθό που συνέβη εβδομάδες ή και μήνες πριν και 
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υποχώρησε χωρίς ειδική αγωγή. 
Είναι δυνατόν ωστόσο η εμφάνιση της νόσου να 

είναι οξεία και να μιμείται την εικόνα λοιμώδους 
κολίτιδας ενώ δεν είναι ασυνήθιστο να συναντήσουμε 
ασθενείς που η ελκώδης κολίτιδα διαγιγνώσκεται 
σχεδόν ταυτόχρονα με μια διάγνωση λοίμωξης του 
γαστρεντερικού22,23. Σε μια προοπτική μελέτη βρέθη-
κε ότι σε 21% των ασθενών με πρωτοεμφανιζόμενη 
ΙΦΕΝ εντοπίσθηκε μικροβιακός παράγοντας24. Στους 
ασθενείς αυτούς είναι δυνατόν να γίνει εκρίζωση 
του υπεύθυνου μικροοργανισμού και τα συμπτώμα-
τα να μην υποχωρήσουν ή σε άλλες περιπτώσεις τα 
συμπτώματα να υφεθούν και να υποτροπιάσουν στην 
συνέχεια οπότε και τίθεται η διάγνωση της ελκώδους 
κολίτιδος. 

Περιστασιακά ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα μπο-
ρεί να παραπονούνται αρχικά για μια εξωεντερική 
εκδήλωση και στην συνέχεια να εμφανίζουν τα τυπικά 
συμπτώματα της ελκώδους κολίτιδος.

Υπάρχει επίσης μια ομάδα ασθενών που είναι 
“ασυμπτωματικοί” και δεν ζητούν ιατρική βοήθεια. 
Η διάγνωση της ελκώδους κολίτιδος είναι δυνατόν 
να τεθεί μετά από θετικό έλεγχο για ανίχνευση αιμο-
σφαιρίνης στα κόπρανα. Όταν ερωτηθούν οι ασθενείς 
αυτοί αναφέρουν κάποια απώλεια αίματος ή διάρροια, 
ενώ λιγότεροι από 1 στους 5 είναι τελείως ασυμπτω-
ματικοί και η πρόγνωση στους ασθενείς αυτούς είναι 
εξαιρετική25,26.

Τέλος η ελκώδης κολίτις στη παιδική ηλικία μπορεί 
να εμφανίζεται με διαταραχές στην ανάπτυξη, καθυ-
στέρηση της ήβης ή πυρετό αγνώστου αιτιολογίας7. 

5. Κλινικές μορφές ανάλογα με τη βαρύτητα  
της νόσου

Οι ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα μπορεί να εμφα-
νίσουν τη νόσο με συμπτώματα και σημεία που η σο-
βαρότητα τους ποικίλλει. Για θεραπευτικούς και προ-
γνωστικούς σκοπούς έχει φανεί χρήσιμη στην κλινική 
πράξη η ταξινόμηση των Truelove και Witts σύμφωνα 
με την οποία η νόσος διακρίνεται σε ελαφρά, μέσης βα-
ρύτητας και σοβαρή νόσο27(Πίνακας 1). Σε μια μελέτη 
των Edwards και Truelove σε 100 περιπτώσεις ενεργού 
ελκώδους κολίτιδος, διαπιστώθηκε ότι 60 ανήκαν στην 
ελαφρά μορφή της νόσου,25 ήταν μέσης βαρύτητας και 
15 είχαν σοβαρή νόσο28. Στον ελληνικό πληθυσμό σε 
μια μελέτη των Τριανταφυλλίδη και συν. βρέθηκε ότι 
σε σύνολο 413 ασθενών κατά την εισβολή της νόσου, 

16% των ασθενών είχαν ήπια νόσο, 79.9% μέτριας 
βαρύτητας νόσο και 3.6% είχαν σοβαρή νόσο29. 

5.1 Ελαφρά νόσος

Η ελαφρά ελκώδη κολίτιδα είναι η συχνότερη 
μορφή της νόσου. Στις περιπτώσεις αυτές η νόσος 
εντοπίζεται κυρίως στο ορθό ή ορθοσιγμοειδές και 
σπανιότερα στο υπόλοιπο παχύ έντερο. Οι ασθενείς 
παρουσιάζουν διαλείπουσα αποβολή αίματος από 
το ορθό που συνοδεύεται από αποβολή βλέννης και 
ήπια διάρροια με <4 μικρές σε όγκο, χαλαρές κενώ-
σεις. Ελαφρό κολικοειδές κοιλιακό άλγος, τεινεσμός 
και περιόδους με δυσκοιλιότητα είναι επίσης συχνά 
συμπτώματα αλλά σοβαρό κοιλιακό άλγος, απώλεια 
μεγάλης ποσότητας αίματος, πυρετός και απώλεια 
βάρους δεν αποτελούν συμπτώματα του φάσματος 
της ελαφράς νόσου. Ο εργαστηριακός έλεγχος και η 
αντικειμενική εξέταση είναι συνήθως αρνητική. Οι 
ασθενείς δυνατόν να παρουσιάζουν διάρροια χωρίς 
πρόσμιξη αίματος και σε αυτή την περίπτωση πολλές 
φορές η διάγνωση συγχέεται με το ευερέθιστο έντερο6. 
Η ύπαρξη δυσκοιλιότητας με αποβολή αίματος από το 
ορθό μπορεί να οδηγήσει στην εσφαλμένη διάγνωση 
της αιμορροιδοπάθειας.

5.2 Μέσης βαρύτητας νόσος

Συνήθως χαρακτηρίζεται ανατομικά από προσβολή 
μεγαλύτερη της ορθοσιγμοειδίτιδας με την φλεγμονή 
να επεκτείνεται τουλάχιστον μέχρι την σπληνική κα-
μπή. Η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από παρουσία 
4-6 διαρροϊκών κενώσεων που στην πλειονότητα τους 
περιέχουν αίμα, μπορεί να συνοδεύονται από κολι-
κοειδή κοιλιακά άλγη που συνήθως υφίενται με την 
αφόδευση και μερικές φορές συστηματικά συμπτώματα 
όπως χαμηλή πυρετική κίνηση, κόπωση, ανορεξία και 
απώλεια βάρους. Ο εργαστηριακός έλεγχος είναι 
δυνατόν να καταδείξει ελαφρά αναιμία που συνήθως 
δεν απαιτεί μετάγγιση αίματος, αύξηση της ΤΚΕ και 
υπολευκωματιναιμία. 

5.3 Σοβαρή νόσος

Οι ασθενείς με σοβαρή ή κεραυνοβόλο εμφάνιση 
της νόσου έχουν συνήθως εκτεταμένη προσβολή του 
παχέος εντέρου που συχνά αλλά όχι πάντα εκτείνεται 
έως το τυφλό. Οι ασθενείς αυτοί έχουν περισσότερες 
6 διαρροικές κενώσεις συνοδευόμενες από σοβαρό 
κοιλιακό άλγος, πυρετό που μπορεί να φθάσει τους 
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39.5O C και αιμορραγία που συχνά απαιτεί μετάγγιση 
αίματος. Επίσης οι ασθενείς παρουσιάζουν ταχυκαρ-
δία, ανορεξία, κακουχία και γρήγορη απώλεια βάρους. 
Συχνά εργαστηριακά ευρήματα είναι η αναιμία, η 
λευκοκυττάρωση, η υψηλή ΤΚΕ, η υπολευκωματιναιμία 
και οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Κατά την φυσική 
εξέταση ο ασθενής μπορεί να έχει όψη πάσχοντος 
με ωχρότητα, ταχυσφυγμία και υπόταση ενώ η κοιλιά 
μπορεί να είναι διατεταμένη και ευαίσθητη στην ψηλά-
φηση. Τα όρια μεταξύ της βαριάς ελκώδους κολίτιδος 
και της κεραυνοβόλου κολίτιδας είναι ασαφή στη 
διεθνή βιβλιογραφία. Προσπάθεια ορισμού της κεραυ-
νοβόλου μορφής έγινε στην τροποποιημένη κλινικοερ-
γαστηριακή ταξινόμηση της βαρύτητας της ελκώδους 
κολίτιδος από τον Truelove και Witts όπου φαίνεται 
ότι ο ορισμός της κεραυνοβόλου μορφής αναφέρεται 
σε ασθενείς που παρουσιάζουν > 10 κενώσεις/24ωρο, 
η παρουσία αίματος στα κόπρανα είναι συνεχής και 
απαιτείται μετάγγιση αίματος, υπάρχουν ακτινολογικά 
ευρήματα διάτασης του παχέος εντέρου ενώ κατά την 
κλινική εξέταση διαπιστώνεται διάταση της κοιλίας και 
ευαισθησία κατά την ψηλάφηση της27,30 (Πίνακας 1).

Σε σοβαρά πάσχοντες, η φλεγμονή μπορεί να επε-
κταθεί πέρα από τον βλεννογόνο στους μυικούς χιτώνες 
του τοιχώματος του παχέος εντέρου. Στην περίπτωση 
αυτή η κινητικότητα του παχέος εντέρου μειώνεται, 
το έντερο διατείνεται και έχουμε ως αποτέλεσμα την 
επιπλοκή του τοξικού μεγάκολου. Η επέκταση της 
φλεγμονής στον ορογόνο χιτώνα μπορεί να οδηγήσει 

σε διάτρηση του εντέρου.

6. Επιπλοκές

6.1 Εντερική διάτρηση

Η διάτρηση του παχέος εντέρου παρατηρείται σε 
περιπτώσεις βαριάς ή κεραυνοβόλου μορφής της νό-
σου. Πολλές φορές αλλά όχι πάντοτε προηγείται οξεία 
διάταση του παχέος εντέρου (τοξικό μεγάκολο). Η 
επιπλοκή εμφανίζεται όπως και στο τοξικό μεγάκολο 
όταν η φλεγμονή επεκταθεί σε όλο το πάχος του τοιχώ-
ματος, ακόμη και αν αυτό συμβεί σε μια εντοπισμένη 
μόνο περιοχή. Η χορήγηση κορτικοειδών ελαττώνει την 
ένταση των συμπτωμάτων και είναι δυνατόν τα κλασι-
κά συμπτώματα του αιφνίδιου κοιλιακού άλγους, του 
πυρετού και της συσπάσεως του κοιλιακού τοιχώματος 
να απουσιάζουν. Συνήθως η διάτρηση εκδηλώνεται 
με απότομη επιδείνωση της κλινικής κατάστασης του 
ασθενούς και μεγάλη επίταση της ταχυκαρδίας.

6.2 Τοξικό μεγάκολο

Η επιπλοκή αυτή εμφανίζεται σε ποσοστά που 
κυμαίνονται σε διάφορες σειρές νοσηλευόμενων 
ασθενών από 7.9% - 17%31-33. Το τοξικό μεγάκολο 
χαρακτηρίζεται από τμηματική ή ολική διάταση του 
παχέος εντέρου μεγαλυτέρου των 6cm που οφείλεται 
σε διατοιχωματική επέκταση της φλεγμονής μέχρι τον 
ορογόνο. Συνήθως η επιπλοκή αυτή εντοπίζεται στο 
εγκάρσιο κόλο. Τα κυριότερα κλινικά σημεία είναι 
η απότομη επιδείνωση της γενικής κατάστασης. Ο 

πίνακας 1. Ταξινόμηση της βαρύτητας της ΕΚ* (Truelove – Witts, 1955)

Νόσος Ελαφρά Σοβαρή  Κεραυνοβόλος 

Διαρροικές κενώσεις < 4 /24ωρο > 6/24ωρο > 10/24ωρο 

Αίμα στις κενώσεις Διαλείπων Συχνό Συνεχές 

Σφύξεις  Φυσιολογικές > 90 > 90 

Θερμοκρασία Φυσιολογική > 37.50C > 37.50C 

Αναιμία Όχι Hb < 75% της φυσιολογικής  Αναγκαία μετάγγιση 

   τιμής

ΤΚΕ = 30 > 30 > 30 

Ακτινολογικά ευρήματα Όχι Αέρας, οίδημα τοιχώματος, Διάταση του παχέος εντέρου 

    thumbprinting

Κλινικά σημεία Όχι Ευαισθησία στην ψηλάφηση  Διάταση της κοιλίας   

    της κοιλίας και ευαισθησία

* Στα επεισόδια μέτριας βαρύτητας, τα συμπτώματα είναι ενδιάμεσης βαρύτητας μεταξύ της ήπιας και σοβαρής μορφής της 

νόσου.
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ασθενής έχει όψη βαρέος πάσχοντος με πυρετό, ταχυ-
καρδία, υπόταση και κοιλιακό άλγος με διάταση της 
κοιλιάς. Οι κενώσεις ποικίλλουν και συχνά απότομη 
μείωση του αριθμού των κενώσεων σε έναν ασθενή με 
βαριά κολίτιδα αποτελεί την πρώτη κλινική εκδήλωση 
της επιπλοκής αυτής. Από την αντικειμενική εξέταση, 
διαπιστώνεται διάταση της κοιλιάς, ελάττωση των εντε-
ρικών ήχων, ευαισθησία στην ψηλάφηση του εντερικού 
τοιχώματος (διάχυτη ή εντοπισμένη). Η εμφάνιση δια-
τρήσεως που συχνά (περίπου 35%) επιπλέκει το τοξικό 
μεγάκολο θα επιδεινώσει την κλινική εικόνα με τελική 
έκβαση την ανάπτυξη περιτονίτιδας και σηψαιμίας. Η 
διάτρηση και η περιτονίτιδα έχει συσχετισθεί με 50% 
θνητότητα στην ελκώδη κολίτιδα34.

6.3 Μαζική αιμορραγία

Μαζική αιμορραγία συμβαίνει σε ένα ποσοστό 
έως 3% των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα. Στις περισ-
σότερες περιπτώσεις αντιμετωπίζεται συντηρητικά με 
μεταγγίσεις αίματος ενώ αν δεν ελεγχθεί η αιμορραγία 
ο ασθενής οδηγείται στο χειρουργείο για επείγουσα 
κολεκτομή35.

6.4 Καλοήθης στένωση του παχέος εντέρου

Καλοήθης στένωση του παχέος εντέρου είναι δυνα-
τόν να συμβεί λόγω επαναλαμβανόμενων επεισοδίων 
φλεγμονής ενώ σε μερικές περιπτώσεις οφείλεται σε 
υπερτροφία του μυικού ιστού. Η στένωση εντοπίζεται 
πιο συχνά στην ορθοσιγμοειδική περιοχή και είναι 
δυνατόν να προκαλεί συμπτώματα απόφραξης του 
παχέος εντέρου. Σε μελέτη των Gumaste et al, σε πα-
ρακολούθηση 1156 ασθενών με ελκώδη κολίτιδα για 
χρονικό διάστημα 25 ετών βρέθηκαν 59 ασθενείς (5%) 
με στενώσεις του παχέος εντέρου εκ των οποίων 76% 
ήταν καλοήθεις στενώσεις36. Η στένωση στην ελκώδη 
κολίτιδα πρέπει να θεωρείται κακοήθης έως τον απο-
κλεισμό της κακοήθειας με ενδοσκόπηση και βιοψία. 
Χειρουργική επέμβαση ενδείκνυνται για στενώσεις 
που προκαλούν συνεχή συμπτώματα απόφραξης ή για 
στενώσεις που δεν μπορούν να εκτιμηθούν πλήρως έτσι 
ώστε να αποκλεισθεί η κακοήθεια. 

6.5 Καρκίνος του παχέος εντέρου

Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέ-
ρου σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα σχετίζεται τόσο 
με τη διάρκεια όσο και με την έκταση της νόσου. Η 
επίπτωση του καρκίνου του παχέος εντέρου αρχίζει να 
αυξάνεται σε σχέση με το γενικό πληθυσμό 7-8 χρόνια 

μετά την έναρξη της νόσου στους ασθενείς με νόσο που 
εκτείνεται κεντρικότερα της σπληνικής καμπής. Είναι 
γενικά αποδεκτό ότι η αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης 
καρκίνου είναι 0.5% για κάθε έτος μετά από τα 7-8 
χρόνια νόσου. Όταν συνυπάρχει οικογενειακό ιστορικό 
καρκίνου του παχέος εντέρου ο κίνδυνος αυτός φαίνεται 
να είναι μεγαλύτερος37,38. Όσον αφορά τους ασθενείς 
με αριστερή ελκώδη κολίτιδα υπάρχουν στοιχεία που 
υποδηλώνουν ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου είναι 
παρόμοιος με αυτόν της εκτεταμένης ή ολικής ελκώ-
δους κολίτιδος39. Αντίθετα οι ασθενείς με ορθίτιδα ή 
ορθοσιγμοειδίτιδα παρουσιάζουν πολύ μικρή αύξηση 
του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου ανεξάρτητα από 
τη διάρκεια της νόσου. Η ελληνική συνεισφορά στην 
περιγραφή των κλινικών εκδηλώσεων της νόσου, πα-
ρουσιάζεται στις αναφορές40-45.
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 3.2.  ΝΟΣΟΣ CrOhN 
	 	 Μαρία	Τζουβαλά

Η νόσος του Crohn είναι μία πολύπλοκη ασθένεια, που εκδηλώνεται με ποικίλα συμπτώματα ανάλογα με 

το ή τα τμήματα του πεπτικού σωλήνα που έχει προ-
σβάλλει. Στο 80% των ασθενών η νόσος εντοπίζεται 
στο λεπτό έντερο, συνήθως στον τελικό ειλεό, ενώ 
στο ένα τρίτο αυτών προσβάλλεται αποκλειστικά ο 
ειλεός. Σχεδόν στους μισούς ασθενείς με νόσο του 
Crohn υπάρχει προσβολή τόσο του ειλεού όσο και του 
παχέος εντέρου (ειλεοκολίτιδα), ενώ στο 20% αυτών 
η νόσος περιορίζεται μόνο στο παχύ έντερο. Στο 30% 
των ασθενών υπάρχει περιπρωκτική νόσος, ενώ σε ένα 
μικρό ποσοστό η νόσος μπορεί να εμφανιστεί αρχικά 
με βλάβες κυρίως στη στοματική κοιλότητα και στη 
γαστροδωδεκαδακτυλική περιοχή και σπανιότερα στον 
οισοφάγο και στη νήστιδα. 

Τα συμπτώματα ποικίλλουν από ασθενή σε ασθενή 
ανάλογα με την ένταση, την έκταση και την εντόπιση 
της φλεγμονώδους εξεργασίας. Οι αρχικές εκδηλώσεις 
της νόσου μπορεί να είναι αμβλυχρές και άτυπες, να 
μοιάζουν με την κλινική συμπτωματολογία του σ. του 
ευερέθιστου εντέρου και η διάγνωση της νόσου Crohn 
να διαλάθει για πολλά χρόνια. Συνηθέστερα η νόσος 
εμφανίζεται με διάρροια, κοιλιακό άλγος, πυρετό και/ή 
απώλεια βάρους. Οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώ-
ματα μπορεί να κυριαρχεί στην κλινική εμφάνιση, σε 
αντίθεση από την ελκώδη κολίτιδα όπου το κυρίαρχο 
σύμπτωμα είναι η διάρροια1-9. 

Στη νόσο του Crohn η διάρροια και ο κοιλιακός 
πόνος εμφανίζονται στους περισσότερους ασθενείς 
(75%). Οι χαρακτήρες της διάρροιας εξαρτώνται από 
την εντόπιση της νόσου. Όταν αυτή εντοπίζεται στον 
τελικό ειλεό οι διαρροϊκές κενώσεις είναι ογκώδεις 
και φτάνουν τις 5-6 την ημέρα, ενώ όταν εντοπίζεται 
στο παχύ έντερο και ιδιαίτερα στο ορθό, η διάρροια 
είναι έντονη, συνοδεύεται από τεινεσμό, έχει τον χαρα-
κτήρα του επείγοντος και μπορεί να φτάσει μέχρι την 
ακράτεια. Η παρουσία φλεγμονής στο ορθό οδηγεί σε 
απώλεια της ικανότητας διάτασής του, με αποτέλεσμα 
ακόμα και μικρή ποσότητα κοπράνων να προκαλεί το 
αίσθημα της επείγουσας κένωσης. Ακράτεια μπορεί 
να εμφανιστεί μετά από επανηλλειμένες προσβολές 
και ίνωση του ορθού. Παρουσία αίματος στις κενώσεις 
δεν είναι συχνή εκδήλωση όπως στην ελκώδη κολίτιδα. 

Εμφανίζεται στο 50% των ασθενών σε κάποια φάση 
της νόσου, ειδικά σε ασθενείς με Crohn κολίτιδα, 
ενώ μαζική αιμορραγία αναφέρεται στο 1-2% των 
περιπτώσεων, ενδεχομένως όμως με υποτροπιάζοντα 
χαρακτήρα.

Η διάρροια μπορεί να οφείλεται σε αυξημένη έκ-
κριση υγρών και ελαττωμένη απορρόφηση λόγω της 
φλεγμονής στο λεπτό και παχύ έντερο. Στη νόσο του 
λεπτού εντέρου ή μετά από εκτομή του τελικού ειλεού 
στο μηχανισμό της διάρροιας μπορεί να εμπλέκεται και 
η δυσαπορρόφηση των χολικών αλάτων ή να υπάρχει 
αληθής στεατόρροια. Υπερανάπτυξη βακτηριδίων 
σε στενωτικές περιοχές του λεπτού εντέρου οδηγεί 
ενδεχομένως σε αποδόμηση των χολικών αλάτων και 
δυσαπορρόφηση λίπους. Επίσης για τη διάρροια στη 
νόσο μπορεί να ευθύνονται εντεροεντερικά συρίγγια. 
Τα εντεροκολικά συρρίγγια μπορεί να οδηγήσουν σε 
αποικισμό του λεπτού εντέρου με μικροοργανισμούς 
ή σε παράκαμψη μεγάλων τμημάτων απορροφητικού 
επιθηλίου αντίστοιχα με τα εντεροεντερικά συρίγγια 
με απότοκο τη διάρροια. Η στεατόρροια και η διάρροια 
μπορεί να οδηγήσουν επίσης στη δημιουργία λίθων 
ουρικού οξέος και οξαλοξικού ασβεστίου με απότοκο 
τη νεφρολιθίαση ενώ η δυσαπορρόφηση των χολικών 
αλάτων, λόγω εκτεταμένης νόσου του τελικού ειλεού ή 
χειρουργικής εκτομής του προδιαθέτει στην δημιουργία 
χολολίθων, με αντίστοιχη συμπτωματολογία.

Όπως και στη διάρροια, οι χαρακτήρες και η 
εντόπιση του κοιλιακού άλγους συσχετίζονται συχνά 
με την εντόπιση της νόσου. Συνηθέστερα είναι περιομ-
φαλικός, κωλικοειδής, ήπιας ή μέτριας έντασης πόνος, 
εμφανίζεται μετά τη λήψη τροφής και ανακουφίζεται 
με την κένωση. Συσχετίζεται δε με ατελή απόφραξη του 
προσβεβλημένου τμήματος του εντερικού αυλού. Όταν 
η φλεγμονή εντοπίζεται στην ειλεοτυφλική περιοχή, 
το κοιλιακό άλγος μπορεί να εντοπίζεται στο δεξιό 
λαγόνιο. Μπορεί να συνυπάρχει διάταση της κοιλιάς, 
ναυτία και εμετός. Επεισόδια ατελούς ή πλήρους από-
φραξης του εντέρου εμφανίζονται συχνά σε προσβολή 
του τελικού ειλεού. Ωστόσο σε μερικούς ασθενείς με 
διατοιχωματική νόσο, ο πόνος μπορεί να είναι σπλα-
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χνικός ως αποτέλεσμα ορογονίτιδας. Κοιλιακό άλγος 
μπορεί όμως και να εμφανιστεί και σε ασθενείς, που 
δεν εμφανίζουν απόφραξη ή βρίσκονται σε ύφεση, με 
ασαφή μέχρι σήμερα αιτιολογία. 

Μέτριος ή χαμηλός πυρετός παρουσιάζεται στους 
μισούς ασθενείς, δεν έχει συγκεκριμένο ρυθμό και 
τύπο και οφείλεται στη φλεγμονώδη εξεργασία. Ο 
πυρετός μπορεί να είναι το μοναδικό σύμπτωμα της 
νόσου, ενώ σπάνια η νόσος αρχίζει με υψηλό πυρετό, 
φρίκια και εφιδρώσεις, που είναι αποτέλεσμα σχημα-
τισμού κάποιου αποστήματος. 

Απώλεια βάρους, που υπερβαίνει το 5% του σω-
ματικού βάρους, εμφανίζει το 25-40% των ασθενών, 
ανεξάρτητα από την εντόπιση της νόσου. Μεγαλύτερη 
απώλεια βάρους (>20% ΣΒ) εμφανίζει ένα μικρότερο 
ποσοστό των ασθενών (10-20%). Η συνηθέστερη αιτία 
απώλειας βάρους είναι η ανορεξία ή η ελαττωμένη 
πρόσληψη τροφής. Το κοιλιακό άλγος ή η εμφάνιση 
διάρροιας μετά το γεύμα οδηγούν συχνά τον ασθενή σε 
ελαττωμένη πρόσληψη τροφής. Εντούτοις, ορισμένες 
φορές η υποθρεψία είναι αποτέλεσμα της παρουσίας 
δυσαπορρόφησης. 

Σε ποσοστό 10% ως πρώτη εκδήλωση της νόσου 
εμφανίζονται εξωεντερικές εκδηλώσεις (η κλινική 
συμπτωματολογία περιγράφεται σε άλλο κεφάλαιο) ή 
περιπρωκτικές βλάβες. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της 
νόσου το 50% τελικά των ασθενών θα εμφανίσει βλά-
βες από τον πρωκτό, που περιλαμβάνουν οιδηματώδη 
σαρκία από το πρωκτικό δέρμα, με ή χωρίς εξελκώσεις, 
ραγάδες και βαθιά έλκη του πρωκτικού σωλήνα, με ή 
χωρίς συρίγγια και αποστήματα.

Επίσης η διατοιχωματική φλεγμονή, που παρατη-
ρείται στην νόσο του Crohn μπορεί να οδηγήσει σε δι-
άτρηση του εντέρου, που σπάνια εκδηλώνεται ως οξεία 
κοιλία. Συνήθως εμφανίζεται με ήπια συμπτώματα που 

σχετίζονται με τη δημιουργία συριγγίων και εξαρτώ-
νται από την εντόπισή τους. Τα εντεροεντερικά συρίγ-
για μπορεί να είναι ασυμπτωματικά ή να εμφανίζονται 
ως ψηλαφητή μάζα. Τα εντεροκυστικά εκδηλώνονται 
με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του ουροποιητικού 
συστήματος από περισσότερους του ενός μικροοργα-
νισμούς, ή με πνευματουρία. Τα οπισθοπεριτοναϊκά 
συρίγγια μπορεί να οδηγήσουν σε απόστημα του ψοϊτη 
ή απόφραξη του ουρητήρα και υδρονέφρωση, ενώ τα 
εντεροκολπικά εμφανίζουν απώλεια κοπράνων από 
τον κόλπο. Τέλος τα εντεροδερματικά συρίγγια οδη-
γούν σε έκκριση εντερικού περιεχομένου με ερεθισμό 
του δέρματος ή της περιπρωκτικής περιοχής, ανάλογα 
με την εντόπιση. 

Κλινική εικόνα νόσου του Crohn στην παιδική ηλικία.

Στο 35-40% των ασθενών με νόσο του Crohn, η 
νόσος εμφανίζεται πριν την ενηλικίωση. Αν και η συ-
μπτωματολογία είναι ανάλογη με αυτή της ενηλίκου 
ζωής με αντίστοιχη εντόπιση της νόσου (Πίνακας), η 
συχνότητα προσβολής των διαφόρων τμημάτων του 
εντερικού σωλήνα και αντίστοιχα της κλινικής εικόνας 
διαφέρει στην παιδική ηλικία. Σε παιδικές σειρές, 
τελική ειλεϊτιδα εμφανίζει το 30%, ειλεοκολίτιδα το 
38% και αποκλειστική εντόπιση στο παχύ έντερο το 
28% των περιπτώσεων. Προσβολή του πρωκτού ανευ-
ρίσκεται στο 25% των παιδιών με νόσο του Crohn, 
ενώ μεμονομένη προσβολή του ορθού περιγράφεται 
στο 5%. 

Ωστόσο, στην παιδική ηλικία, η κλινική εικόνα της 
νόσου συχνά επισκιάζεται από εξωεντερικές ή συστη-
ματικές εκδηλώσεις. Η νόσος μπορεί να εμφανιστεί 
προοδευτικά με μη ειδικά συμπτώματα όπως ωχρότητα, 
μεταβολές της διάθεσης, απώλεια βάρους ή καθυστέ-
ρηση της ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η 

πίνακας: Συμπτώματα σε 1073 παιδιά με νόσο του Crohn σε σχέση με τους ενήλικες κατά τη διάγνωση της νόσου. (Steinhardt 
HJ, et al. Digestion 1985;31:97-108.)

Σύμπτωμα Παιδιά (%) Ενήλικες (%) 

Κοιλιακό άλγος 81 55-72 

Διάρροια 77 75-100 

Απώλεια βάρους 75 12-35 

Αίμα από το ορθό 40 8-46 

Πυρετός 39 10-20 

Πρωκτικές βλάβες 40 9-38 
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διάγνωση της, ιδιαίτερα σε παιδιά ηλικίας μικρότερης 
των 10 ετών. Άλλωστε η καθυστέρηση της ανάπτυξης 
και της έναρξης της ήβης αποτελούν το σημαντικότερο 
γνώρισμα της νόσου στην παιδική ηλικία. Στο 88% των 
παιδιών με νόσο του Crohn αναφέρεται ελάττωση του 
ρυθμού ανάπτυξης πριν να τεθεί η διάγνωση και στο 
42% αυτών προϋπάρχει των εντερικών συμπτωμάτων. 
Η στασιμότητα της σωματικής ανάπτυξης χαρακτηρί-
ζεται τόσο από καθυστέρηση της γραμμικής αύξησης 
όσο και από καθυστέρηση της οστικής ηλικίας και της 
έναρξης της ήβης. Η αιτιολογία της δεν έχει πλήρως 
διευκρινιστεί και θεωρείται πολυπαραγοντική. Η ανε-
παρκής πρόσληψη δομικών συστατικών με την τροφή 
λόγω ανορεξίας ή αποφυγής λήψης τροφής από το 
φόβο επίτασης των συμπτωμάτων, η πλημμελής απορ-
ρόφηση και οι αυξημένες απώλειες θρεπτικών ουσιών 
από τον φλεγμαίνοντα εντερικό βλεννογόνο, καθώς 
και η επίδραση των φαρμάκων αποτελούν ορισμένες 
από τις πιθανολογούμενες αιτίες καθυστέρησης της 
ανάπτυξης στους παιδικούς οργανισμούς, που έχουν 
αυξημένες ανάγκες, λόγω ταχείας σωματικής ανάπτυ-
ξης. Δεν φαίνεται ωστόσο να εμπλέκονται ορμονικοί 
παράγοντες, δεδομένου ότι οι τιμές της αυξητικής ορ-
μόνης, της κορτιζόλης και της θυροξίνης είναι φυσιολο-
γικές. Ενδεχομένως στο μηχανισμό να συμμετέχουν τα 
αυξημένα επίπεδα των κυκλοφορούντων κυτταροκινών 
και τα χαμηλά επίπεδα του IGF-1 (insulin-like growth 
factor -1) ή της σωματομεδίνης, που ανευρίσκονται στα 
παιδιά με υποθρεψία και αυξάνονται σημαντικά με την 
βελτίωση της θρέψης. 

Επιπλοκές

Οι επιπλοκές της νόσου του Crohn είναι συχνές 
και περιλαμβάνουν: αποφρακτικό ειλεό, εντερική 
διάτρηση, αποστήματα, συρίγγια, νεφρικές βλάβες, 
τοξικό μεγάκολο και καρκίνο του πεπτικού σωλήνα. 
Οι επιπλοκές αυτές συχνά αποτελούν και αίτιο για την 
διενέργεια επειγούσης χειρουργικής επέμβασης.

Αποφρακτικός ειλεός: Ο ατελής αποφρακτικός 
ειλεός αποτελεί την συνηθέστερη επιπλοκή της νόσου. 
Συνήθως τα επεισόδια αυτά αντιμετωπίζονται συνητηρ-
τικά. Η χειρουργική εκτομή του πάσχοντος εντερικού 
τμήματος φυλάσσεται στις περιπτώσεις πλήρους από-
φραξης ή εφ όσον ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στην 
κλασική αγωγή. 

Διάτρηση εντέρου: Τοπική εντερική διάτρηση με 
σχηματισμό εντοπισμένου αποστήματος ή φλεγμονής 

δεν είναι ασυνήθης. Αληθής όμως διάτρηση με κλασική 
εικόνα περιτονίτιδος σε ασθενείς με νόσο Crohn είναι 
σπάνια. Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική.

Αποστήματα – Συρίγγια: Αποτελούν συχνότατες 
επιπλοκές της νόσου του Crohn και δημιουργούνται 
κατά κύριο λόγο σε περιόδους εξάρσεως της φλεγμο-
νώδους διεργασίας. Διακρίνονται σε εντερο-εντερικά 
(εντερο-σπλαχνικά) και εντεροδερματικά. Η αντιμε-
τώπιση των συριγγίων είναι μερικές φορές δυσχερής, 
ιδιαίτερα των εντεροκυστικών συριγγίων τα οποία 
σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις είναι αναγκαίο να 
εξαληφθούν χειρουργικώς. 

Τοξικό μεγάκολο: Αποτελεί σπάνια, αλλά σοβαρή 
επιπλοκή της νόσου του Crohn (κυρίως της Crohn 
κολίτιδος). Η αντιμετώπισή του περιγράφεται σε άλλα 
σημεία του βιβλίου.

Εκδηλώσεις από το ουροποιητικό: Σε ασθενείς με 
νόσο Crohn σχεδόν όλες οι επιπλοκές από το ουροποι-
ητικό έχουν περιγραφεί και περιλαμβάνουν: επεισόδια 
ουρολοιμώξεων, νεφρολιθίαση, πυελονεφρίτις, υδρο-
νέφρωση. Η τελυταία αποτελεί συχνή αλλά υποδια-
γινωσκόμενη επιπλοκή της νόσου, η οποία επιβάλλει 
μερικές φορές την χειρουργική απελευθέρωση του 
ουρητήρα μετά από τοποθέτηση pig-tail στον σύστοιχο 
ουρητήρα. 

Καρκίνος πεπτικού συστήματος: Ο καρκίνος του 
πεπτικού αποτελεί αναμφισβήτητα επιπλοκή δυνητι-
κώς θανατηφόρο. Οι μηχανισμοί, η διάγνωση και η 
αντιμετώπιση περιγράφονται σε άλλα σημεία αυτού 
του βιβλίου.

Άλλες επιπλοκές: Ραγδαία αιμορραγία, αναστολή 
αναπτύξεως στα παιδιά και άλλες ακόμη επιπλοκές 
έχουν επίσης περιγραφεί.
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3.3. ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚδΗλΩΣΕΙΣ ΙΦΕΝ
	 	 Γεώργιος	Κοκοζίδης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι εξωεντερικές εκδηλώσεις της ΙΦΕΝ είναι όπως 
φαίνεται πολλαπλές, υποστηρίζεται ότι ξεπερνούν 
τις εκατό με ποικιλία συμπτωμάτων που κυμαίνονται 
από απλές ενοχλήσεις έως σοβαρά συμπτώματα. Οι 
περισσότερες εξωεντερικές εκδηλώσεις απαντούν 
συχνότερα σε κολίτιδα (Ελκώδη κολίτιδα ή Κολίτιδα 
Crohn) συγκριτικώς με νόσο Crohn λεπτού εντέρου. 
Συνήθως, έπονται της κυρίας νόσου αν και υπάρχουν 
περιπτώσεις που προηγούνται. Φαίνεται ότι η ύπαρξη 
μιας εξωεντερικής εκδήλωσης αυξάνει την πιθανότητα 
εμφάνισης και άλλων βλαβών. Περισσότεροι από 50% 
των ασθενών έχει πάνω από μία εξωεντερική εκδήλω-
ση η οποία σε ορισμένους μπορεί να αποτελεί το κύριο 
πρόβλημα υγείας. 

Παρ’ ότι η ύπαρξη τους έχει αναγνωρισθεί από 
παλιά, η ακριβής παθογένεια δεν έχει διευκρινι-
σθεί, πιθανολογούνται πάντως ανοσολογικοί μηχα-
νισμοί (κυκλοφορούντα αντισώματα), βακτηριδιακά 
αντιγόνα, κρυοσφαιριναιμία και άλλα.Ο ρόλος των 
ενεργοποιημένων μονοπυπήνων τα οποία πιθανόν 
στρέφονται κατά των εξωεντερικών κυττάρων στόχων 

είναι σημαντικός. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η 
θεωρία του κοινού αντιγόνου στην παθογένεση των 
εξωεντερικών εκδηλώσεων στα ΙΦΝΕ. Αντιγονικοί 
επίτοποι έχουν βρεθεί στους οφθαλμούς, αρθρώσεις, 
δέρμα και χοληφόρο δένδρο1-9.

Στο φάσμα των εξωεντερικών εκδηλώσεων περι-
λαμβάνονται ακόμα η καθυστέρηση της σωματικής 
ανάπτυξης, όταν η νόσος αρχίζει από την παιδική 
ηλικία και η οποία οφείλεται στην κακή θρέψη- υπολει-
τουργία του θυρεοειδούς και της υπόφυσης,όπως και 
οι ιατρογενείς επιπλοκές από την χορήγηση φαρμάκων 
για την θεραπεία της νόσου (κορτικοειδή σουλφαλα-
ζίνη-ανοσοκατασταλτικά).

Μια συμβατική διάκριση των κυριοτέρων εξωε-
ντερικών εκδηλώσεων η οποία βασίζεται στη σχέση ή 
όχι με την ενεργό δραστηριότητα της νόσου φαίνεται 
στους πίνακες 1 και 2.

Ερειστικό Σύστημα

Η σχέση του πεπτικού σωλήνα με τις αρθροπάθειες 

πίνακας 2. Εξωεντερικές εκδηλώσεις ΙΦΕΝ: Σχέση με μη ενεργό νόσο

•  Ερειστικό:  Αγκυλοποιητική σπονδυλαρθίτις, ιερολαγονίτις

•  Ήπαρ:  Περιχολαγγειίτις, Πρωτοπαθής Σκληρυντική Χολαγγειίτις, Χρονία Ενεργός 
   Ηπατίτις, Χολολιθίαση, κίρρωση, χολαγγειοCa, αμυλοείδωση, απόστημα,
   λιπώδης διήθηση

•  Νεφρά:  Λιθίαση, απόφραξη ουροφόαρων οδών, υδρονέφρωση. Αμυλοείδωση

•  Πάγκρεας:  Ενζυματικές διαταραχές παγκρέατος 

•  Πνεύμονες:  Πνευμονοπάθεια, πλευρίτις 

•  Θυρεοειδής:  Υπερθυεροειδισμός

πίνακας 1. Εξωεντερικές εκδηλώσειςΙΦΕΝ: Συσχέτιση με ενεργό νόσο

•  Ερειστικό:  Αρθραλγίες, αρθρίτις,υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια

•  Δέρμα-βλεννογόνοι:  Οζώδες ερύθημα,pyoderma gangrenosum,στοματικές άφθες

•  Αγγεία- αίμα:  Αγγειίτις, θρομβοεμβολικά επεισόδια,αιμόλυση

•  Οφθαλμοί:  Ιρίτις, ιριδοκυκλίτις, επιπεφυκίτις, καταρράκτης, επισκληρίτις, νόσος Eales

•  Πάγκρεας:  Οξεία παγκρεατίτις
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είναι γνωστή από την δεκαετία του 1920 όταν ο Rea 
Smith παρατήρησε σημαντική βελτίωση ασθενών με 
αρθρίτιδα μετά κολεκτομή ή κολοστομία. Αργότερα 
το 1929 η αρθρίτιδα αναγνωρίζεται ως επιπλοκή της 
Ελκώδους Κολίτιδας. 

Οι εξωεντερικές εκδηλώσεις από το ερειστικό 
σύστημα που σχετίζονται με την ΙΦΝΕ μπορούν να 
διαιρεθούν κλινικά σε 4 κατηγορίες. 1) περιφερική αρ-
θρίτιδα –εντεροπαθητική αρθρίτιδα, 2)αγκυλοποιητική 
σπονδυλίτιδα, 3)ιερολογονίτιδα χωρίς σπονδυλίτιδα 
και 4)μια ευρεία κατηγορία ρευματικών νοσημάτων 
όπως η υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια, και η μετα-
βολική νόσος των οστών. 

Οι εκδηλώσεις από το μυοσκελετικό σύστημα προ-
σβάλλουν το 1/3 περίπου των ασθενών. 

Η συχνότερη εξωεντερική εκδήλωση(5-25%) είναι 
η περιφερική αρθρίτις μια μεταναστευτική οροαρ-
νητική αρθρίτις που προσβάλλει κυρίως τις μεγάλες 
αρθρώσεις, οι εξάρσεις της οποίας, διαρκούν μερικές 
εβδομάδες και δεν καταλείπουν συνήθως παραμόρ-
φωση ή καταστροφή οστού.

Η τύπου 1 (κατά Orchard) είναι ολιγοαρθρική 
μη συμμετρική προσβολή μεγάλων αρθρώσεων (<5) 
και συμβαδίζει με την έξαρση της νόσου. Η τύπου 2 
είναι προσβολή περισσοτέρων μικρών αρθρώσεων 
με συμμετρικό χαρακτήρα και μη συσχέτιση άμεση με 
την δραστηριότητα της νόσου. Σε πρόσφατη μελέτη με 
976 ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα και 483 με νόσο του 
Crohn (νC) 3,6% των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα 
και 6% με νόσο Crohn είχαν αρθρίτιδα τύπου 1 που 
συνδυάζονταν με την έξαρση της νόσου και 2,5% των 
ασθενών με ελκώδη κολίτιδα και 4% με νόσο του 
Crohn είχαν αρθρίτιδα τύπου 2. Φαίνεται λοιπόν ότι 
υπάρχει μια κλινικά καταγεγραμμένη ετερογένεια στην 
προσβολή των περιφερικών αρθρώσεων.

Έχει διαπιστωθεί αυξημένη συχνότητα αρθρίτι-
δας τύπου 1 (κατά Orchard) σε ασθενείς με συριγ-
γοποιητική νόσο του Crohn σε αντίθεση με τη μη 
συριγγοποιητική μη αποφρακτική (p=0.028). H σχέση 
πάντως φαινοτύπου νόσου και αρθρίτιδας χρειάζεται 
περαιτέρω μελέτη. 

Η προσβολή του αξονικού σκελετού περιλαμβάνει 
την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και την ιερολαγο-
νίτιδα. Η αγκυλοποιητική σπονδυλίτις προσβάλλει το 
2-6% των ασθενών με ΙΦΝΕ και δεν διαφέρει κλινικά 
και απεικονιστικά από τη ιδιοπαθή αγκυλοποιητική 
σπονδυλίτιδα. Τα συμπτώματα μπορούν να προη-
γούνται πολλά χρόνια από την εκδήλωση της ΙΦΝΕ 

επιδεινούμενα και τελικά αφήνουν μόνιμη παραμόρ-
φωση της σπονδυλικής στήλης, ενώ η προσβολή των 
ιερολαγονίων αρθρώσεων θεωρείται απαραίτητη για 
την διάγνωση. Η ιερολαγονίτις είναι συνήθως ασυ-
μπτωματική και διαγιγνώσκεται ακτινολογικά, μπορεί 
όμως και αυτή να οδηγήσει σε μόνιμη αγκύλωση των 
ιερολαγονίων αρθρώσεων.

Η διάγνωση βασίζεται στο ιστορικό, κλινική εξέτα-
ση (άλγος, δυσκαμψία) και ακτινολογικό έλεγχο (απλή 
ακτινογραφία, CT,MRI). Η αναζήτηση του αντιγόνου 
HLA-B27 είναι χρήσιμη σε ασθενείς με αγκυλοποιη-
τική σπονδυλίτιδα στους οποίους ανευρίσκεται θετικό 
σε ποσοστό 50-70%.

Η αρχική θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει 
συντηρητικά μέτρα όπως ανάπαυση και φυσικοθερα-
πεία. Η φυσικοθεραπεία έχει ιδιαίτερη σημασία σε 
περίπτωση αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας για την 
αποφυγή “τήξης” των σπονδύλων και την διατήρη-
ση της κινητικότητας. Η χορήγηση Μη Στεροειδών 
Αντιφλεγμωνωδών Φαρμάκων λόγω του κινδύνου 
αναζωπύρωσης της κυρίας νόσου επιφυλάσσεται για 
σημαντική συμπτωματολογία. Η αντιμετώπιση της κύ-
ριας νόσου με 5ΑΣΑ (η καλύτερα σουλφαλαζίνη που 
έχει καλύτερη δράση στις αρθρώσεις) κορτικοειδή και 
ανοσοκατασταλτικά έχει κεντρικό ρόλο. Η χορήγηση 
του Infliximab, σε πιλοτικές μελέτες έδωσε ενθαρρυ-
ντικά αποτελέσματα.

Άλλες κλινικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν την 
ενθεσίτιδα, την τενοντοθυλακίτιδα, την περιόστωση 
και την δακτυλίτιδα.

Η πληκτροδακτυλία είναι, συχνή (40%) στην νόσο 
του Crohn και 15% στην ελκώδη κολίτιδα. Υπάρχει 
σημαντική συσχέτιση με την έξαρση της νόσου, συχνά 
δε υποχωρεί μέχρι τέλειας εξαφάνισης μετά την ύφεση 
ή την χειρουργική εκτομή.

Η οστεοπόρωση αποτελεί επίσης μια συχνή επι-
πλοκή (35-45)% των ασθενών με ΙΦΝΕ. Θεωρείται 
πολυπαραγοντική νόσος, οι μηχανισμοί της οποίας, 
δεν είναι απόλυτα διευκρινισμένοι. Για πολλά χρόνια η 
οστεοπόρωση αποδίδονταν στην μακροχρόνια συνεχή 
χορήγηση κορτικοειδών. Είναι γνωστό ότι υπάρχει 
σαφής συσχέτιση μεταξύ της συνολικής δόσης των κορ-
τικοειδών και της οστεοπόρωσης. Πρόσφατες μελέτες 
όμως δείχνουν ότι η οστεοπόρωση οφείλεται επίσης 
στην παρουσία των φλεγμονωδών κυτταροκινών (ΙL-
1,IL-6,TNF) οι οποίες διαταράσσουν τον μεταβολισμό 
των οστών προάγοντας την δράση των οστεοκλαστών. 
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Έχουν ανιχνευθεί δείκτες οστεοβλαστικής λειτουργίας 
που πιθανά οφείλονται στις ανωτέρω κυτταροκίνες με 
συνοδό ελαττωμένη οστική πυκνότητα σε ασθενείς με 
ΙΦΝΕ που δεν είχαν λάβει ποτέ κορτικοειδή. Άλλοι 
παράγοντες που συνεισφέρουν στην οστεοπενία είναι 
η δυσαπορρόφηση του ασβεστίου, η ανεπάρκεια των 
φυλετικών ορμονών, η κακή θρέψη, το κάπνισμα και 
η ελαττωμένη φυσική άσκηση.

Στους ασθενείς με ΙΦΝΕ η οστική πυκνότητα μει-
ώνεται με το χρόνο, ιδιαίτερα στις γυναίκες ακόμα 
και χωρίς ή και μικρή δόση κορτικοειδών. Μελέτες 
σε ασθενείς με ΙΦΝΕ αναφέρουν επίσης ανίχνευση 
καταγμάτων στους σπονδύλους σε ποσοστό 5-7% πολύ 
μεγαλύτερο από το αναμενόμενο για την ηλικία και 
φύλο γενικό πληθυσμό.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ο ασθενής με ΙΦΝΕ 
πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδική μέτρηση της οστι-
κής πυκνότητας. Χρήσιμα προληπτικά μέτρα ιδίως σε 
γυναίκες είναι η διακοπή του καπνίσματος, η φυσική 
άσκηση και η αποφυγή άρσης βαρών. Τα φάρμακα 
περιλαμβάνουν την λήψη κιτρικού ασβεστίου, την 
βιταμίνη D την καλσιτονίνη και τα διφωσφονικά για 
τα οποία όμως δεν υπάρχει ακόμη επαρκής κλινική 
εμπειρία. 

Μια ακόμη μορφή αρθρίτιδας είναι η ψευδοαρ-
θρίτις από τη διακοπή των κορτικοειδών, η οποία σε 
μερικές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει στην επα-
ναχορήγηση των κορτικοειδών και στη συνέχεια στην 
βραδεία διακοπή τους για την κλινική ύφεση. Τέλος 
αναφέρεται και η άσηπτη νέκρωση της κεφαλής του 
μηριαίου οστού10-20.

δέρμα- Βλεννογόνοι

Οι βλεννογονοδερματικές εκδηλώσεις των ΙΦΝΕ 
συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο συχνών εξωεντε-
ρικών εκδηλώσεων των ΙΦΝΕ (2-34%), και συχνά 
προηγούνται των εκδηλώσεων της κυρίας νόσου από 
το γαστρεντερικό. 

Η δερματική προσβολή των ΙΦΝΕ χωρίζεται σε 4 
κατηγορίες κατά Mc Callum και Kimmont:
 α)  Προσβολή λόγω απ΄ευθείας εξάπλωσης της νόσου 

(περιπρωκτικά συρίγγια, αποστήματα αν και υπάρ-
χουν περιπτώσεις χωρίς μακροσκοπική προσβολή 
του ορθού)

 β)  αγγειακή αντίδραση (οζώδες ερύθημα. γαγγραινώ-
δες πυόδερμα) 

 γ)  δερματικές εκδηλώσεις υποθρεψίας

 δ)  “μεταστατική” νόσος του Crohn
Το οζώδες ερύθημα πολλαπλό ή μονήρες είναι η 

συχνότερη εξωεντερική εκδήλωση από το δέρμα Απα-
ντά σε ποσοστό 15% σε νόσο του Crohn με αναλογία 
ανδρών/γυναικών 1/4 και λιγότερο σε Ελκώδη Κολί-
τιδα. Εμφανίζεται κυρίως στα κάτω άκρα υπό μορφή 
επώδυνων οζωδών διηθήσεων διαστάσεων 1- εκ και 
σχετίζεται συνήθως με την δραστηριότητα της νόσου. 
Μετά την υποχώρηση του δεν καταλείπει δερματική 
βλάβη. Η θεραπεία είναι αυτή της υποκείμενης νόσου. 
Συμπληρωματικά μπορεί να βοηθήσει ο κλινοστατι-
σμός και η χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών 
φαρμάκων (ινδομεθακίνη) καθώς και η χορήγηση 
ιωδιούχου καλίου από το στόμα σε δόση 300mgx3 για 
4 εβδομάδες.

Το γαγγραινώδες πυόδερμα (pyoderma 
gangrenosum) συναντάται πιο συχνά στην Ελκώδη 
Κολίτιδα (1-5%) και σε πολύ μικρότερα ποσοστά στην 
νόσο του Crohn. Συνήθως συνδυάζεται με ενεργό νόσο 
αν και αναφέρονται περιπτώσεις που προϋπάρχει ή 
εμφανίσθηκε μετά κολεκτομή. Πρόκειται για βαρεία 
εξέλκωση που εντοπίζεται κυρίως στις κνήμες και 
καταστρέφει τους παρακείμενους ιστούς εγκαταλεί-
ποντας μεγάλες ουλές.

Η θεραπευτική αγωγή περιλαμβάνει κορτικοειδή 
από το στόμα ή τοπικά. Έχουν χορηγηθεί επίσης αζα-
θειοπρίνη, κυκλοφωσφαμίδη, αντιβιοτικά, δαψόνη, υπε-
ροξείδιο του βενζολίου, κυκλοσπορίνη, Tacrolimus. Σε 
απελπιστικές περιπτώσεις επιχειρείται ο χειρουργικός 
καθαρισμός ή ακόμη περισσότερο η κολεκτομή. 

Η “μεταστατική” δερματική νόσος είναι μια οζώδης 
εξελκωμένη βλάβη μακράν της αρχικής εντόπισης της 
νόσου του Crohn κυρίως στις υπομαστικές περιοχές 
και στα άκρα, η βιοψία της οποίας αποκαλύπτει κοκ-
κιώματα.

Άλλες εκδηλώσεις από το δέρμα περιλαμβάνουν 
το βλαστικό πυόδερμα, το φυσσαλιδοφλυκταινώδες 
εξάνθημα, την επίκτητη πομφολυγώδη επιδερμόλυση, 
το πομφολιγώδες πεμφιγοειδές, την IgΑ δερματοπά-
θεια, την έμπυο ιδρωταδενίτιδα, τον ομαλό και στιλπνό 
λειχήνα, το σύνδρομο Sweet και την νόσο του Bowen. 

Η αφθώδης στοματίτις είναι η κυριότερη στοματική 
αλλοίωση και χαρακτηρίζεται από ανώδυνες άφθες 
που περιβάλλονται από ερυθρά άλω του στόματος, της 
γλώσσας και του βλεννογόνου των παρειών21-27.

Οι αλλοιώσεις από τον βλεννογόνο του στόματος 
κατά σειρά περιλαμβάνουν τις παρειές, τα χείλη, ούλα, 
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υπερώα και γλώσσα. Μπορεί να συνοδεύουν ενεργό 
νόσο αλλά και να προηγηθούν ή να έπονται της οξείας 
φάσης. Ανευρίσκονται σε ένα ποσοστό (5-20%) των 
ασθενών με νόσο του Crohn και λιγότερο συχνά στην 
Ελώδη Κολίτιδα. Σε αντίθεση με την ιδιοπαθή αφθώδη 
στοματίτιδα τα έλκη είναι ανώδυνα. Η κλινική τους 
πορεία είναι παράλληλη με την πορεία της υποκείμενης 
νόσου. Η θεραπεία συνίσταται στην τοπική περιποίη-
ση με διαλύματα τετρακυκλίνης, πρεδνιζολόνης και 
φυσικά στην θεραπεία της υποκείμενης ΙΦΝΕ. Άλλες 
σπάνιες εκδηλώσεις από την στοματική κοιλότητα 
περιλαμβάνουν την πυοστοματίτιδα, το βλεννογόνιο 
οίδημα, την εικόνα λιθοστρώτου του βλενογόνου. Οι 
στοματικές εκδηλώσεις της ΙΦΕΝ αναφέρονται λεπτο-
μερώς στο κεφάλαιο 3.4.

Ήπαρ

Το φάσμα των ηπατικών εκδηλώσεων (που για 
πολλούς αποτελούν τμήμα της ίδιας νοσολογικής 
οντότητας) περιλαμβάνει την περιχολαγγειίτιδα, την 
πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα, τον καρκίνο 
των χοληφόρων, την χρόνια ηπατίτιδα, την κίρρωση, 
την αμυλοείδωση, την χολολιθίαση και το απόστημα.

Η πρωτοπαθής σκληρυντική χαλαγγειίτιδα (ΠΣΧ) 
χαρακτηρίζεται από αποφρακτική εξεργασία του 
τύπου της φλεγμονώδους ίνωσης που συνήθως προ-
σβάλλει ολόκληρο το χοληφόρο δένδρο. Όταν η βλάβη 
περιορίζεται μόνο στα μικρά χοληφόρα ονομάζεται 
περιχολαγγειίτιδα ή πρόσφατα ΠΧΣ των μικρών χο-
λαγγείων και η οποία αποτελεί μάλλον προστάδιο στην 
εξέλιξη της ΠΣΧ. 

Στο 70% των ασθενών με ΠΣΧ συνυπάρχει η 
Ελκώδης Κολίτις. Αντιθέτως σε ασθενείς με Ελκώδη 
Κολίτιδα το ποσοστό της ΠΣΧ ανέρχεται στο 4% 
περίπου. Υπάρχουν λίγες μελέτες στη διεθνή αλληλο-
γραφία για την σχέση ΠΣΧ και νόσου του Crohn. Η 
επικράτηση της νόσου του Crohn σε ασθενείς με ΠΣΧ 
είναι μικρότερη από 1%.

Η αιτιολογία της ΠΣΧ είναι άγνωστη πιθανολογού-
νται όμως διάφοροι μηχανισμοί όπως η πυλαία βακτη-
ριαιμία, κυκλοφορούσες τοξίνες, αγγειακές βλάβες, 
ανοσολογικοί παράγοντες και γενετική προδιάθεση. 
Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει την απώλεια βάρους, 
ίκτερο, άλγος δεξιού υποχονδρίου και κνησμό.Ορισμέ-
νοι ασθενείς μπορεί να παραμείνουν ασυμπτωματικοί 
για πολλά χρόνια και να έλθουν με εικόνα εγκαταστη-
μένης κίρρωσης.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις αποκαλύπτουν αύξηση 
των χολοστατικών ενζύμων και μικρή τρανσαμινασαι-
μία. Υπεργαμμασφαιριναιμία ανευρίσκεται στο 30% 
των ασθενών ενώ αυξημένες τιμές IgM σε ποσοστό έως 
και 50%. Χαμηλός τίτλος ΑΝΑ και ASMA ανιχνεύο-
νται σε ποσοστό 10-35% ενω τα αντιμοτοχονδριακά 
αντισώματα κατά κανόνα απουσιάζουν. Τέλος σε ένα 
ποσοστό 65 % των ασθενών με ΠΣΧ ανιχνεύονται 
pANCA και HLA-DRw52a.

Η απεικόνιση του χοληφόρου δένδρου με την εν-
δοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία 
αποτελεί την εξέταση εκλογής για την διάγνωση της 
ΠΣΧ. Τα ευρήματα συνίστανται σε πολλαπλές στενώ-
σεις και διατάσεις δίκην κομβολογίου των ενδο και 
εξωηπατικών χοληφόρων. Περιστασιακά η προσβολή 
μπορεί να περιορίζεται στους ενδοηπατικούς πόρους 
ή μόνο στους εξωηπατικούς σε ασθενείς με ελκώδη 
κολίτιδα.

Δεν υπάρχει ικανοποιητική θεραπεία για την 
ΠΣΧ αν και υπάρχουν μελέτες που έδειξαν ότι το 
ουρσοδεοξυχολικό οξύ μπορεί να επιβραδύνει την 
εξέλιξη της νόσου. Ο κνησμός είναι ένα σημαντικό 
πρόβλημα στους ασθενείς αυτούς και αντιμετωπίζεται 
με χολεστυραμίνη, ριφαμπικίνη, φαινοβαρβιτάλη, και 
ανταγωνιστές των οπιοειδών (ναλοξόνη). Οι ασθενείς 
με πυρετό, κακουχία και τρανσαμινασαιμία πιθανόν να 
ωφεληθούν από την χορήγηση κορτικοειδών. Ασθενείς 
με στεατόρροια χρειάζονται λιποδυαλυτές βιταμίνες 
παρεντερικά. Ασθενείς με στένωση σε κύριο κλάδο του 
χοληφόρου δένδρου αντιμετωπίζονται με ενδοσκοπική ή 
χειρουργική διαστολή και τοποθέτηση Stent. Σε τελικά 
στάδια της νόσου η μόνη θεραπεία είναι η μεταμόσχευση 
του ήπατος. Διάφορα μαθηματικά μοντέλα έχουν προ-
ταθεί για τον κατάλληλο χρόνο της επέμβασης για όσο 
το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Σε ασθενείς με 
ΠΣΧ και Ελκώδη κολίτιδα έχει αναφερθεί αυξημένος 
κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου μετά 
μεταμόσχευση και συνιστάται τακτική παρακολούθηση 
των ασθενών αυτών.

Το χολαγγειοκαρκίνωμα αναπτύσσεται συνήθως 
σε έδαφος ΠΣΧ στο 0.5 % των ασθενών με Ελκώδη 
Κολίτιδα. Ο σχετικός κίνδυνος είναι 20-30 φορές με-
γαλύτερος από τον γενικό πληθυσμό. Η κολεκτομή σαν 
θεραπεία της Ελκώδους Κολίτιδας δεν προλαμβάνει 
την εμφάνιση του χολαγγειοκαρκινώματος.

Η λιπώδης διήθηση του ήπατος αποτελεί το συχνό-
τερο εύρημα ηπατικών βιοψιών σε ασθενείς με ΙΦΝΕ. 
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Η κατάσταση είναι συνήθως ασυμπτωματική και 
αναστρέψιμη και αντανακλά την βαρύτητα και την δι-
άρκεια της νόσου. Οι παράγοντες που ενοχοποιούνται 
για την εμφάνιση της είναι η κακή θρέψη, η απώλεια 
λευκωμάτων, η αναιμία και η χρήση κορτικοειδών. Η 
θεραπεία συνίσταται στην αντιμετώπιση της κύριας 
νόσου και τη θρεπτική υποστήριξη. 

Η χολολιθίαση επιπλέκει ποσοστό 15-35% των 
ασθενών με νόσο του Crohn τελικού ειλεού. Η ανε-
πάρκεια της δεξαμενής χολικών αλάτων φαίνεται ο 
πιθανότερος παθογενετικός μηχανισμός, σε συνδυα-
σμό με την αυξημένη παραγωγή λιθοχολικου οξέος 
από τα βακτηρίδια του εντέρου28-40.

Αίμα-Αγγεία

Τα τελευταία χρόνια γίνεται ιδιαίτερος λόγος και 
αναγνωρίζονται συχνότερα οι εκδηλώσεις από το 
αίμα και τα αγγεία. Η αναιμία, η υπερπηκτικότητα του 
αίματος,οι φλεβικές και αρτηριακές θρομβώσεις και οι 
αγγειίτιδες είναι οι κυριότερες από αυτές.

Η αναιμία στις ΙΦΝΕ είναι ένα αρκετά συχνό πρό-
βλημα. Υπολογίζεται ότι 30% των ασθενών με ΙΦΝΕ 
παρουσιάζουν κάποιου βαθμού αναιμία. Οι ασθενείς 
είναι συνήθως νεαρής ηλικίας και φαίνεται ότι ανέ-
χονται σχετικά καλά την αναιμία για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα. Παρ’ όλα αυτά η παρουσία σημαντικού 
βαθμού αναιμίας συμβαδίζει με επιδείνωση της ποιό-
τητας ζωής των ασθενών και επιβάλλει την χορήγηση 
αποτελεσματικής θεραπείας. 

Η παθογένεια της αναιμίας είναι πολλαπλή, δύο εί-
ναι όμως οι κύριοι αιτιολογικοί παράγοντες α) έλλειψη 
σιδήρου (σιδηροπενία) και β) η αναιμία χρονίας νόσου. 
Άλλες αιτίες συμπεριλαμβάνουν την μεγαλοβλαστική 
αναιμία από έλλειψη Β12 ή φολικού σε νόσο Crohn 
τελικού ειλεού,την αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία και 
την αιμόλυση από φάρμακα (σουλφαζαλαζίνη).

Η σιδηροπενία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
απώλεια σιδήρου από τον εντερικό σωλήνα. Υπολο-
γίζεται ότι σε μια μέτριας βαρύτητας παρόξυνση κο-
λίτιδας χάνεται το 25% των αποθεμάτων σιδήρου(0,5-
1,3gr) Ακόμη και ασυμπτωματικοί ασθενείς συνεχίζουν 
να χάνουν αίμα από το έντερο και υποστηρίζεται ότι 
εμμένουσα αναιμία σημαίνει και διατήρηση της νόσου 
Τυχόν διαιτητικοί περιορισμοί αυξάνουν το έλλειμμα 
σιδήρου ενώ σε νόσο του Crohn με προσβολή του 
δωδεκαδακτύλου και της νήστιδος ελαττώνεται και η 
απορρόφηση του σιδήρου από το έντερο.

Η αναιμία της χρονίας νόσου περιγράφηκε για 
πρώτη φορά από τον Cartwright τo 1966. Η παθογέ-
νεια ήταν άγνωστη επί μακρόν. Τα τελευταία χρόνια 
έχουν ενοχοποιηθεί οι κυττοκίνες IL-1, IL-6, TNF και 
η Interferon-γ ότι πλην της τοπικής δράσεως στο πά-
σχον έντερο δρουν και συστηματικά ως αναστολείς της 
ερυθροποίησης τόσο στο επίπεδο του μυελού, όσο και 
μέσω της ελάττωσης παραγωγής της ερυθροποιητίνης. 
Στους ασθενείς με ΙΦΝΕ οι φλεγμονώδεις μεσολαβη-
τές (ιντρελευκίνη- 1β, ιντερλευκίνη- 6, TNF-α, TGF-β) 
παράγονται σε αυξημένες ποσότητες από τα περιφε-
ρικά μονοκύτταρα και τα μονοπύρηνα της βασικής 
στοιβάδας του εντέρου. Οι κυττοκίνες προάγουν την 
ανάπτυξη της αναιμίας είτε αναστέλλοντας την έκκριση 
της ερυθροποιητίνης είτε προκαλώντας αντίσταση των 
προγονικών κυττάρων στην ερυθροποιητίνη in vitro 
και in vivo. Η κατασταλτική δράση των κυττοκινών 
στην ερυθροποίηση έχει σχέση με την βαρύτητα της 
νόσου. Η εξωγενής χορήγηση της ανασυνδυασμένης 
ερυθροποιητίνης αναστέλλει σε σημαντικό βαθμό την 
καταστολή της ωρίμανσης των προγονικών κυττάρων 
των ερυθρών αιμοσφαιρίων και βελτιώνει τη αναιμία 
της χρόνιας νόσου. Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθεί 
ότι η χρόνια φλεγμονή και η σιδηροπενία κινητοποιούν 
μηχανισμούς που οδηγούν σε παρακράτηση του σιδή-
ρου από τη δεξαμενή του πλάσματος στους ιστούς και 
έτσι έχουμε τη λεγόμενη “λειτουργική σιδηροπενία”.

Η θεραπεία της σιδηροπενικής αναιμίας συνίσταται 
στην χορήγηση σιδήρου από του στόματος αλλά κυρίως 
παρεντερικά. Καλοί προγνωστικοί δείκτες ανταπό-
κρισης στη θεραπεία θεωρούνται τα χαμηλά επίπεδα 
CRP (<2mg/dl) και η υψηλή τιμή τρανσφερρίνης ορού 
(>300mg/dl). Η αντιμετώπιση της αναιμίας χρόνιας 
νόσου γίνεται με την εξωγενή χορήγηση της ανασυνδυ-
ασμένης ερυθροποιητίνης υποδορίως σε δόσεις 10.000 
τρις εβδομαδιαίως (10.000Χ3) ή άπαξ εβδομαδιαίως 
(40.000) σε συνδυασμό με σίδηρο από το στόμα. 

Μια άλλη σημαντική επιπλοκή των φλεγμονωδών 
νοσημάτων και ειδικά της ελκώδους κολίτιδος απο-
τελεί η αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία. Το ποσοστό 
ανέρχεται σε 2% περίπου, συνοδεύει κυρίως ενεργό 
εκτεταμένη νόσο ενώ έχει παρατηρηθεί και αμέσως 
μετά κολεκτομή. Η θεραπεία συνίσταται σε χορήγηση 
κορτικοειδών ή συνδυασμός αυτών με ανοσοκατασταλ-
τικά και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε διενέργεια 
κολεκτομής και σπληνεκτομής.

Είναι γνωστό ότι στα ΙΦΝΕ παρατηρείται μια κατά-
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σταση αυξημένης πηκτικότητας του αίματος. Τα αίτια 
περιλαμβάνουν την αύξηση του αριθμού των αιμοπε-
ταλίων που μπορεί να φθάσει και μέχρι 800.000/mm3 
και διαταραχές των παραγόντων πήξεως κυριότερες 
των οποίων είναι η αύξηση των επιπέδων ινωδογόνου, 
παράγοντος V, VIII, ΙΧ με παράλληλη ελάττωση της 
αντιθρομβίνης ΙΙΙ και της πρωτείνης S. Τελευταία έχει 
ενοχοποιηθεί η μετάλλαξη του παράγοντα V (factor V 
Leiden mutation) ενώ ή παρουσία των αντισωμάτων 
έναντι της καρδιολιπίνης δεν συσχετίσθηκε με αυξη-
μένο κίνδυνο θρόμβωσης. Διαταραχή της συγκόλλησης 
των αιμοπεταλίων βρέθηκε επίσης σε ασθενείς με 
ΙΦΝΕ η οποία συμβάλλει περαιτέρω στην κατάσταση 
αυξημένης πηκτικότητας του αίματος.

Η κατάσταση αυξημένης πηκτικότητας σε συνδυα-
σμό με την κατάκλιση, την σχετική αφυδάτωση και την 
πιθανή συνύπαρξη αγγειίτιδας οδηγούν σε μερικούς 
ασθενείς στην εμφάνιση φλεβικών και αρτηριακών 
θρομβώσεων με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. 
Φλεβικές θρομβώσεις παρατηρούνται σε ποσοστό 3-
4% των ασθενών με ΙΦΝΕ και αφορούν την μηριαία, 
την πυλαία, τις πνευμονικές, τις νεφρικές, εγκεφαλικές 
αλλά και οποιοδήποτε άλλο φλεβικό στέλεχος, με εμ-
φάνιση ποικίλων κλινικών εκδηλώσεων. Ειδικότερα 
η θρόμβωση των φλεβών της πυέλου εκδηλώνεται με 
ξαφνική επιδείνωση του ασθενούς, κοιλιακό άλγος και 
πυρετό χωρίς σημεία παρόξυνσης της κολίτιδας. Εμ-
φάνιση νευρολογικής συνδρομής σε μη τοξικό ασθενή 
χωρίς άλλα προδιαθετικά αίτια πρέπει να θέτει την 
υπόνοια θρόμβωσης εγκεφαλικών αγγείων.

Η πνευμονική εμβολή εκδηλώνεται με δύσπνοια, 
κυάνωση ταχυκαρδία, ή αιφνίδια εμφάνιση καταπλη-
ξίας. Στο ήμισυ περίπου των ασθενών μετά λεπτομερή 
κλινική εξέταση δεν ανευρίσκεται η εστία της φλεβικής 
θρόμβωσης. Αρτηριακές θρομβώσεις έχουν αναφερθεί 
σε ασθενείς με ΙΦΝΕ νεαρής σχετικά ηλικίας και χωρίς 
άλλους εμφανείς αιτιοπαθογενετικούς παράγοντες και 
αφορούν τις εγκεφαλικές, τις υποκλείδιες αρτηρίες, την 
καρωτίδα, μηριαία αρτηρία και άλλες. 

Η θεραπεία των θρομβοεμβολικών επεισοδίων 
ενέχει τον κίνδυνο εμφάνισης αιμορραγίας κατά την 
διάρκεια της αντιπηκτικής αγωγής. Η σχετική έλλειψη 
του παράγοντα XIII καθώς και συνυπάρχουσα υποπρο-
θρομβιναιμία αυξάνουν την πιθανότητα αιμορραγίας. 
Το φάρμακο εκλογής είναι η ηπαρίνη, χορηγούμενη 
στάγδην ενδοφλεβίως ή ανά τετράωρον με συνεχή 
παρακολούθηση του χρόνου πήξεως (2.5 φορές μεγα-

λύτερου του φυσιολογικού) και του χρόνου μερικής 
θρομβοπλαστίνης, ενώ έχουν δοκιμασθεί επίσης και 
διάφορα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα με ικανοποιη-
τικά αποτελέσματα.

Επανειλημμένα επεισόδια πνευμονικής εμβολής 
παρά την χορήγηση της επαρκούς αντιπηκτικής αγω-
γής, ή εμφάνιση αθρόας αιμορραγίας από το έντερο εξ 
αιτίας της αντιπηκτικής θεραπείας, αποτελεί ένδειξη 
χειρουργικής επέμβασης, η οποία συνίσταται στην 
περίδεση της κάτω κοίλης φλέβας ή στην διαδερμική 
τοποθέτηση ειδικού πλέγματος. 

Η απόφαση εκτέλεσης κολεκτομής στον ίδιο χρό-
νο με την απολίνωση της κάτω κοίλης, θα στηριχθεί 
στην κλινική πορεία και την γενική κατάσταση του 
ασθενούς. Φυσικά η αντιμετώπιση της υποκείμενης 
πρωτοπαθούς νόσου (ΙΦΝΕ) αντιστρέφοντας την υπερ-
πηκτική κατάσταση του αίματος αποτελεί μια βασική 
θεραπευτική προσέγγιση.

Σε περιπτώσεις αρτηριακής θρομβοεμβολικής νό-
σου η οποία συνήθως είναι πολύ βαρείας πρόγνωσης 
έχει δοκιμασθεί επιτυχώς πλην της θρομβεκτομής και 
η ενδαρτηριακή θρομβόλυση41-64. 

Οφθαλμοί

Οι οφθαλμικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν την 
επισκληρίτιδα, αμφιβληστροειδίτιδα, την κερατίτιδα 
και την ραγοειδίτιδα. Προσβολή του οφθαλμού είναι 
ασυνήθης σε Ελκώδη κολίτιδα (5%) ενώ στην κολίτιδα 
Crohn η συχνότητα φθάνει στο 10-13%. Οι οφθαλμικές 
εκδηλώσεις παρατηρούνται συχνότερα στην οξεία 
φάση της νόσου. 

Εκδηλώνονται με αμβλυωπία, φωτοφοβία με συ-
νοδό κεφαλαλγία και η διάγνωση τους γίνεται με την 
χρήση της σχισμοειδούς λυχνίας. Η θεραπεία πρέπει 
να είναι άμεσος προς αποφυγή μόνιμης βλάβης του 
οφθαλμού και συνίσταται στην τοπική και συστηματική 
χορήγηση κορτικοειδών. Νόσος Eales (οδηγούσα σε 
ολική τύφλωση) Έχει επίσης περιγραφεί σε ασθενή 
με ελκώδη κολίτιδα65-71.

Ουροποιητικό σύστημα

Μια από τις συχνότερες εξωεντερικές εκδηλώσεις 
των ΙΦΝΕ είναι και η νεφρολιθίαση που περιγράφεται 
σε ποσοστό 2-10% των ασθενών που πάσχουν από 
νόσο του Crohn. Ειδικότερα ανάπτυξη λιθιάσεως 
σε νόσο του Crohn λεπτού εντέρου ανευρίσκεται σε 
ποσοστό μέχρι 30%. 
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Ο μηχανισμός είναι η υπεροξαλουρία λόγω αυξη-
μένης απορρόφησης οξαλικών αλάτων (συνδεμένων 
με γλυκίνη ή νάτριο) και απαιτεί την ακεραιότητα του 
παχέος εντέρου. Η αφυδάτωση η ολιγουρία, η κατά-
κλιση και, οι ουρολοιμώξεις αποτελούν πρόσθετους 
προδιαθεσικούς παράγοντες. 

Επιπλοκές και όχι εκδηλώσεις από το ουροποιητικό 
σύστημα μπορεί να θεωρηθούν η απόφραξη των ουρη-
τήρων, η υδρονέφρωση από επέκταση της φλεγμονής, 
καθώς και τα εντεροκυστικά συρίγγια με υποτροπιά-
ζουσες ουρολοιμώξεις.

Οι παρενέργειες της μεσαλαζίνης από τον νεφρό 
(διάμεση νεφρίτις) απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Ασθε-
νείς με χρόνια λήψη μεσαλαζίνης πρέπει να υποβάλ-
λονται σε τακτικό έλεγχο (τουλάχιστο κάθε εξάμηνο) 
της νεφρικής λειτουργίας72,73. 

πάγκρεας

Ασθενείς με ΙΦΝΕ παρουσιάζουν αυξημένη επί-
πτωση οξείας αλλά και χρόνιας παγκρεατίτιδας. Σε 
ποσοστό 7-20% βρέθηκε ασυμπτωματική αύξηση 
των παγκρεατικών ενζύμων. Περιγράφηκαν επίσης 
περιπτώσεις ανατομικών βλαβών του παγκρεατικού 
πόρου(στενώσεις,διατάσεις) και ανεπάρκειας της 
εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος. 

Η επίπτωση της οξείας παγκρεατίτιδας είναι τετρα-
πλάσια σε ασθενείς με Νόσο του Crohn και διπλάσια 
σε ασθενείς με Ελκώδη Κολίτιδα σε σχέση με τον 
γενικό πληθυσμό. Συνήθως είναι ήπιας βαρύτητας και 
αποδράμει με την ύφεση της νόσου. 

Η παγκρεατίτιδα μπορεί να οφείλεται στα συνήθη 
αίτια (αιθανόλη,χολολιθίαση, υπερλιπιδαιμία), να 
είναι αποτέλεσμα εξωεντερικών επιπλοκών (εντόπιση 
της νόσου στο 12δακτυλο με απ’ευθείας προσβολή του 
παγκρέατος) η να είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας 
(αζαθειοπρίνη, κορτιζόνη, αμινοσαλικιλικά, μετρονι-
δαζόλη). Υπάρχει όμως ένα μικρό ποσοστό ασθενών 
που δεν ανευρίσκεται σαφής αιτία. Στις περιπτώσεις 
αυτές πρόκειται για αληθή εξωεντερική εκδήλωση των 
ΙΦΝΕ από το πάγκρεας. 

Σε μελέτη από την Γαστρεντερολογική Κλινική του 
ΓΠΝ Θεσσαλονίκης ‘Γ. Παπανικολάου’ σε ασθενείς με 
Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου μελετήθηκε 
η ελαστάση-1 κοπράνων ως δείκτης εμμέσου δοκιμα-
σίας της παγκρεατικής λειτουργίας διαπιστώνοντας 
ότι στους ασθενείς με ΙΦΝΕ υπάρχει κάποιος βαθμός 
υποκλινικής παγκρεατικής ανεπάρκειας.

Σε μεγάλο ποσοστό ασθενών με ΙΦΝΕ βρέθηκαν 

αυτοαντισώματα έναντι παγκρεατικών αντιγόνων χω-
ρίς κλινική σημασία ή προγνωστική αξία74-77. 

πνεύμονες

Οι εκδηλώσεις από τους πνεύμονες σε ασθενείς με 
ΙΦΝΕ εκτός από τις γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες 
των 5 ΑSA περιλαμβάνουν την διάμεση πνευμονοπά-
θεια, την χρόνια βρογχιολίτιδα, την πλευρίτιδα και 
άλλες πιο σπάνιες. Η συχνότητα προσβολής του ανα-
πνευστικού σε ασθενείς με ΙΦΝΕ ποικίλει. Μεταβολές 
της πνευμονικής λειτουργίας μπορεί να βρεθούν μέχρι 
και στους μισούς ασθενείς με ΙΦΝΕ78-81.

Η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από την βαθμιαία 
εισβολή δύσπνοιας και παραγωγικού βήχα. Οι εργα-
στηριακές εξετάσεις περιλαμβάνουν την σπειρομέτρη-
ση, την βρογχοσκόπηση, κυτταρολογική εξέταση και 
την απεικόνιση του θώρακος.

Θεραπευτικώς τα εισπνεόμενα κορτικοειδή βοη-
θούν. Σε βαρύτερες περιπτώσεις χορηγούνται από του 
στόματος και ενδοφλέβια. Σε περίπτωση πνευμονοπά-
θειας από μεσαλαζίνη η διακοπή του φαρμάκου είναι 
η ενδεδειγμένη θεραπεία. Συμπληρωματικά μπορεί να 
απαιτηθεί η χορήγηση κορτικοειδών, αντιβιοτικών και 
ανοσοκατασταλτικών.
Έγχρωμες	εικόνες	εξωεντερικών	εκδηλώσεων	ασθε-

νών	με	ΙΦΕΝ	υπάρχουν	στο	μέρος	Β΄	του	βιβλίου.
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3.4. ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚδΗλΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΦΕΝ
	 	 Φλώρα	Ζερβού-Βάλβη

Οι εκδηλώσεις της ιδιοπαθούς φλεγμονώδους εντερικής νόσου (ΙΦΕΝ) δεν περιορίζονται μόνο στο έντερο. 

Ιδιαίτερα η νόσος του Crohn, παρόλο που είναι πολύ 
συχνότερη στον τελικό ειλεό, θεωρείται νόσημα ολό-
κληρου του γαστρεντερικού σωλήνα και μπορεί να 
προσβάλλει οποιοδήποτε τμήμα του, από το στόμα 
έως τον πρωκτό. Παράλληλα, δεν είναι σπάνιες και οι 
εξωεντερικές εκδηλώσεις από το ήπαρ, τα χοληφόρα, 
τις αρθρώσεις, τους οφθαλμούς, το δέρμα, το ουροποι-
ητικό σύστημα κ.ά.

Στοματικές εκδηλώσεις στη νόσο του Crohn ανα-
φέρθηκαν για πρώτη φορά το 1969 από τους Dudeney 
και Todd καθώς και από τους Dyer, Cook και Kemp. Οι 
συστηματικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί έκτοτε ανα-
φορικά με την συχνότητα και το είδος των στοματικών 
εκδηλώσεων της ΙΦΕΝ δεν είναι πολλές, ενδεικτικό της 
σχετικά μικρής προσοχής που έχουν επισύρει, φαινό-
μενο, όμως, που βαθμιαία τείνει να αντιστραφεί.

Στην ελκώδη κολίτιδα οι στοματικές εκδηλώσεις 
είναι λιγότερο συχνές και περιλαμβάνουν κυρίως 
έλκη, αφθώδη ή μεγαλύτερα, βλαστική πυοστοματίτιδα 
(pyostomatitis vegetans), συγχειλίτιδα και μονιλίαση.

Στη νόσο του Crohn οι στοματικές εκδηλώσεις εί-
ναι αρκετά συχνές και περιλαμβάνουν ένα ευρύτατο 
φάσμα, όπως:1-13

 • διόγκωση χειλέων, διάχυτη και εμμένουσα
 • κάθετες αύλακες στα χείλη - κεντρική κάθετη αύ-

λακα
 • περιστοματικό ερύθημα, απολέπιση δέρματος και 

εφελκίδες 
 • συγχειλίτιδα 
 • φλεγμονώδη διόγκωση των ούλων, ουλορραγίες
 • διαβρώσεις ή έλκη, με την μορφή αφθών ή μη 
 • εντοπισμένες περιοχές φλεγμονώδους υπερπλα-

σίας, ως οζίδια, διαχωριζόμενα από αύλακες που 
προσδίδουν την χαρακτηριστική εμφάνιση λιθο-
στρώτου

 • υπερπλαστικές πολυποδοειδείς πτυχώσεις
 • οίδημα και πάχυνση του βλεννογόνου της παρει-

άς
 • υπερκερατίνωση - λευκοπλακία
 • μονιλίαση

 • κοκκιωματώδη φλεγμονή των εκφορητικών πόρων 
των ελασσόνων σιαλογόνων αδένων

 • υπογνάθια λεμφαδενίτιδα, εμμένουσα
 • ξηροστομία
 • μεταλλική δυσγευσία.

Ιστοπαθολογικά παρατηρούνται κατά περίπτωση 
στο μεν πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο αύξηση του 
πάχους και μεσοκυττάριο οίδημα, στο δε χόριο διή-
θηση από φλεγμονώδη κύτταρα μικτού τύπου. Κατά 
τόπους τόσο στο επιθήλιο όσο και στο χόριο παρατη-
ρούνται αθροίσεις ηωσινοφίλων και ουδετεροφίλων 
πολυμορφοπυρήνων λευκοκυττάρων που σχηματίζουν 
μικροαποστημάτια. Επίσης παρατηρείται σχηματισμός 
κοκκιωμάτων με επιθηλιοειδή κύτταρα και γιγαντοκύτ-
ταρα τύπου Langhans χωρίς τυροειδή νέκρωση. 

Η αναφερόμενη στην βιβλιογραφία συχνότητα 
ύπαρξης στοματικών βλαβών κυμαίνεται μεταξύ 0,5% 
και 20%, πιθανόν, όμως, το ποσοστό αυτό να είναι 
υποεκτιμημένο. Οι συνηθέστερες θέσεις εντόπισης 
των ενδοστοματικών βλαβών είναι τα χείλη, τα ούλα, 
η ουλοχειλική και ουλοπαρειακή αύλακα καθώς και ο 
βλεννογόνος της παρειάς.

Αναφορικά με την προτίμηση φύλου, οι στοματικές 
εκδηλώσεις της νόσου Crohn σαφώς προτιμούν να προ-
σβάλλουν το ανδρικό φύλο σε βαθμό τόσο μεγάλο που 
δεν συμβαδίζει με εκείνον της προτίμησης προσβολής 
από νόσο Crohn γενικά. Επίσης, οι στοματικές βλά-
βες παρατηρούνται συχνότερα στις νεώτερες ηλικίες. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι σε ανάλυση μεγάλης σειράς 
ασθενών βρέθηκε ότι τα δύο τρίτα ασθενών με Crohn 
ήταν μέχρι 40 ετών και το 40% περίπου είχαν ηλικία 
μικρότερη των 16 ετών. Στα παιδιά το ποσοστό αυτό 
φαίνεται να είναι ακόμα μεγαλύτερο. 

Σχετικά με το ποιες από τις προαναφερθείσες στο-
ματικές εκδηλώσεις της ΙΦΕΝ είναι οι σταθερότερα 
ανευρισκόμενες, δεν υπάρχει πλήρης ομοφωνία. Ως 
περισσότερο συχνές στη νόσο του Crohn από τους 
περισσότερους ερευνητές αναφέρονται το οίδημα, 
τα έλκη και η υπερπλασία ενώ από ορισμένους έχουν 
αναφερθεί η συγχειλίτιδα και η μονιλίαση τόσο σε 
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ασθενείς με νόσο Crohn όσο και σε ασθενείς με ελ-
κώδη κολίτιδα. Σε δική μας μελέτη ανευρέθηκαν σε 
επίπεδο στατιστικά σημαντικό σε σχέση με κατάλλη-
λους μάρτυρες στους μεν ασθενείς με νόσο του Crohn 
τα έλκη, η υπογνάθια λεμφαδενίτιδα, η συγχειλίτιδα, 
η λευκοπλακία, η ξηροστομία και παρατηρήθηκε 
το σύμπτωμα της μεταλλικής δυσγευσίας, στους δε 
ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα η λευκοπλακία. Επι-
πλέον και στις δύο ομάδες ασθενών διαπιστώθηκε 
τάση αύξησης των οστεοπωρωτικών αλλοιώσεων των 
γνάθων ενώ παράλληλα βρέθηκε θετική συσχέτιση 
μεταξύ της συχνότητας των στοματικών εκδηλώσεων 
και της δραστικότητας της νόσου9. Οι παρατηρούμενες 
διαφορές στα ευρήματα πάντως είναι δυνατό να οφεί-
λονται σε ποικίλους παράγοντες, όπως σε διαφορές 
στα διαγνωστικά κριτήρια, στο στάδιο της νόσου ή 
στις συνήθειες των υπό εξέταση ασθενών, στο είδος 
της φαρμακευτικής αγωγής κλπ.

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι οι ασθενείς με νόσο 
Crohn έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης τερηδόνας, 
εξαιτίας κυρίως της δίαιτας που ακολουθούν, η οποία 
είναι πλούσια σε υδατάνθρακες, της μεταβολής της 
σύστασης του σιέλου και της αυξημένης παρουσίας 
οξεόφιλων βακτηριδίων στο στόμα αλλά και εξαιτίας 
της παραμέλησης της στοματικής υγιεινής11.

Οι στοματικές εκδηλώσεις συχνά προηγούνται των 
εντερικών, επίσης μπορεί να συνυπάρχουν ή να έπο-
νται. Σε απουσία εντερικής Crohn η διάγνωση μόνο 
επί τη βάσει των κλινικών στοματικών βλαβών είναι 
έργο δύσκολο. Η κλινική διαφορική διάγνωση περι-
λαμβάνει κατά περίπτωση διάφορες νόσους, όπως 
άλλα νοσήματα με στοματοπροσωπική κοκκιωμάτωση 
(κοκκιωματώδη χειλίτιδα, σύνδρομο Melkersson-
Rosenthal, σαρκοείδωση, φυματίωση) αλλά και άλλα 
όπως το σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Behcet, η πτυχωτή 
ινώδης υπερπλασία και το αιμαγγειωματοειδές κοκ-
κίωμα. 

Η τελική διάγνωση τίθεται μετά από λεπτομερή 
εξέταση και συνεκτίμηση των κλινικών και ιστολο-
γικών χαρακτήρων. Σχετικά, όμως, με τα ιστολογικά 
ευρήματα δέον να τονισθεί ότι ενώ η ανεύρεση των 
χαρακτηριστικών κοκκιωμάτων με επιθηλιοειδή κύτ-
ταρα και γιγαντοκύτταρα τύπου Langhans χωρίς τυ-
ροειδή νέκρωση ενισχύει τη διάγνωση της στοματικής 
Crohn, η απουσία τους δεν αποκλείει την ύπαρξή της, 
αφού συνήθως τα κοκκιώματα εντοπίζονται βαθειά 
στον βλεννογόνο και έτσι σε βιοψίες μικρού πάχους 

δεν ανευρίσκονται. 
Ούτως ή άλλως, επί μη ύπαρξης σχετικών ευρη-

μάτων μία αρνητική τελική διάγνωση δεν πρέπει να 
θεωρηθεί ως οριστική και η πιθανή ύπαρξη νόσου 
Crohn που θα εκδηλωθεί περισσότερο στο μέλλον δεν 
πρέπει να αποκλεισθεί ως ενδεχόμενο. των εντερικών 
Έτσι νέα εκτίμηση πρέπει να γίνει μετά την πάροδο 
ορισμένου χρονικού διαστήματος.

Από την άλλη πλευρά, επί τεκμηρίωσης της διά-
γνωσης από τις στοματικές βλάβες, απαραίτητος είναι 
ο ενδελεχής έλεγχος για αποκλεισμό ή επιβεβαίωση 
συνύπαρξης ασυμπτωματικής εντερικής νόσου δε-
δομένου ότι η πιθανότητα τέτοιας συνύπαρξης είναι 
πολύ μεγάλη. Αξιοσημείωτο είναι ότι επί μη ανεύρε-
σης βλαβών στο έντερο, ο αποκλεισμός της εντερικής 
νόσου είναι μόνο προσωρινά καθησυχαστικός, αφού 
άγνωστο είναι το ποσοστό των ασθενών που θα την 
αναπτύξουν καθώς και το χρονικό διάστημα που θα 
διαρρεύσει μέχρι τότε, έτσι επιβεβλημένη είναι η τα-
κτική παρακολούθηση των ασθενών αυτών.

Όπως και στις εντερικές εκδηλώσεις, η πορεία των 
στοματικών βλαβών ποικίλλει και στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων σημειώνονται αρκετέ; υποτροπές. 
Η θεραπεία των στοματικών εκδηλώσεων απαιτείται 
συνήθως για την ανακούφιση των συμπτωμάτων. Συ-
χνότερα έχουν χρησιμοποιηθεί συστηματικά ανοσο-
κατασταλτικά αλλά η τοπική θεραπεία αναφέρεται να 
είναι αποτελεσματική στον ίδιο βαθμό με την συστημα-
τική, επιτυγχάνοντας εξαφάνιση των βλαβών στο ήμισυ 
περίπου των περιπτώσεων. Έτσι, επί ύπαρξης μεμονω-
μένης στοματικής νόσου και ανάλογα με την έκταση των 
βλαβών μπορεί να γίνεται χρήση κορτικοστεροειδών 
μόνο τοπικά, επιφανειακά ή ενδοϊστικά4.
Συμπερασματικά, πρέπει να τονισθεί ότι η γνώση 

των στοματικών εκδηλώσεων της ΙΦΕΝ είναι απα-
ραίτητη. 

Η νόσος αυτή πρέπει απαραίτητα να συμπεριλαμ-
βάνεται στη διαφορική διάγνωση επίμονων στοματικών 
βλαβών των προαναφερθέντων τύπων, ιδιαίτερα σε 
ασθενείς με συμπτώματα από το έντερο. 

Επιπλέον, η αποκάλυψη ιδιαίτερα ύπαρξης νόσου 
Crohn στο στόμα μπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη 
νόσου Crohn στο έντερο αλλά και να ευαισθητοποιή-
σει προς την κατεύθυνση της ανίχνευσης και άλλων 
εξωεντερικών εκδηλώσεων με όλες τις θετικές για 
την υγεία και την ζωή του ασθενούς επιπτώσεις της 
πρώιμης διάγνωσης.
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Έγχρωμες	εικόνες	στοματικών	εκδηλώσεων	ασθενών	
με	ΙΦΕΝ	υπάρχουν	στο	μέρος	Β΄	του	βιβλίου.
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3.5.  πΟΙΟΤΗΤΑ ζΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΦΕΝ
	 	 Ιωάννης	Α.	Μουζάς

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι γνωστό ότι οι χρόνιες νόσοι δημιουργούν 

προβλήματα στην καθημερινή ζωή του πάσχοντος, 
επηρεάζοντας την οικογενειακή του κατάσταση, την 
συναισθηματική και κοινωνική του ζωή και πολλές 
άλλες παραμέτρους τις καθημερινότητας. Η επίδραση 
αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως i) πα-
ράγοντες ανεξάρτητοι της βαρύτητας της νόσου και της 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, αλλά 
σχετικοί με την προσωπικότητα του ασθενούς (ηλικία, 
φύλο, κοινωνικοοικονομική κατάσταση, στάση απένα-
ντι στην νόσο) ii) παράγοντες που σχετίζονται άμεσα 
με την νόσο (βαρύτητα νόσου, συχνότητα υποτροπών, 
φαρμακευτική και χειρουργική θεραπεία) και τέλος 
iii) η θεραπεία που εφαρμόζεται, η περίθαλψη που χο-
ρηγείται, και η επίδραση τους στην ζωή του ασθενούς 
(ποιότητα περίθαλψης). 

Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Εντερικές Νόσοι 
(ΙΦΕΝ) χαρακτηρίζονται από εξάρσεις και υφέσεις 
κατά την διαδρομή τους των οποίων η επίδραση στην 
ζωή των ασθενών είναι άμεση. Η παραδοσιακή εκτί-
μηση της βαρύτητας των ΙΦΕΝ δεν συμπεριλαμβάνει 
την άποψη του ασθενούς για την νόσο του και την 
συνολική επίδραση της νόσου στην υγεία του. Είναι 
προφανές ότι η γενικότερη κατάσταση της υγείας του 
ασθενούς δεν καθορίζεται μόνο από την βαρύτητα και 
την ενεργότητα της νόσου που μετρώνται παραδο-
σιακά κατά την κλινική εκτίμηση της πάθησης, αλλά 
επίσης και από τους σημαντικούς παράγοντες που 
αναφέρθηκαν παραπάνω, δηλαδή την ψυχολογική 
κατάσταση, την επαγγελματική, κοινωνική και ερωτική 
ζωή, πολιτιστικές και άλλες ιδεολογίες, και, κυρίως, 
τις επιπλοκές και παρενέργειες της θεραπείας. Μια 
περίθαλψη η οποία είναι αποκλειστικά προσανατο-
λισμένη στην κλινική μόνο πλευρά της νόσου και δεν 
λαμβάνει υπόψη της τους παράγοντες αυτούς είναι εκ 
των πραγμάτων μια ελλιπής περίθαλψη.

Για να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ευαισθησία η 
επίδραση των ΙΦΕΝ στην υγεία, θα πρέπει να χρη-
σιμοποιηθούν μέθοδοι που να συνυπολογίζουν τους 
παράγοντες που την επηρεάζουν. Επιπλέον, οι πα-

ράγοντες αυτοί θα πρέπει να μπορούν να μετρηθούν 
αντικειμενικά ώστε να αξιολογηθούν με στατιστικές 
μεθόδους. Μια πρακτική συνέπεια αυτής της προ-
σέγγισης θα είναι να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε με 
πλέον αποτελεσματικό τρόπο τα συστήματα παροχής 
υπηρεσιών υγείας και να αξιολογήσουμε θεραπευτικές 
παρεμβάσεις (1,2,3). Αυτήν ακριβώς την προσέγγιση 
επιχειρεί η μέτρηση της ποιότητας ζωής που σχετί-
ζεται με την υγεία (Health Related Quality Of Life), 
παρέχοντας μια ποσοτική εκτίμηση της άποψης του 
ασθενούς για την υγεία του αλλά και της λειτουργίας 
του στον κοινωνικό, ψυχολογικό και συναισθηματικό 
τομέα. Η προσέγγιση αυτή, βέβαια, είναι κάτι τελείως 
διαφορετικό από την απλή μέτρηση ενός δείκτη ενερ-
γότητας της νόσου4. 

Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής, σε μια πρώτη ματιά, 
φαίνεται να είναι μια εντελώς προσωπική υπόθεση. 
Έχει μάλιστα παρομοιαστεί με την εκτίμηση της 
ομορφιάς του άνθους. Ανεξάρτητα από τις μετρήσεις 
που μπορούν να γίνουν, πχ χρώμα, άρωμα, μέγεθος, 
σχήμα, η πλήρης ομορφιά ενός άνθους δεν μπορεί να 
εκφραστεί σε μιαν αντικειμενική εκτίμηση5. Πράγμα-
τι, η μέτρηση της εν γένει ποιότητας ζωής δεν μπορεί 
να περιγράψει όλες τις πλευρές της ζωής που είναι 
σημαντικές σε έναν άνθρωπο, απλούστατα επειδή η 
εν γένει ποιότητα ζωής είναι στενά εξαρτημένη από 
το συγκεκριμένο άτομο. Σε αντίθεση με την εν γένει 
ποιότητα ζωής, η έννοια της ποιότητας ζωής που σχε-
τίζεται με την υγεία (Health Related Quality Of Life), 
όπου το πεδίο μέτρησης της ποιότητας περιορίζεται 
στις συνέπειες μιας χρόνιας νόσου στην καθημερινή 
ζωή των ανθρώπων έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία 
στην κλινική ιατρική πράξη6. 

Εργαλεία για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής στις 
ΙΦΕΝ 

Τα νοσοειδικά (disease specific) εργαλεία ή ερω-
τηματολόγια έχουν τα εξής πλεονεκτήματα έναντι των 
γενικών ερωτηματολογίων: αφ ενός διαθέτουν την 
αξιοπιστία των γενικών - ως προερχόμενα και κατ’ 
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αρχήν συγκρινόμενα με αυτά - και, αφ ετέρου, παρέ-
χουν περισσότερες πληροφορίες για ειδικά προβλήματα 
και ανησυχίες των ασθενών με μια συγκεκριμένη νόσο. 
Συνεπώς, είναι σε θέση να διακρίνουν αλλαγές κατά 
την πορεία της νόσου, πχ μετά από μια θεραπευτική 
παρέμβαση7. Στον πίνακα 1 φαίνονται γενικά και νο-
σοειδικά ερωτηματολόγια που έχουν χρησιμοποιηθεί 
στην εκτίμηση της ποιότητας ζωής στις ΙΦΕΝ. 

Στην εκτίμηση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με 
ΙΦΕΝ έχουν καθιερωθεί, ως αξιόπιστα, ευαίσθητα 
και έγκυρα, δύο νοσοειδικά ερωτηματολόγια: το 
ερωτηματολόγιο για τις ΙΦΕΝ (Inflammatory Bowel 
Disease Questionnaire, IBDQ) και η κάρτα εκτίμη-
σης των ανησυχιών ασθενών με ΙΦΕΝ (Rating Form 
of Inflammatory Bowel Disease Patient Concerns, 
RFIPC). 

Το IBDQ είναι ένα ειδικό ερωτηματολόγιο με 32 
θέματα - ερωτήσεις που έχει σχεδιαστεί στον Καναδά 
ως εργαλείο μέτρησης για κλινικές μελέτες επί ασθε-
νών με ΙΦΕΝ. Η θεματολογία των ερωτήσεων του 
IBDQ μπορεί να διακριθεί σε τέσσερεις κατηγορίες: 
συμπτώματα πεπτικού, γενικά συμπτώματα, συναισθη-
ματικές λειτουργίες, κοινωνικές λειτουργίες. Η τελική 
μορφή του IBDQ ελέγχθηκε ως προς το κατά πόσο 
δίνει αποτελέσματα που μπορούν να αναπαραχθούν, 
κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί σε αλλαγές και τι 
αξιοπιστία διαθέτει8. Το IBDQ έχει αξιολογηθεί σε 
διάφορες γλώσσες και έχει αποδειχθεί αξιόπιστο και 
ευαίσθητο σε διαφορετικά πολιτιστικά και κοινωνικά 
περιβάλλοντα. Υπάρχουν σταθμισμένες μεταφράσεις 
του στα ολλανδικά, ισπανικά, κορεατικά, ελληνικά, 

κινεζικά, νορβηγικά και σουηδικά 9,10,11,12,13,14,15,16,17. 
Ο τρόπος της απάντησης στις ερωτήσεις του IBDQ, 

αν δηλαδή γίνονται κατά την διάρκεια συνέντευξης και 
συμπληρώνονται από τον γιατρό ή αν απαντώνται και 
καταγράφονται από τον ίδιο τον ασθενή δεν βρέθηκε 
να παίζει κάποιο ρόλο όσον αφορά τα προκύπτοντα 
αποτελέσματα18. Σε μια πρόσφατη μελέτη όπου συ-
γκρίνονται εννιά εθνικές, προσαρμοσμένες μελέτης 
αξιολόγησης (validation studies) του IBDQ ως προς την 
διαδικασία μετάφρασης και προσαρμογής, την δομική 
εγκυρότητα (construct validity), την επαναληψιμότητα 
(reproducibility), την αξιοπιστία (reproducibility), 
το εύχρηστο και κατανοητό και την ευαισθησία στις 
αλλαγές (sensitivity to change), διαπιστώθηκε ότι όλες 
ήταν έγκυρες, ενώ προτάθηκαν μερικές μόνο τροπο-
ποιήσεις.19 (Πίνακας 2)

Το RFIPC περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις και έχει 
σχεδιαστεί ώστε να συμπληρώνεται από τον ασθενή. 
Ασθενείς με ΙΦΕΝ συχνά διατυπώνουν ανησυχίες 
σχετικά με την φύση της νόσου, πράγμα όχι σπάνιο σε 
χρόνιους ασθενείς. Στον πίνακα 3 φαίνονται θέματα 
για τα οποία οι ασθενείς με ΙΦΕΝ ζητούν ενημέρωση 
από τον γιατρό τους. Κατά την επιλογή των ερωτή-
σεων του RFIPC έχει δοθεί έμφαση ώστε ο ασθενής 
να υποβοηθείται να εκφράζει τις υποκειμενικές του 
ανησυχίες που σχετίζονται με την φλεγμονώδη εντε-
ροπάθεια. Το RFIPC, που δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ, 
αξιολογήθηκε αρχικά συγκρινόμενο με δύο ερωτημα-
τολόγια μέτρησης της γενικής ψυχολογικής κατάστασης 
και της ψυχολογικής δυσφορίας20. Σε μια αυστριακή 
μελέτη όπου χρησιμοποιήθηκε το RFIPC βρέθηκε 

πίνακας 1: Ερωτηματολόγια και τεχνικές εκτίμησης της ποιότητας ζωής που χρησιμοποιήθηκαν σε ασθενείς με ΙΦΕΝ

Ερωτηματολόγιο  Τύπος Ερευνητής 

Sickness Impact Profile SIP Μη ειδικό για τις ΙΦΕΝ Bergner M 

RAND Questionnaire RAND Μη ειδικό για τις ΙΦΕΝ Ware JE 

Quality of Life Index QoL Index Μη ειδικό για τις ΙΦΕΝ Spitzer WO 

Inflammatory Bowel  IBDQ Ειδικό για τις ΙΦΕΝ Guyatt GH  

Disease Questionnaire  

Rating Form of  RFIPC Ειδικό για τις ΙΦΕΝ Drossman DA 

Inflammatory Bowel  

Disease Patient Concerns   

Health Related Quality  HRQoL Ειδικό για τις ΙΦΕΝ Farmer RG 

of Life Questionnaire 
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πίνακας 2. Εθνικές μελέτες αξιολόγησης του ερωτηματολογίου IBDQ. Αριθμός ασθενών που περιλάμβανε κάθε μελέτη, 
γλώσσα όπου προσαρμόστηκε και έτος δημοσίευσης. (Προσαρμογή από το Pallis et al 2004)

 Αριθμός  Ομάδες ασθενών Γλώσσα Έτος  
 ασθενών ΕK/Crohn  δημοσίευσης

De Boer et al 271 128 143 Ολλανδικά 1995 

Russel et al  120 49 71 Ολλανδικά 1997 

Han et al 28 28 Aγγλικά 1998 

  0

Kim et al 147 98 49 Κορεάτικα 1999 

Lopez-Vivancos et al  211 119 97 Ισπανικά 1999 

Lopez-Vivancos et al  211 119 97 Ισπανικά 1999 

Cheung et al 180 Δεν αναφέρεται Αγγλικά 2000 

Hjortswang et al  300 300 Σουηδικά 2001 

Pallis et al 114 69  Ελληνικά 2001

  45

Leong et al 135 76 Κινέζικα 2003

  59

πίνακας 3. Ζητήματα στα οποία συχνά οι ασθενείς με ΙΦΕΝ 
ζητούν περισσότερη ενημέρωση.

a. Φύση της νόσου

 -μεταδοτικότητα

 -κληρονομικότητα

 -αιτιολογία 

Β.  Εξωεντερικές εκδηλώσεις και ΙΦΕΝ 

Γ.  παρενέργειες Θεραπείας

 -φάρμακα

 -χειρουργείο 

δ.  Εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται

 -ενδοσκοπικές

 -ακτινολογικές  

Ε.  ΙΦΕΝ και:

 -διατροφή

 -εγκυμοσύνη

 -σεξουαλική ζωή 

άζονται πάντα από εξωτερικές παραμέτρους όπως οι 
υποτροπές της νόσου και οι διάφορες θεραπευτικές 
παρεμβάσεις. Το RFIPC έχει επίσης αξιολογηθεί σε 
σουηδούς ασθενείς22, 23.

Βραχείες μορφές των νοσοειδικών εργαλείων μέ-
τρησης της ποιότητας ζωής στις ΙΦΕΝ έχουν προταθεί. 
Για την καθημερινή κλινική πράξη έχει επικρατήσει 
το short IBDQ (SIBDQ), παρόλο που έχουν προταθεί 
βελτιωμένες μορφές της πρωτότυπης εκδοχής24. 

Φαρμακευτική θεραπεία των ΙΦΕΝ και σχετιζόμενη 
με την υγεία ποιότητα ζωής. 

Σε ότι αφορά την φαρμακευτική θεραπεία των 
ΙΦΕΝ υπάρχει μια σειρά μελετών που χρησιμοποιούν 
την ποιότητα ζωής για να αξιολογήσουν την αποτελε-
σματικότητα της θεραπείας. Οι μελέτες αυτές είναι 
αυστηρά σχεδιασμένες και χρησιμοποιούν κατά κα-
νόνα ειδικά για τις ΙΦΕΝ ερωτηματολόγια. Η Irvine 
και συν. χρησιμοποίησαν το IBDQ σε μια προοπτική, 
διπλή τυφλή μελέτη όπου συγκρίθηκε η κυκλοσπορί-
νη με placebo σε ασθενείς με νόσο του Crohn. Στην 
μελέτη αυτή επιπλέον σταθμίστηκε και ελέγχθηκε η 
ευαισθησία του IBDQ25

To IBDQ χρησιμοποιήθηκε και σε μια δεύτερη 
πολυκεντρική προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη, η 
οποία συνέκρινε την αποτελεσματικότητα της βουδε-
σονίδης συγκριτικά με placebo. Με βάση την βαθμο-

μικρή συσχέτιση μεταξύ αφ ενός των φοβιών και της 
ανησυχίας ασθενών με ΙΦΕΝ, όπως μετρήθηκαν με 
το RFIPC, και αφ ετέρου βιολογικών δεικτών της νό-
σου όπως ενεργότης, βαρύτης της πορείας, διάρκεια 
νόσου21. Ο λόγος για την χαμηλή αυτή συσχέτιση είναι 
το γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο αυτό βασίζεται σε 
εσωτερικές, υποκειμενικές ανησυχίες που δεν επηρε-
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λογία του IBDQ παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν 
για τις δοσολογίες των 9 mg/ημέρα και 15 mg/ημέρα. 
Και οι δύο δόσεις ήταν αποτελεσματικότερες από τα 
3 mg και την θεραπεία placebo. Μετά από ανάλυση 
των βαθμολογιών του IBDQ, προέκυψε τελικά ότι η 
πλέον ενδεδειγμένη δόση ήταν αυτή των 9 mg. Σ’ αυτήν 
δηλαδή την μελέτη η εκτίμηση της σχετιζόμενης με την 
υγεία ποιότητας ζωής χρησίμευσε στον καθορισμό της 
ευνοϊκότερης δοσολογίας, με άλλα λόγια, στην βελτί-
ωση της θεραπευτικής στρατηγικής26 

Σε μια άλλη μελέτη με εκτίμηση της σχετιζόμενης 
με την υγεία ποιότητας ζωής έγινε σύγκριση μεταξύ 
υδροκορτιζόνης και πρεδνιζολόνης, σε υποκλυσμούς. 
Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής αποδεικνύουν 
ξεκάθαρα την μεγάλη χρησιμότητα της μέτρησης της 
ποιότητας ζωής. Και οι δύο φαρμακευτικές θεραπείες 
κατέληξαν σε παρόμοια βελτίωση των συμπτωμάτων και 
των ενδοσκοπικών ανωμαλιών. Ωστόσο η υδροκορτιζό-
νη πλεονεκτούσε σε σύγκριση με την πρεδνιζολόνη στο 
ότι προκαλούσε σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής 
(σεξουαλική ζωή, συνήθεις καθημερινές δραστηριότη-
τες, επαγγελματική/κοινωνική ζωή)27.

Σε μια άλλη μελέτη χρησιμοποιήθηκε μια οπτική 
αναλογική κλίμακα η οποία αναφερόταν σε επτά 
γενικούς και ειδικούς για τις ΙΦΕΝ τομείς της σχετι-
ζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής. Η κλίμακα αυτή 
χρησιμοποιήθηκε στη σύγκριση της μεσαλαμίνης με 
placebo θεραπεία, σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα. 
Το συμπέρασμα ήταν ότι η μεσαλαμίνη προκαλεί ση-
μαντική βελτίωση σε όλους τους τομείς της ποιότητας 
ζωής που μελετήθηκαν. Ένα δεύτερο συμπέρασμα 
που προέκυψε ήταν ότι η βελτίωση αυτή επηρεαζόταν 
ευθέως από την δοσολογία28. 

Μια ακόμη μελέτη, ερεύνησε την επίδραση στην 
ποιότητα ζωής, ανοσοκατασταλτικής θεραπείας με 
αζαθειοπρίνη και 6- μερκαπτοπουρίνη σε ασθενείς 
με ελκώδη κολίτιδα στην πενταετία29. Τέλος σε μια 
άλλη μελέτη από τον Gavaler και συν. μελέτησαν 23 
ασθενείς με σκληρυντική χολαγγειίτιδα σε έδαφος 
ελκώδους κολίτιδος, μετά μεταμόσχευση ήπατος και 
ανοσοκαταστολή με κυκλοσπορίνη και πρεδνιζόνη, 
χρησιμοποιώντας την σχετιζόμενη με την υγεία ποιό-
τητα ζωής ως βασικό στοιχείο εκτίμησης30.

Τα παραπάνω αποδεικνύουν την μεγάλη αξία της 
εκτίμηση της ποιότητας ζωής στον τομέα της βελτίω-
σης της ποιότητας της παρεχόμενης περίθαλψης. Οι 
Somerville και συν.27 βρήκαν σημαντικότατες διαφορές 

μεταξύ δύο μεθόδων συντηρητικής αντιμετώπισης των 
ΙΦΕΝ, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να παρατηρηθούν 
με την χρήση κλινικών κριτηρίων μόνο. Οι Robinson 
και συν.28 με την χρήση της ποιότητας ζωής αποδεικνύ-
ουν την μεγάλη αποτελεσματικότητα της μεσαλαμίνης 
στην αντιμετώπιση των ΙΦΕΝ. Με τα παραπάνω 
υπογραμμίζεται η δυνατότητα να ενσωματωθούν όλα 
τα νέα δεδομένα στην καθημερινή αντιμετώπιση των 
ΙΦΕΝ και συνεπώς να βελτιώνεται συνεχώς η ποιότητα 
της παρεχόμενης περίθαλψης.

Χειρουργική θεραπεία ΙΦΕΝ και ποιότητα ζωής

Μέσα από το παράδειγμα της χρησιμοποίησης 
νοσο-ειδικών εργαλείων για την εκτίμηση της ποι-
ότητας ζωής σε μελέτες με ασθενείς με ΙΦΕΝ οι 
οποίοι υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις, θα 
προσπαθήσουμε να δείξουμε την σημασία των ερωτη-
ματολογίων για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής που 
σχετίζεται με την υγεία. 

Χειρουργική θεραπεία ελκώδους κολίτιδος

Τέσσερις διαφορετικές χειρουργικές επεμβάσεις 
έχουν χρησιμοποιηθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες σε 
ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα. Πρωκτοκολεκτομή με 
μόνιμη ειλεοστομία, πρωκτοκολεκτομή με δημιουργία 
ληκύθου και ειλεοστομία (Kock pouch), ολική κολε-
κτομή με ειλεοορθική αναστόμωση και τέλος ολική 
κολεκτομή με δημιουργία νεοληκύθου και ειλεοδα-
κτυλική αναστόμωση. Σ’ όλες τις παραπάνω τεχνικές 
η θνησιμότητα είναι πολύ χαμηλή. Ωστόσο, η εντερική 
λειτουργία επηρεάζεται σε διαφορετικό βαθμό από 
κάθε επέμβαση, ενώ κάθε μορφή επέμβασης παρουσι-
άζει διαφορετικό τύπο και συχνότητα νοσηρότητας (πχ 
νεοληκυθίτις). Για τους λόγους αυτούς η ποιότητα ζωής 
θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο κριτήριο 
για την αξιολόγηση των επεμβάσεων αυτών.

Η ποιότητα ζωής έχει εκτιμηθεί τόσο προ-, όσο 
και μετεγχειρητικά, με στόχο την διαμόρφωση θερα-
πευτικής στρατηγικής, όπως να αποδειχθεί η αξία της 
χειρουργικής θεραπείας στην αντιμετώπιση των ΙΦΕΝ. 

Εκτιμώντας τη ποιότητα ζωής, πριν και ένα χρόνο μετά 
το χειρουργείο, σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε 
διάφορους τύπους επέμβασης, βρέθηκε σημαντική βελ-
τίωση σε όλους τους ασθενείς που με βάση την κλινική 
τους εικόνα είχε αποφασιστεί να χειρουργηθούν31, 32. 

Η ποιότητα ζωής ασθενών που έχουν υποβληθεί 
σε κολεκτομή και ειλεοορθική αναστόμωση βρέθηκε 
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να είναι ικανοποιητική: το 80% περίπου των ασθενών 
εκτίμησε ότι η επέμβαση προσφέρει ικανοποιητική 
ποιότητα ζωής33. Στην περίπτωση της κολεκτομής με 
ειλεοδακτυλική αναστόμωση παρόμοια αποτελέσματα 
έχουν σημειωθεί: άνω του 90% των ασθενών ανέφεραν 
ικανοποιητική ποιότητα ζωής μετά την ειλεοδακτυλική 
αναστόμωση34, 35, 36.

Η ποιότητα ζωής μετά από κολεκτομή με ειλεο-
δακτυλική αναστόμωση και δημιουργία νεοληκύθου 
έχει συγκριθεί με την ποιότητα ζωής μετά από ειλε-
οστομία31, 37, ειλεοστομία με δημιουργία νεοληκύθου 
(Kock pouch)31, χολοκυστεκτομή37, και φαρμακευτική 
θεραπεία38. Ο McLeod και συν. χρησιμοποιώντας τα 
ερωτηματολόγια TTOT και το DQO σε 93 ασθενείς 
με ελκώδη κολίτιδα δεν βρήκαν σημαντική διαφορά 
στην ΣΥΠΖ ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουρ-
γική επέμβαση για δημιουργία μόνιμης ειλεοστομίας, 
Kock pouch, και κολεκτομή με δημιουργία νεολυκή-
θου39.Όμως, σε δύο μελέτες οι οποίες διεξήχθησαν 
στην Mayo Clinic,υποστηρίζεται ότι η κολεκτομή με 
δημιουργία νεολυκήθου εξασφαλίζει και υψηλότερη 
ποιότητα ζωής.36, 37. Επί μέρους διαφορές στα απο-
τελέσματα μπορεί να οφείλονται στις διαφορετικές 
ομάδες ασθενών, σε διαφορές ως προς την χειρουργική 
τεχνική και την εξειδίκευση του κέντρου και, βέβαια, 
σε διαφορές των “εργαλείων” (γενικά, ειδικά, λιγότερο 
και περισσότερο ευαίσθητα) που χρησιμοποιήθηκαν 
για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής. 

Ποιότητα ζωής μετά ειλεοστομία

Στόχος των μελετών όπου εκτιμάται η ποιότητα 
ζωής σε ασθενείς με ειλεοστομία είναι να εντοπιστούν 
τα ειδικά προβλήματα της ειδικής αυτής κατηγορίας 
ασθενών και, στην συνέχεια, να σχεδιαστούν οι πιο 
ευνοϊκές παρεμβάσεις. Από ένα σύνολο 344 ασθενών 
με ελκώδη κολίτιδα, που υπεβλήθησαν σε ολική κο-
λεκτομή με μόνιμη ειλεοστομία, το 92% περιέγραψαν 
την ζωή τους ως φυσιολογική40. Σε μια μελέτη, όπου 
χρησιμοποιήθηκε σταθμισμένο ερωτηματολόγιο και ο 
σχεδιασμός ήταν λεπτομερής, εξετάστηκαν 990 ασθε-
νείς με ΙΦΕΝ με την χρήση των ερωτηματολογίων SIP, 
SCL-90 και RFIPC41. Δυστυχώς όμως ο αναδρομικός 
σχεδιασμός της μελέτης και η ταυτόχρονη αξιολόγηση 
όλων των τύπων επέμβασης κάνει πολύ δύσκολη την 
εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων.

Σε ασθενείς οι οποίοι είχαν αρχικά ειλεοστομία 
και κατόπιν με δεύτερη επέμβαση έγινε δημιουργία 
ληκύθου (Kock pouch) βρέθηκε σημαντική βελτίω-

ση της ποιότητας ζωής μετά την δεύτερη επέμβαση. 
Ογδόντα ασθενείς αυτής της κατηγορίας ανέφεραν 
βελτίωση στην κοινωνική δραστηριότητα και την άθλη-
ση σε υψηλά ποσοστά (85-97%), στην σεξουαλική ζωή 
(75%), τα ταξίδια (78%), την εργασία και εκπαίδευση 
(76%). Τα ποσοστά αυτά επαληθεύτηκαν και σε άλλη 
μελέτη.39, 42

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η μέτρηση 
της ποιότητας ζωής, τόσο με το IBDQ όσο και με το 
RFICP, αξιολόγησε τις διάφορες χειρουργικές πα-
ρεμβάσεις, επιλέγοντας τις καλύτερες και λιγότερο 
επιβαρυντικές. 

Χειρουργική θεραπεία νόσου του Crohn

Όπως στην ελκώδη κολίτιδα, έτσι και στην νόσο 
του Crohn η εκτίμηση της ποιότητας ζωής αποτελεί 
αξιόπιστο κριτήριο για την αξιολόγηση του είδους της 
επέμβασης, αποτελώντας έτσι μείζον κριτήριο κατά 
την λήψη αποφάσεων.

Σε 51 ασθενείς με νόσο του Crohn, 5 έως 10 χρόνια 
μετά την χειρουργική επέμβαση, χρησιμοποιώντας ένα 
ερωτηματολόγιο με 39 ερωτήσεις κατανεμημένες σε 
5 τομείς (διαπροσωπικές σχέσεις, δημιουργικότητα, 
σεξουαλική ζωή, εργασία/εκπαίδευση, άποψη του 
ασθενούς για το σώμα του), βρέθηκε μικρότερη βα-
ρύτητα συμπτωμάτων μετά την επέμβαση καθώς και 
καλύτερη ποιότητα ζωής.43 Παρόμοια αποτελέσματα 
αναφέρονται και σε μια άλλη μελέτη, όπου το 85% 
περίπου των ασθενών ανέφερε φυσιολογική κοινωνική 
και επαγγελματική ζωή μετά την επέμβαση.44

Συμπεράσματα

Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένας αναπροσανατο-
λισμός της έρευνας προς τα ιδιαίτερα προβλήματα του 
μέσου ασθενή με ΙΦΕΝ. Μέχρι και σήμερα, σε πολλές 
μελέτες χρησιμοποιούνται μη σταθμισμένα και πρόχει-
ρα “εργαλεία” για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής. Οι 
διαφορές που έχουν παρατηρηθεί σε διάφορες μελέτες 
θα μπορούσαν να αποδοθούν εκεί. Τα ειδικά για τις 
ΙΦΕΝ ερωτηματολόγια, που έχουν σταθμιστεί στο 
πολιτιστικό και γλωσσικό περιβάλλον του ασθενούς, 
δίδουν περισσότερο αξιόπιστες μετρήσεις. Το γεγονός 
αυτό διαπιστώνεται εύκολα και από τις φαρμακευτικές 
και χειρουργικές μελέτες που παρατέθηκαν. Η επιλογή 
του εργαλείου εξαρτάται από την άποψη της ποιότητας 
ζωής που θέλουμε να αναδείξουμε περισσότερο. Το 
IBDQ παρουσιάζει μεγαλύτερη συσχέτιση με τους 
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δείκτες ενεργότητος των ΙΦΕΝ και έχει χρησιμοποι-
ηθεί ευρύτατα σε θεραπευτικές μελέτες, υπάρχουν 
δε αρκετές προσαρμογές του σε διάφορες γλώσσες. 
Το RFIPC, που είναι προσανατολισμένο στις φοβί-
ες και ανησυχίες του ασθενούς, αντικατοπτρίζει τις 
ψυχολογικές και κοινωνικές πλευρές των ΙΦΕΝ από 
την πλευρά του ασθενούς. Η εκτίμηση της ποιότητας 
ζωής με τρόπο αντικειμενικό και αξιόπιστο είναι μια 
απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε καλά σχεδιασμένη 
θεραπευτική μελέτη σε ασθενείς με ΙΦΕΝ, είναι δε μια 
πρακτική που θα βρίσκει συνεχώς ευρύτερη εφαρμογή 
στο μέλλον. 
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3.6. ΑδΙΕυΚΡΙΝΙΣΤΗ ΚΟλΙΤΙΣ 
	 	 Ευστάθιος	Δ.	Παπαβασιλείου

Πρωταρχικός στόχος της αντιμετώπισης ενός 
ασθενούς με συμπτώματα κολίτιδας είναι η ακριβής 
διάγνωση και η έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση. 
Στα αρχικά στάδια όμως της νόσου η αιτιολογία της 
διάγνωσης και επομένως και η ανάλογη αντιμετώπιση 
είναι δυσχερής. Η κλινική εικόνα είναι πολύμορφη, με 
ποικίλλουσα βαρύτητα, οξεία ή υποκλινική εμφάνιση, 
με ή χωρίς πυρετό και εξωεντερικές εκδηλώσεις και 
δεν βοηθά στην αιτιολογία της κολίτιδας. Ο συνήθης 
αιματολογικός, βιοχημικός και μικροβιολογικός έλεγ-
χος στην καλύτερη περίπτωση είναι διαγνωστικός στο 
50% των περιπτώσεων. Η ενδοσκοπική εικόνα έχει 
μεγάλο φάσμα αλληλοεπικάλυψης και στις περισ-
σότερες περιπτώσεις δεν είναι διαγνωστική μεταξύ 
λοιμώδους κολίτιδας και ιδιοπαθών φλεγμονωδών 
νοσημάτων του εντέρου. Στην ιστολογική εικόνα στα 
αρχικά στάδια της νόσου δεν υπάρχουν τα ευρήματα 
τα οποία σε μετέπειτα στάδια διακρίνουν τα ιδιοπαθή 
φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Στις περιπτώσεις 
αυτές η κολίτιδα χαρακτηρίζεται σαν οξεία μη-ειδική 
(unclassified) κολίτιδα.1

Με την εξέλιξη της νόσου η κατάσταση ξεκαθαρίζει 
και τίθεται συνήθως η αιτιολογική διάγνωση της κολίτι-
δας. Τα συχνότερα αίτια αποτελούν οι λοιμώδεις κολίτι-
δες (συμπεριλαμβανομένης της ψευδομεμβρανώδους), 
η ισχαιμική κολίτιδα, η εκκολπωματίτιδα, η μετακτινική 
κολίτιδα, η κολίτιδα από μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη 
φάρμακα και τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του 
εντέρου. Από προοπτικές μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι 

το 52-58% των περιπτώσεων με μη-ειδική κολίτιδα κατά 
την πρώτη προσβολή, εμφανίζει κατά την εξέλιξη ιδιο-
παθές φλεγμονώδες νόσημα του εντέρου, είτε ελκώδη 
κολίτιδα είτε ν. Crohn. 

Η διάκριση μεταξύ των δύο αυτών καταστάσεων 
είναι απαραίτητη λόγω της διαφορετικής θεραπευτικής 
αντιμετώπισης και παρακολούθησης. Για τη διάκριση 
μεταξύ ελκώδους κολίτιδος και ν. Crohn δεν υπάρχουν 
σαφή διαγνωστικά κριτήρια και η διάγνωση στηρίζεται 
σε συνδυασμό κλινικών, αιματολογικών, βιοχημι-
κών, ανοσολογικών, ενδοσκοπικών, ιστολογικών και.
ακτινολογικών ευρημάτων. Εάν μάλιστα η φλεγμονή 
εντοπίζεται στο παχύ έντερο τότε η διάκριση μεταξύ 
ελκώδους κολίτιδος και ν. Crohn είναι δυσκολότερη. 
Επιπλέον, η άτυπη και μη διαφοροποιημένη ιστολογική 
εικόνα που υπάρχει κατά την πρώτη προσβολή ή την 
κεραυνοβόλο κολίτιδα, η προηγηθείσα χρησιμοποίηση 
φαρμάκων, η βαρύτητα της νόσου, η συνύπαρξη και 
άλλης νόσου (π.χ. ψευδομεμβρανώδους, ισχαιμικής, 
λοιμώδους κολίτιδας), η εμπειρία ερμηνείας των εν-
δοσκοπικών και των ιστολογικών ευρημάτων και η 
περιορισμένη διαγνωστική εμβέλεια των διαγνωστικών 
μεθόδων, κάνουν τη διάκριση ακόμα δυσκολότερη. 
(Πίνακας 1). Και στα εξειδικευμένα ακόμα κέντρα 
η ακριβής διάκριση των δύο αυτών νοσημάτων, όταν 
εντοπίζονται στο παχύ έντερο, δεν μπορεί να τεθεί 
στο 5-10% των περιπτώσεων. Στις περιπτώσεις αυτές 
χρησιμοποιείται ο όρος αδιευκρίνιστη-ακαθόριστη 
(indeterminate) κολίτιδα. 

πίνακας 1. Παράγοντες που επηρεάζουν τη ταξινόμηση των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου 

• Ατυπη ιστολογική εικόνα πρώτης προσβολής, κεραυνοβόλου κολίτιδας και παιδικής ηλικίας

• Προηγηθείσα φαρμακευτική αγωγή

• Βαρύτητα νόσου

• Συνύπαρξη και άλλων νοσημάτων (πχ ψευδομεμβρανώδους κολίτιδας, CMV κολίτιδας κα)

• Εμπειρία ερμηνείας ενδοσκοπικών και ιστολογικών ευρημάτων

• Περιορισμένη διαγνωστική εμβέλεια παρακλινικών διαγνωστικών μεθόδων

• Εντόπιση της φλεγμονής μόνο στο παχύ έντερο
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Ορολογία

Αρχικά ο όρος χρησιμοποιήθηκε σαν ιστολογική 
διάγνωση σε δείγματα χειρουργικού υλικού, αφού δεν 
υπήρχε η ενδοσκόπηση και η δυνατότητα λήψης βιοψι-
ών του βλεννογόνου. Στη περιγραφή της κατάστασης 
αυτής έχουν χρησιμοποιηθεί οι όροι: Μη-ταξινομημένη 
κολίτιδα (unclassified colitis), για τις περιπτώσεις ασθε-
νών με υποψία ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του 
εντέρου με οξεία προσβολή και κεραυνοβόλο κολίτιδα 
που χειρουργήθηκαν και η ιστολογική εξέταση δεν 
ήταν δυνατόν να διακρίνει τα δύο αυτά νοσήματα,2 
αδιευκρίνιστη κολίτιδα (indeterminate colitis) για τις 
περιπτώσεις εκείνες που δεν είχαν επαρκή κλινικά 
ή ιστολογικά στοιχεία διάκρισης των δύο νοσημάτων 
3 ή για τις περιπτώσεις που χειρουργήθηκαν αλλά τα 
μακροσκοπικά και ιστολογικά ευρήματα αλληλοεπικά-
λυπταν τα δύο νοσήματα 4 ή για περιπτώσεις δειγμάτων 
χειρουργικού υλικού, ενώ για ενδοσκοπικές βιοψίες 
προτάθηκε ο όρος χρόνια μη ταξινομημένη ιδιοπαθής 
φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (chronic unclassified 
IBD).5 Με τα σημερινά δεδομένα θεωρείται ότι ο 
όρος αδιευκρίνιστη κολίτιδα δεν αποτελεί νοσολογική 
οντότητα αλλά ένα προσωρινό περιγραφικό όρο που 
πρέπει να χρησιμοποιείται από τον παθολογοανατόμο 
σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να τεθεί οριστική διά-
γνωση, όταν υπάρχουν δείγματα χειρουργικού υλικού 
και ανεπαρκείς κλινικές πληροφορίες.6,7 Ο όρος αδι-
ευκρίνιστη κολίτιδα έχει και ευρύτερη εφαρμογή και 
συμπεριλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις ασθενών με 
ενδοσκοπικά, ιστολογικά και ακτινολογικά ευρήματα 
ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου η οποία 
περιορίζεται στο παχύ έντερο, χωρίς όμως να συμπλη-
ρώνονται τα κριτήρια για την κατάταξή τους σε ελκώδη 
κολίτιδα ή ν. Crohn. Με βάση τον ορισμό αυτό σε μια 
μελέτη 846 πρωτοδιαγνωσμένων ασθενών με ιδιοπαθές 
φλεγμονώδες νόσημα του εντέρου, αδιευκρίνιστη κολί-
τιδα διαπιστώθηκε στο 4.5%.8 Η διάκριση μεταξύ ελ-
κώδους κολίτιδος και ν. Crohn είναι ιδιαίτερα δύσκολη 
στα παιδιά όπου τα ιστολογικά ευρήματα είναι άτυπα 
και σε πρωτοεμφανιζόμενες καταστάσεις η αδυναμία 
ταξινόμησης φθάνει το 14-26%.9 Ετσι σε μια πρόσφατη 
ανασκόπηση θεωρείται ότι ο όρος αδιευκρίνιστη κολί-
τιδα πρέπει να είναι μια κλινικο-παθολογοανατομική 
διάγνωση η οποία θα θα πρέπει να βασίζεται στο 
συνδυασμό κλινικών, εργαστηριακών, ενδοσκοπικών, 
ιστολογικών και ακτινολογικών ευρημάτων.1

Η αδιευκρίνιστη κολίτιδα θεωρείται μια προσωρινή 

διάγνωση η οποία αναμένεται να ταξινομηθεί στην 
πορεία της. Σε διάφορες όμως μελέτες μακρόχρονης 
παρακολούθησης έχει διαπιστωθεί ότι ένα ποσοστό 
των ασθενών αυτών παραμένει με τη διάγνωση αυτή.10, 

11 Εγείρεται λοιπόν το ερώτημα μήπως η αδιευκρίνιστη 
κολίτιδα αποτελεί μια άλλη κατηγορία ιδιοπαθούς 
φλεγμονώδους νόσου του εντέρου. Προς την κατεύ-
θυνση αυτή συνηγορούν και ορισμένα κλινικά δε-
δομένα, όπως η αυξημένη συχνότητα κεραυνοβόλου 
εμφάνισης, ανάγκης χειρουργικής αντιμετώπισης, 
επιπλοκών και ανεπάρκειας της νεοληκύθου (pouch).12 
Ενα άλλο ερώτημα είναι μήπως στους ασθενείς αυτούς 
συνυπάρχει ελκώδης κολίτιδα και ν. Crohn. Οι σπά-
νιες αναφερόμενες όμως τέτοιες περιπτώσεις μάλλον 
επιβεβαιώνουν τις χωριστές νοσολογικές οντότητες. 
Η χρησιμοποίηση των ανοσολογικών και γενετικών 
δεικτών αναμένεται να ξεκαθαρίσουν το τοπίο και το 
πιθανότερο να δημιουργήσουν νέες ταξινομήσεις των 
ιδιοπαθών φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου. 

παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά

Στις περιγραφές με βάση το χειρουργικό υλικό η 
αδιευκρίνιστη κολίτιδα μακροσκοπικά διακρίθηκε σε 
τρείς μορφές: Σε σοβαρή πανκολίτιδα, σε τμηματική 
προσβολή του παχέος εντέρου με φυσιολογικό ορθό 
και σε ποικίλουσας βαρύτητας προσβολή διαφόρων 
περιοχών του παχέος εντέρου (με ακραία περίπτωση 
περιοχές με ανώμαλης μορφολογίας έλκη και ενδι-
άμεσες περιοχές με φυσιολογικό βλεννογόνο). Θα 
πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι πολλές φορές η τμηματική 
προσβολή και η φυσιολογική εικόνα του ορθού είναι 
αποτέλεσμα προηγηθείσας θεραπείας. Ιστολογικά στις 
περιγραφές αυτές αναφέρονται ποικίλης μορφολογίας 
σχισμές με αραιά φλεγμονώδη κύτταρα, σε περιοχές 
με εκτεταμένες εξελκώσεις, νησίδες βλεννογόνου με 
φυσιολογικό επιθήλιο, διατήρηση των καλυκοειδών 
κυττάρων (goblet cells), ήπια φλεγμονή καθώς και 
διατοιχωματική φλεγμονή με εξελκώσεις. Στις περι-
οχές των εξελκώσεων, στη βάση των ελκών υπάρχει 
εκτεταμένη αγγείωση. Στον περιβάλλοντα ιστό υπάρχει 
απώλεια των λείων μυικών ινών (myocytolysis) και 
αγγειακή συμφόρηση. Κοκκιώματα, διατοιχωματική 
συσσώρευση λεμφοκυττάρων και κρυπτικά αποστη-
μάτια δεν αναφέρονται.4, 13

Σήμερα με την πολύτιμη βοήθεια της ενδοσκόπησης 
η διάγνωση στηρίζεται στη στενή συνεργασία ενδοσκό-
που και παθολογοανατόμου. Δεν υπάρχουν γενικώς 
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αποδεκτά ιστολογικά κριτήρια για τη διάγνωση της 
αδιευκρίνιστης κολίτιδας. Ετσι η διάγνωση είναι σχε-
τικά αυθαίρετη και τίθεται είτε όταν δεν υπάρχουν 
διαγνωστικά κριτήρια ελκώδους κολίτιδος ή ν. Crohn, 
είτε όταν υπάρχουν βαθειές ανώμαλες εξελκώσεις και 
ιστολογική εικόνα ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου 
του εντέρου χωρίς αναφερόμενη τμηματική κατανομή, 
είτε όταν υπάρχει ιστολογική εικόνα ελκώδους κολί-
τιδος με φλεγμονή του τελικού ειλεού, είτε τέλος όταν 
συνυπάρχουν χαρακτηριστικά και ελκώδους κολίτιδος 
και ν. Crohn. 

Διαφορετικές επίσης απόψεις υπάρχουν και για 
τη διάρκεια της νόσου που θα πρέπει να υπάρχει πριν 
την εκτίμηση των ιστολογικών ευρημάτων και η οποία 
αναφέρεται σε ένα, τρείς ή έξι μήνες. Και θα πρέπει 
βέβαια να λαμβάνονται υπ΄όψη οι μεταβολές της ιστο-
λογικής εικόνας που επισυμβαίνουν κατά την εξέλιξη 
της νόσου, μετά τη θεραπεία καθώς και η διαφορετι-
κή ιστολογική εικόνα των παιδιατρικών ασθενών.14 
Σημαντική βοήθεια στην διάκριση των ιδιοπαθών 
φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου έχει και η διερεύ-
νηση του ανώτερου πεπτικού δεδομένου ότι η ν. Crohn 
προσβάλλει ολόκληρο το πεπτικό σωλήνα, σε αντίθεση 
με την ελκώδη κολίτιδα που προσβάλλει μόνο το παχύ 
έντερο. Η ανεύρεση εστιακής ενεργού γαστρίτιδας και 
εστιακής ενεργού βολβίτιδας σε βιοψίες από φυσιολο-
γικό βλεννογόνο έχουν μεγάλη προγνωστική αξία για 
ύπαρξη ν. Crohn σε κάποια άλλη θέση του πεπτικού 
σωλήνα. Δεν είναι όμως γνωστό εάν η αδιευκρίνιστη 
κολίτιδα προσβάλλει και το ανώτερο πεπτικό. 

Μια λογική προσέγγιση φαίνεται ότι είναι η πρό-
ταση του Geboes ο οποίος θεωρεί ότι η διάγνωση της 
αδιευκρίνιστης κολίτιδας θα πρέπει να τίθεται σε ασθε-
νείς με ιστορικό χρόνιας ή υποτροπιάζουσας κολίτιδας, 
όταν τα ενδοσκοπικά ευρήματα δεν είναι διαγνωστικά 
ελκώδους κολίτιδος ή ν. Crohn και τα ιστολογικά 
ευρήματα από βιοψίες του βλεννογόνου διαφόρων 
τμημάτων του παχέος εντέρου, σε δύο διαφορετικές 
εκτιμήσεις, δείχνουν αλλοιώσεις ιδιοπαθούς φλεγμο-
νώδους νόσου του εντέρου χωρίς όμως διαγνωστικά 
χαρακτηριστικά ελκώδους κολίτιδος ή ν. Crohn.1, 15, 16

Κλινική εικόνα και αντιμετώπιση

Η κλινική εικόνα είναι ουσιαστικά εκείνη της ιδι-
οπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου. Επειδή 
τα 2/3 περίπου των περιστατικών της αδιευκρίνιστης 
κολίτιδας ταξινομούνται στην εξέλιξη σαν ελκώδης 

κολίτιδα και επειδή στη ν. Crohn το παχύ έντερο δεν 
προσβάλλεται πάντα, τα κλινικά χαρακτηριστικά της 
αδιευκρίνιστης κολίτιδας έχουν αναζητηθεί και συγκρι-
θεί μεταξύ εκείνων της ελκώδους κολίτιδος. Οι ασθε-
νείς με αδιευκρίνιστη κολίτιδα έχουν μικρότερη ηλικία 
προσβολής, πιο εκτεταμένη νόσο και βαρύτερη κλινική 
πορεία με σοβαρή πρώτη προσβολή, συχνότερες 
υποτροπές και συχνότερη χειρουργική αντιμετώπιση. 
Χρησιμοποιούν συχνότερα ανοσοκατασταλτικά, έχουν 
μεγαλύτερο ποσοστό ανεπάρκειας της νεοληκύθου 
και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου παχέος 
εντέρου. Υπάρχει ίση αναλογία μεταξύ ανδρών και 
γυναικών. Το κάπνισμα είναι στα ίδια επίπεδα με την 
ελκώδη κολίτιδα και σε μικρότερα με τη ν. Crohn. 
Δεν υπάρχει διαφορά στο κληρονομικό ιστορικό ιδι-
οπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου και στις 
εξωεντερικές εκδηλώσεις με την ελκώδη κολίτιδα και 
τη ν. Crohn.17, 18 Η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η 
ίδια με την ελκώδη κολίτιδα. 

πορεία

Στην πορεία της νόσου το 50-80% των ενηλίκων 
και το 64% περίπου των παιδιών με αδιευκρίνιστη 
κολίτιδα ταξινομούνται τελικά σαν ελκώδης κολίτιδα 
(33-72.5%) ή σαν ν. Crohn (17-27.5%).1 Σε μια μελέτη 
19 το 50% των ασθενών με αδιευκρίνιστη κολίτιδα είχε 
οριστική διάγνωση στα επόμενα δύο χρόνια από την 
πρώτη προσβολή, ενώ σε μια άλλη με 97 ασθενείς 11 

οριστική διάγνωση τέθηκε μόνο στο 32% στα επόμε-
να έξη χρόνια (σε 14 ελκώδης κολίτιδα και σε 17 ν. 
Crohn), ενώ η μέση διάρκεια της νόσου στους ασθενείς 
που παρέμειναν με τη διάγνωση της αδιευκρίνιστης 
κολίτιδας ήταν 10.7 χρόνια.1 Σε μια άλλη μελέτη 10 
από 46 ασθενείς με κεραυνοβόλο κολίτιδα που χει-
ρουργήθηκαν 16 είχαν αδιευκρίνιστη κολίτιδα. Οι 
ασθενείς αυτοί παρακολουθήθηκαν για 10 κατά μέσο 
όρο χρόνια. Σε 12 από αυτούς παρέμεινε η διάγνωση 
της αδιευκρίνιστης κολίτιδας, σε 3 τέθηκε η διάγνωση 
της ελκώδους κολίτιδος και σε 1 της ν. Crohn. Σήμερα 
η εγχείρηση επιλογής για την ελκώδη κολίτιδα είναι η 
ειλεο-δακτυλιακή αναστόμωση (IPAA), η ολική δηλα-
δή κολεκτομή, η δημιουργία νεοληκύθου (pouch) του 
τελικού ειλεού και η αναστόμωσή της με τον πρωκτικό 
δακτύλιο στον οποίο έχει γίνει αφαίρεση του βλεννογό-
νου, με ποσοστό επιπλοκών 10% περίπου. Η συχνότερη 
επιπλοκή είναι η ιδιοπαθής φλεγμονή της νεοληκύθου 
(pouchitis) της οποίας η συχνότητα σε ασθενείς με 
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ελκώδη κολίτιδα στα 5 χρόνια φθάνει το 50%, αλλά 
μόνο στο 5% η φλεγμονή είναι σοβαρή και θα χρεια-
σθεί μόνιμη φαρμακευτική αγωγή ή/και χειρουργική 
αφαίρεση στο 1%.20 Στη ν. Crohn η εγχείρηση αντενδεί-
κνυται λόγω μεγάλου ποσοστού (30-45%) επιπλοκών 
και απώλειας τελικά της νεοληκύθου. Σε περιπτώσεις 
αδιευκρίνιστης κολίτιδας το ποσοστό των επιπλοκών 
κυμαίνεται στο 20% περίπου.7 Σε μια μακροχρόνια 
μελέτη παρακολούθησης 82 ασθενών με αδιευκρίνιστη 
κολίτιδα και ειλεο-δακτυλιακή αναστόμωση βρέθηκε 
ότι υπήρχε μεγαλύτερη συχνότητα επιπλοκών (σήψη 
πυέλου, σχηματισμός συριγγίων, ανεπάρκεια νεολη-
κύθου) σε σύγκριση με ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα. 
Κατά την πορεία της νόσου το 15% των ασθενών με 
αδιευκρίνιστη κολίτιδα ταξινομήθηκε σαν ν. Crohn. 
Οταν αποκλείσθηκαν οι ασθενείς αυτοί τότε μεταξύ 
των παραμενόντων και των ασθενών με ελκώδη 
κολίτιδα δεν υπήρχε διαφορά στις επιπλοκές.21 Από 
αυτή και από άλλες μελέτες φαίνεται ότι η συχνότητα 
επιπλοκών της ειλεο-δακτυλιακής αναστόμωσης σε 
ασθενείς με αδιευκρίνιστη κολίτιδα είναι μεν συχνό-
τερη σε σύγκριση με εκείνους με ελκώδη κολίτιδα, 
αλλά το συνολικό ποσοστό της ανεπάρκειας και της 
απώλειας της νεοληκύθου είναι ίδιο.7 Συμπεραίνεται 
δηλαδή ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών με 
αδιευκρίνιστη κολίτιδα συμπεριφέρεται σαν ελκώδης 
κολίτιδα και ότι στους ασθενείς αυτούς έχει θέση η 
ειλεο-δακτυλιακή αναστόμωση.22 

διαγνωστικοί δείκτες

Στη προσπάθεια διάκρισης των ΙΦΕΝ του εντέρου 
είτε από άλλες κολίτιδες είτε σε υποομάδες, έχουν 
χρησιμοποιηθεί διάφοροι διαγνωστικοί δείκτες, με-
ταξύ των οποίων ξεχωρίζουν το μη-τυροειδοποιημένο 
κοκκίωμα και οι νεώτεροι pANCA (περιπυρηνικά 
αντι-ουδετεροφiλικά αντισώματα), ASCA (αντισώ-
ματα έναντι Saccharomyces cerevisiae), κυτταροκίνες 
και διάφορα αυτοαντισώματα ή αντισώματα έναντι 
βακτηριδίων του παχέος εντέρου (sASCA, OMP-C, 
pseudomonas I2 peptide), αντισώματα έναντι ειδικών 
αντιγόνων των μυκοβακτηριδίων (p35, p46, HupB), 
υποπληθυσμοί CD4 λεμφοκυττάρων (T

Η
1 και Τ

Η
2) και 

γενετικοί δείκτες (NOD2/CARD15).23 Στη διάκριση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης η ενδοσκόπηση και η 
ιστολογική εξέταση του ανώτερου πεπτικού καθώς και 
η ασύρματη ενδοσκόπηση του λεπτού εντέρου. Οι πε-
ρισσότεροι από τους δείκτες αυτούς δεν έχουν τεκμη-

ριωμένη κλινική εφαρμογή. Στην καθημερινή κλινική 
πρακτική χρησιμοποιούνται τα μη-τυροειδοποιημένα 
κοκκιώματα, τα pANCA, τα ASCA, και τελευταία 
με περιορισμένη ακόμα εμπειρία οι μεταλλάξεις του 
NOD2/CARD15.24 Μη-τυροειδοποιημένα κοκκιώματα 
πλην της ν. Crohn ανευρίσκονται και σε κολίτιδα από 
Yersinia καθώς και σε φαρμακευτική κολίτιδα. Στην 
TBC κολίτιδα ανευρίσκονται τυροειδοποιημένα κοκ-
κιώματα. Η συχνότητα ανεύρεσης κοκκιωμάτων δεν 
ξεπερνά το 50-60%. Η ευαισθησία και η ειδικότητα των 
ιστολογικών κριτηρίων από βιοψίες του βλεννογόνου 
στη διάκριση των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νοσημάτων 
του παχέος εντέρου δεν ξεπερνά το 75%.25 Τα pANCA 
ανευρίσκονται σε ποσοστά που κυμαίνονται στην ελκώ-
δη κολίτιδα από 26-84% και στη ν. Crohn από 4-25%, 
ενώ τα ποσοστά των ASCA, για τα οποία υπάρχουν 
λιγότερα δεδομένα, κυμαίνονται στην ελκώδη κολίτιδα 
από 6-15% και στη ν. Crohn από 39-61%.1 Ο συνδυα-
σμός τους αυξάνει την διαγνωστική τους ικανότητα στη 
διάκριση των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νοσημάτων του 
εντέρου με ειδικότητα που κυμαίνεται γύρω στο 95%. 
Στους ασθενείς όμως με ν. Crohn που περιορίζεται 
μόνο στο παχύ έντερο τα ASCA ανευρίσκονται σε μι-
κρά ποσοστά. Σε μια μελέτη 26 σε ασθενείς με ιδιοπαθή 
φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου ο συνδυασμός 
pANCA και ASCA είχε 55% ευαισθησία και 81% 
ειδικότητα για ελκώδη κολίτιδα και 39% ευαισθησία 
και 94% ειδικότητα για ν. Crohn. Οι μεταλλάξεις του 
NOD2/CARD15 ανευρίσκονται στη ν. Crohn και προ-
διαθέτουν προσβολή σε νεότερη ηλικία, σε εντόπιση 
στο λεπτό έντερο και σε ουλο-στενωτική μορφή. Από 
τις 30 μεταλλάξεις που έχουν αναγνωρισθεί μόνο οι 3 
ανευρίσκονται συχνότερα σε ασθενείς με ν. Crohn. Ο 
σχετικός κίνδυνος εμφάνισης ν. Crohn υπολογίζεται 
αδρά σε 1.5-3 όταν υπάρχει μια μετάλλαξη και σε 
10-40 όταν υπάρχουν δύο μεταλλάξεις. Εκτιμάται ότι 
ευθύνονται για το 25% της γενετικής προδιάθεσης για 
ν. Crohn. Δεν συνιστάται η χρήση τους στην καθημε-
ρινή κλινική πρακτική. 24, 27 

Σε μια προοπτική μελέτη11 97 ασθενών με αδιευκρί-
νιστη κολίτιδα (ενδοσκοπικά και ιστολογικά κριτήρια) 
μετρήθηκαν τα pANCA και τα ASCA και στη συνέχεια 
παρακολουθήθηκε η πορεία τους για 6 χρόνια. Αρχικά 
το 48% (47 ασθενείς) είχε ASCA-/pANCA-, το 27% 
ASCA+/pANCA-, το 21% ASCA-/pANCA+ και 
το 4% ASCA+/pANCA+. Σε 6 χρόνια από τους 97 
αυτούς ασθενείς 66 παρέμειναν με τη διάγνωση της 
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πίνακας 2. Εξέλιξη 97 ασθενών με αδιευκρίνιστη κολίτιδα έξι χρόνια μετά τη διάγνωση11 

  Ελκώδης κολίτιδα N. Crohn Αδιευκρίνιστη κολίτιδα

Αριθμός ασθενών 14 17 66

pANCA-/ASCA- 4 3 40

αδιευκρίνιστης κολίτιδας και οι 40 από αυτούς είχαν 
ASCA-/pANCA-. (Πίνακας 2) Μόνο το 14.5% (7/47) 
από τους οροαρνητικούς ασθενείς ταξινομήθηκε σαν 
ελκώδης κολίτιδα ή ν. Crohn σε σύγκριση με το 48% 
(20/50) από τους οροθετικούς (Ρ<0.001). Από τα απο-
τελέσματα αυτά συμπεραίνεται ότι οι ασθενείς με αδι-
ευκρίνιστη κολίτιδα και αρνητικά pANCA και ASCA 
ενδεχομένως να αποτελούν μια άλλη υποομάδα των 
ιδιοπαθών φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου.
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3.7.  δΕΙΚΤΕΣ δΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΙΦΕΝ
	 	 Γεώργιος	Β.	Παπαθεοδωρίδης

Η ορθή εκτίμηση της δραστικότητας της ΙΦΕΝ κατά τη διάρκεια των κλινικών εξάρσεων, αλλά και η εκτίμηση 

της ανταποκρίσεως στη θεραπεία, η επιβεβαίωση της 
υφέσεως ή η πιθανή πρώιμη αποκάλυψη πρόδρομων 
υποκλινικών φάσεων εξάρσεων αποτελούν απαραίτη-
τες προϋποθέσεις για την κατάλληλη αντιμετώπισή της. 
Αν και η αιτιοπαθογένεια της ΙΦΕΝ δεν έχει ακόμη 
διευκρινισθεί, η διαταραχή της ισορροπίας του ανοσια-
κού συστήματος θεωρείται ότι αποτελεί τη βάση για τις 
κλινικές εκδηλώσεις τόσο της ελκώδους κολίτιδος όσο 
και της νόσου Crohn και γι’ αυτό κοινά ανοσοκατα-
σταλτικά/ανοσορρυθμιστικά φάρμακα χρησιμοποιού-
νται συνήθως στη θεραπεία και των δύο αυτών νόσων. 
Εντούτοις, η ελκώδης κολίτιδα και η νόσος Crohn 
έχουν αρκετές διαφορές ως προς τις κλινικές τους εκ-
δηλώσεις, όπως προσβολή μόνο του βλεννογόνου του 
παχέος εντέρου με έναρξη κατά κανόνα από το ορθό 
και συνεχής ανιούσα επέκταση στην ελκώδη κολίτιδα 
και διατοιχωματική κατά τόπους προσβολή δυνητικά 
καθ’ όλο το μήκος του πεπτικού σωλήνα με πιθανή δη-
μιουργία στενώσεων και/ή συριγγίων στη νόσο Crohn. 
Οι διαφορετικές κλινικές εκδηλώσεις έχουν οδηγήσει 
σε δημιουργία διαφορετικών κύριων ειδικών δεικτών 
δραστικότητας για ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα και 
εκείνους με νόσο Crohn, αν και υπάρχουν και κοινοί 
δείκτες εκτιμήσεως της σοβαρότητας της εντερικής 
φλεγμονής.

1. Κοινοί δείκτες δραστικότητας ελκώδους κολίτιδος 
και νόσου Crohn

Η ταχύτητα καθιζήσεως ερυθροκυττάρων (ΤΚΕ) 
και τα επίπεδα της C-αντιδρώσας πρωτεϊνης (CRP) 
ορού αυξάνουν στις εξάρσεις των ασθενών με ελκώδη 
κολίτιδα ή νόσο Crohn και αποτελούν τους πιο ευαίσθη-
τους και ευρύτερα χρησιμοποιούμενους απλούς εργα-
στηριακούς δείκτες για την αδρή παρακολούθηση των 
ασθενών αυτών στην κλινική πράξη. Άλλες συνήθεις 
εργαστηριακές διαταραχές, που επίσης σχετίζονται 
με τη δραστικότητα της ΙΦΕΝ και συμπληρώνουν την 
προγνωστική αξία της TKE και CRP, είναι η πτώση της 
Ηb, η αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων, η αύξηση 
των ουδετεροφίλων (που παρατηρείται όμως και κατά 

τη λήψη στεροειδών) και η ελάττωση των επιπέδων 
αλβουμίνης ορού1-3. 

Άλλοι εργαστηριακοί δείκτες που σε μελέτες 
έχουν βρεθεί να σχετίζονται με τη δραστικότητα 
της ΙΦΕΝ, αλλά δεν χρησιμοποιούνται στην κλινική 
πράξη, είναι τα επίπεδα της β2-μικροσφαιρίνης4, του 
αναστολέα της μεταλλοπρωτεϊνάσης5, του παράγοντα 
YKL-40 ορού6 ή διαφόρων κυτταροκινών7, καθώς 
και ανίχνευση δεικτών φλεγμονής (π.χ. α

1
-αντιθρυψί-

νης, καλπροτεκτίνης, λακτοφερίνης) στα κόπρανα8,9. 
Αντίθετα, δεν φαίνεται τελικά να σχετίζονται με τη 
δραστικότητα της ΙΦΕΝ τα επίπεδα των αντισωμάτων 
έναντι του κυτταροπλάσματος των ουδετεροφίλων 
(ANCA)10.

2. Eιδικοί δείκτες δραστικότητας ελκώδους κολίτιδος

Ο παλαιότερος και ευρύτερα αποδεκτός δείκτης 
εκτιμήσεως της δραστικότητας της ελκώδους κολί-
τιδος είναι η ταξινόμηση που προτάθηκε από τους 
Truelove και Witts τη δεκαετία του ’5011. Τα κριτήρια 
των Truelove και Witts καθορίζουν τη σοβαρότητα 
των εξάρσεων της ελκώδους κολίτιδος (ήπια, μέτρια, 
σοβαρή έξαρση) συνεκτιμώντας 6 παραμέτρους (4 
κλινικές και 2 εργαστηριακές): τον αριθμό των δι-
αρροϊκών κενώσεων ανά 24ωρο, την παρουσία και 
ποσότητα αίματος στα κόπρανα, την παρουσία και το 
ύψος πυρετού, τη συχνότητα των σφύξεων, τη συγκέ-
ντρωση αιμοσφαιρίνης και την ταχύτητα καθιζήσεως 
ερυθροκυττάρων (ΤΚΕ) (Πίνακας 1)11. 

Η εκτίμηση της δραστικότητας της ελκώδους κολί-
τιδος πρέπει να συμπληρώνεται και να επιβεβαιώνεται 
με ενδοσκοπική εξέταση του βλεννογόνου του παχέος 
εντέρου12. Η κολονοσκόπηση εκτιμά την έκταση και 
τη σοβαρότητα της νόσου. Επί γνωστής εκτάσεως της 
ελκώδους κολίτιδος, η ορθοσιγμοειδοσκόπηση αρκεί 
για την ενδοσκοπική εκτίμηση της σοβαρότητας, εκτός 
από περιπτώσεις αριστερής κολίτιδας για τις οποίες 
υπάρχει υπόνοια επεκτάσεως της φλεγμονής και μετα-
τροπής σε πανκολίτιδα. Μία απλή και συχνά χρησιμο-
ποιούμενη διαβάθμιση των ενδοσκοπικών αλλοιώσεων 
φαίνεται στον Πίνακα 22. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
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πίνακας 1. Κλινικοεργαστηρική αξιολόγηση της σοβαρότητας των εξάρσεων της ελκώδους κολίτιδος (ήπια, μέτρια, σοβαρή) 
με βάση τα κριτήρια των Truelove και Witts11

  Σοβαρή έξαρση Ήπια έξαρση  

Διαρροϊκές κενώσεις/24ωρο >6 4 

Αίμα στις κενώσεις Άφθονο Ελάχιστο 

Πυρετός >37.80C Όχι 

Σφύξεις >90/min Φυσιολογικές 

Ηb  <10.5 g/dL >14 g/dL 

TKE >30 mm/h Φυσιολογική 

Μέτρια έξαρση: ενδιάμεσα συμπτώματα-εργαστηριακά ευρήματα

δεν υπάρχει πολύ στενή συσχέτιση μεταξύ κλινικής και 
ενδοσκοπικής εκτιμήσεως της σοβαρότητας της ελκώ-
δους κολίτιδος13, καθώς και ότι υπάρχει διακύμανση 
της αξιολογήσεως των ενδοσκοπικών εικόνων μεταξύ 
διαφορετικών ενδοσκόπων14.

Διάφοροι δείκτες που συνδυάζουν ποικίλες κλινι-
κές, ενδοσκοπικές και εργαστηριακές παραμέτρους 
έχουν κατά καιρούς προταθεί για την αξιολόγηση της 
δραστικότητας της ελκώδους κολίτιδος (Πίνακας 3)15-19. 
Οι δείκτες αυτοί όμως έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως 
στα πλαίσια διαφόρων κλινικών δοκιμών για την πιο 
αντικειμενική εκτίμηση της ανταποκρίσεως στη θε-
ραπεία, αλλά δεν έχουν τύχει ευρείας αποδοχής στην 
καθημερινή κλινική εκτίμηση των ασθενών με ελκώδη 
κολίτιδα. 

Ιδιαίτερη ομάδα, που συχνά δεν μπορεί να αξιολο-
γηθεί επαρκώς με τα παραπάνω κριτήρια, φαίνεται ότι 
αποτελούν οι ασθενείς με ελκώδη πρωκτίτιδα-ορθίτι-
δα, των οποίων οι εξάρσεις εκδηλώνονται συνήθως με 
αίμα στις κενώσεις, συχνά με δυσκοιλιότητα και χωρίς 
γενικά συμπτώματα ή εργαστηριακές διαταραχές.

2.1. Εκτίμηση δραστικότητας ασθενών με σοβαρή 
έξαρση ελκώδους κολίτιδος 

Οι ασθενείς με σοβαρή έξαρση ελκώδους κολίτιδος 
θα πρέπει να εισάγονται σε νοσοκομείο και να παρα-

κολουθούνται πολύ πιο εντατικά από εκείνους με ήπια-
μέτρια έξαρση με στόχο την έγκαιρη διάγνωση της μη 
ανταποκρίσεως στη συνήθη συντηρητική θεραπεία και 
της πιθανής ανάγκης για κολεκτομή. Η σοβαρή έξαρ-
ση της ελκώδους κολίτιδος (>6 διαρροϊκές κενώσεις 
με άφθονο αίμα, πυρετός>380C, σφύξεις>90/min, 
Hb<10.5 g/dL, TKE>30 mm/h) είναι μία συστηματι-
κή νόσος. Γι’ αυτό η καθημερινή παρακολούθηση της 
πορείας των ασθενών αυτών συμπεριλαμβάνει αντικει-
μενική εξέταση, εκτίμηση ζωτικών σημείων, έλεγχο για 
γενική αίματος, ΤΚΕ, CRP, ηλεκτρολύτες, αλβουμίνη 
ορού, δείκτες ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας. 
Επιπρόσθετα, επιβάλλεται η παρακολούθηση του αριθ-
μού και της συστάσεως των κενώσεων και ο τακτικός 
ενδοσκοπικός και ακτινολογικός έλεγχος. 

Ενδοσκοπικός έλεγχος, που όπως προαναφέρθηκε 
γίνεται συνήθως με ορθοσιγμοειδοσκόπηση και χωρίς 
τυπική προετοιμασία του ασθενούς, εκτελείται κατά 
την εισαγωγή και επαναλαμβάνεται μετά από 5-7 
ημέρες. Η παρουσία βαθέων εκτεταμένων εξελκώσεων 
και ψευδοπολυπόδων είναι ενδεικτική σοβαρής νόσου 
ανεξαρτήτως κλινικών συμπτωμάτων και η παραμονή 
των ενδοσκοπικών αυτών ευρημάτων μετά 5-7 ημέρες 
θεραπεία με στεροειδή αποτελεί ένδειξη αποτυχίας 
της θεραπείας12.

Aπλή ακτινογραφία κοιλίας γίνεται καθημερινά τις 

πίνακας 2. Σύστημα διαβαθμίσεως της σοβαρότητας των ενδοσκοπικών αλλοιώσεων σε ελκώδη κολίτιδα 2

0 Φυσιολογικός βλεννογόνος παχέος εντέρου 

1 Εξαφάνιση αγγειακού δικτύου βλεννογόνου παχέος εντέρου 

2 Κοκκιώδης, μη εύθρυπτος βλεννογόνος παχέος εντέρου 

3 Εύθρυπτος βλεννογόνος παχέος εντέρου 

4 Αυτόματη αιμορραγία, εξελκώσεις 
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πίνακας 3. Παράμετροι δεικτών που έχουν κατά καιρούς προταθεί για την αξιολόγηση της δραστικότητας της ελκώδους 
κολίτιδος

παράμετροι Τruelove  Powell- Suther- rachmi-  
  & Witts11 Tuck15 land16 lewitz17 Seo18 SCCai19

Συχνότητα κενώσεων  X X X X X X 

Αίμα στις κενώσεις X X X X X X 

Ακράτεια      Χ 

Γενική κατάσταση  X X   X 

Κοιλιακός πόνος  X  X   

Σύσταση κοπράνων  X     

Ναυτία  X     

Απώλεια βάρους  X     

Εξωεντερικές εκδηλώσεις  X  X  X 

Πυρετός X X     

Σφύξεις X      

ΤΚΕ X   X X  

Αλβουμίνη ορού     X  

Hb X    X  

Ενδοσκοπικά ευρήματα  X X X   

SCCAI: Simple Clinical Colitis Activity Index 

πρώτες ημέρες μετά την εισαγωγή και προσφέρει ση-
μαντικές πληροφορίες, αφού το παχύ έντερο περιέχει 
κυρίως αέρα και γι’ αυτό διαγράφεται ικανοποιητικά. 
Η αποκάλυψη τοξικού μεγακόλου (διάμετρος κόλου 
>6 cm), διατρήσεως, βαθέων εκτεταμένων εξελκώ-
σεων και υπολειμματικών νησίδων του βλεννογόνου 
ή ακτινοδιαφανούς ταινίας παράλληλης με το τοίχωμα 
του παχέος εντέρου αποτελούν πολύ δυσμενείς προ-
γνωστικούς δείκτες1. Η παρουσία αυξημένης ποσότη-
τας αέρα στο λεπτό έντερο (>4 διατεταμένες έλικες) 
φαίνεται ότι επίσης σχετίζεται με σοβαρή νόσο και 
πτωχή ανταπόκριση στη φαρμακευτική θεραπεία και 
πιθανή ένδειξη για επείγουσα κολεκτομή20. 

Διάφορες μη επεμβατικές μέθοδοι έχουν επίσης 
χρησιμοποιηθεί σε παλαιότερες αλλά και πρόσφατες 
μελέτες για εκτίμηση της βαρύτητας αλλά και εκτάσεως 
της νόσου συνήθως σε ασθενείς με σοβαρή έξαρση 
ελκώδους κολίτιδος. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνο-
νται το σπινθηρογράφημα με λευκοκύτταρα σεσημα-
σμένα με ίνδιο111 ή τεχνήτιο99m (που είναι πιο εύκολα 
διαθέσιμο και πιο απλό σε εκτέλεση), η υπολογιστική 
τομογραφία εκπομπής φωτονίου (SPECT), το υψηλής 
ευκρίνειας διαδερμικό υπερηχογράφημα και πιο 
πρόσφατα η μαγνητική τομογραφία21-25. Ειδικότερα, 

το σπινθηρογράφημα έχει βρεθεί να έχει καλή συσχέ-
τιση με τις κλινικές και ενδοσκοπικές εκτιμήσεις21,23 
αλλά και να υποεκτιμά το μέγεθος του προβλήματος22. 
Τα ευρήματα του υπερηχογραφήματος από έμπειρο 
χειριστή αλλά και της μαγνητικής τομογραφίας έχουν 
βρεθεί να συσχετίζονται καλά με τα ευρήματα του 
σπινθηρογραφήματος και τους κλινικούς-ενδοσκοπι-
κούς δείκτες δραστικότητας και να συμβάλλουν στην 
έγκαιρη διάκριση των ασθενών που τελικά καταλήγουν 
σε κολεκτομή25-27.

Η μεγάλη σημασία της έγκαιρης διαγνώσεως της 
μη ανταποκρίσεως στην αρχική θεραπεία με στεροειδή 
ασθενών με σοβαρή ελκώδη κολίτιδα επέβαλε τη δημι-
ουργία δεικτών δραστικότητας υπό θεραπεία σε αυτή 
την ομάδα. Από τη δεκαετία του ’60 είχε καθιερωθεί 
το χρονικό διάστημα των 5 ημερών αναμονής για αντα-
πόκριση στα στεροειδή και η μη κλινική ανταπόκριση 
μετά από 5ήμερη ενδοφλέβια χορήγηση επαρκούς 
δόσεως στεροειδούς αποτελούσε αποδεκτή ένδειξη 
για κολεκτομή28. Η εισαγωγή της κυκλοσπορίνης στη 
θεραπεία των ασθενών με σοβαρή ελκώδη κολίτιδα 
επέβαλε την πιο πρώιμη πρόβλεψη της μη ανταποκρί-
σεως στα στεροειδή. Στην προσπάθεια πολύ πρώιμης 
προβλέψεως χρησιμοποιούνται συχνά τα ευρήματα της 
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μελέτης του Travis και συν. σύμφωνα με τα οποία η 
παρουσία >8 κενώσεων την ημέρα ή 3-8 κενώσεων την 
ημέρα και CRP>45 mg/L μετά από 3 ημέρες θεραπεία 
με στεροειδή αποτελεί ισχυρό δείκτη μη ανταποκρίσε-
ως και ένδειξη ενάρξεως κυκλοσπορίνης29. 

2.2. Εκτίμηση δραστικότητας ασθενών με ήπια–μέτρια 
έξαρση ελκώδους κολίτιδος

Η διάγνωση της ήπιας-μέτριας εξάρσεως της ελ-
κώδους κολίτιδος στηρίζεται στους ειδικούς δείκτες 
δραστικότητας που αναφέρθηκαν παραπάνω και 
συνηθέστερα στα κριτήρια των Truelove και Witts. Η 
ενδοσκοπική επισκόπηση του βλεννογόνου του παχέος 
εντέρου συνήθως με ορθοσιγμοειδοσκόπηση αποτελεί 
πολύ χρήσιμη εξέταση για επιβεβαίωση σοβαρότητας 
του επεισοδίου. 

Η παρακολούθηση της ανταποκρίσεως στη θερα-
πεία και η επιβεβαίωση της υφέσεως θα πρέπει να 
στηρίζονται στη βελτίωση των αρχικά παθολογικών 
κλινικοεργαστηριακών δεικτών, αλλά και σε επίτευξη 
ενδοσκοπικής και ιστολογικής υφέσεως, αφού έχει 
δειχθεί ότι ασυμπτωματικοί ασθενείς που διατηρούν 
ενδοσκοπικές και/ή ιστολογικές αλλοιώσεις ενεργού 
ελκώδους κολίτιδος έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο υπο-
τροπής12. Ένα απλό και ευρέως χρησιμοποιούμενο 
σύστημα διαβαθμίσεως της σοβαρότητας των ιστολο-
γικών αλλοιώσεων της ελκώδους κολίτιδος φαίνεται 
στον Πίνακα 4.30

3. δείκτες δραστικότητας νόσου Crohn

Η εκτίμηση της δραστικότητας της νόσου Crohn 
είναι συχνά πιο δυσχερής από την εκτίμηση της δραστι-
κότητας της ελκώδους κολίτιδος, αφού η ενδοσκοπική 
και ιστολογική εκτίμηση των βλαβών δεν πάντοτε 
ευχερής ή εφικτή κατά την έξαρση της νόσου. Γι’ αυτό 
η αξιολόγηση της δραστικότητας της νόσου Crohn 
βασίζεται κυρίως σε ειδικούς κλινικοεργαστηριακούς 
δείκτες, που προσπαθούν να εκτιμήσουν την ενερ-

γότητα αλλά και την έκταση της νόσου, και στους μη 
ειδικούς δείκτες εντερικής φλεγμονής, που αναφέρ-
θηκαν προηγουμένως. Ο πιο διαδεδομένος δείκτης 
δραστικότητας είναι ο CDAI (Crohn’s Disease Activity 
Index), που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του ’70 και στην 
τελική μορφή του στηρίζεται στην αξιολόγηση 8 παρα-
μέτρων (Πίνακας 5)31. Αν και ο CDAI είναι σχετικά 
πολύπλοκος (πολλές αριθμητικές πράξεις, αξιολόγηση 
συμπτωμάτων των 7 προηγουμένων ημερών) και έχει 
υποστεί κριτική για τη μεγάλη βαρύτητα που αποδίδει 
στον αριθμό των κενώσεων, παραμένει ο δείκτης με 
την καλλίτερη αξιοπιστία, που έχει επανειλημμένα 
επιβεβαιωθεί τόσο στα πλαίσια τυχαιοποιημένων κλι-
νικών θεραπευτικών δοκιμών όσο και σε ανεπίλεκτες 
σειρές ασθενών με νόσο Crohn 32. Τιμές CDAI <150 
υποδεικνύουν ανενεργό νόσο και τιμές >450 πολύ 
σοβαρή έξαρση.

Διάφοροι άλλοι κλινικοεργαστηριακοί δείκτες δρα-
στικότητας της νόσου Crohn έχουν επίσης αναπτυχθεί. 
Οι πιο γνωστοί από αυτούς είναι ο δείκτης Harvey-
Bradshaw33, ο δείκτης Van Hees (Dutch Index)34 και ο 
δείκτης του Cape Town (South African Index)35. Eιδι-
κότερα, ο δείκτης Harvey-Bradshaw, που αποκαλείται 
και απλός δείκτης ή τροποποιημένος CDAI, συμπερι-
λαμβάνει 5 από τις 8 παραμέτρους του CDAI (έχουν 
αφαιρεθεί η χρήση αντιδιαρροϊκών φαρμάκων, ο 
αιματοκρίτης και το σωματικό βάρος) και αξιολογεί τα 
συμπτώματα των ασθενών μόνον κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου 24ώρου33. O δείκτης Harvey-Bradshaw, 
όπως και ο δείκτης του Cape Town που επίσης αποτελεί 
παραλλαγή του CDAI, έχουν βρεθεί να έχουν ισχυρή 
συσχέτιση με τον CDAI32. O δείκτης Van Hees ανα-
πτύχθηκε στην προσπάθεια αντικειμενικοποιήσεως του 
CDAI με αντικατάσταση των υποκειμενικών συμπτω-
μάτων των ασθενών με αντικειμενικά εργαστηριακά 
ευρήματα (Πίνακας)34. Eντούτοις, ο δείκτης αυτός είναι 
πιο πολύπλοκος, αφού απαιτεί εισαγωγή των δεδομέ-

πίνακας 4. Σύστημα διαβαθμίσεως της σοβαρότητας των ιστολογικών αλλοιώσεων της ελκώδους κολίτιδος 30

 Ανενεργός νόσος Αρχιτεκτονικές αλλοιώσεις χρονίας νόσου και μικρές εστίες λεμφοκυττάρων χωρίς παρουσία 

οξείας φλεγμονώδους διηθήσεως, αποστηματίων και εξελκώσεων. 

Ήπια-Μέτρια φλεγμονή Οίδημα, υπεραγγείωση και αυξημένος αριθμός κυττάρων οξείας και χρονίας φλεγμονώδους 

αντιδράσεως χωρίς παρουσία εξελκώσεων. 

Σοβαρή φλεγμονή Εκτεταμένη διήθηση από κύτταρα οξείας και χρονίας φλεγμονώδους αντιδράσεως, κρυπτικά 

αποστημάτια, εξελκώσεις επιθηλίου, πυώδες εξίδρωμα. 
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πίνακας 5. Κλινικοεργαστηριακός δείκτης δραστικότητας νόσου Crohn (CDAI: Crohn’s Disease Activity Index)31 Τιμές CDAI 
<150 υποδεικνύουν ανενεργό και τιμές  150 ενεργό νόσο (τιμές >450: πολύ σοβαρή έξαρση)

παράμετρος Συντελεστής Επεξήγηση παραμέτρου 

Αριθμός διαρροϊκών κενώσεων x 2 Άθροισμα αριθμού κενώσεων τις τελευταίες 7 ημέρες  

Ένταση κοιλιακού άλγους 

(0:όχι, 1:ήπιο, 2:μέτριο, 3:έντονο)  x 5 Άθροισμα μέγιστης εντάσεως κοιλιακού πόνου τις τελευταίες 
7     ημέρες 

Γενική κατάσταση (0:καλή, 1:ήπια,  x 7 Άθροισμα σκορ γενικής καταστάσεως τις τελευταίες 7 ημέρες 
2:μέτρια, 3:κακή, 4:κρίσιμη) 

Αριθμός από 6 κατηγορίες  x 20 Εκδηλώσεις: από αρθρώσεις, οφθαλμούς, δέρμα/στόμα,  
εκδηλώσεων* που έχει ο ασθενής  πρωκτό, συρίγγια, πυρετός. 

Λήψη διφαινοξυλάτης/οπιούχων  x 30  
για διάρροια (0: όχι, 1:ναι) 

Παρουσία κοιλιακής μάζας x 10  
(0:όχι, 2:πιθανή, 3:ψηλαφητή) 

Πτώση αιματοκρίτη (Ht) x 6 Διαφορά ιδανικού Ηt (άνδρες: 47%, γυναίκες: 42%) -  
   πραγματικού Ht  

Ελάττωση σωματικού βάρους x 1 Εκατοστιαίο ποσοστό κάτω από το ιδανικό σωματικό βάρος 

*Ειδικότερα οι 6 κατηγορίες εκδηλώσεων έχουν ως εξής: 1) αρθρίτιδα, αρθραλγία, 2) ιριδίτιδα, επιπεφυκίτιδα, 3) οζώδες 

ερύθημα, γαγγραινώδες πυόδερμα, αφθώδης στοματίτιδα, 4) περιπρωκτική νόσος (ραγάδες, συρίγγια αποστήματα), 5) άλλα 

συρίγγια, 6) πυρετός >37.50C την τελευταία εβδομάδα

νων σε μοντέλο πολλαπλής εξαρτήσεως, και φαίνεται 
ότι είναι υποδεέστερος του CDAI32. 

Παρά την ανάπτυξη των παραπάνω δεικτών η 
αξιολόγηση της δραστικότητας της νόσου Crohn στην 
κλινική πράξη συχνά βασίζεται στην εκτίμηση των κύ-
ριων κλινικών συμπτωμάτων-σημείων (πόνος, αριθμός 
διαρροϊκών κενώσεων, αίμα στα κόπρανα, πυρετός, 
απώλεια βάρους, ανορεξία κλπ) και εργαστηριακών 
ευρημάτων (αιματοκρίτης, ουδετερόφιλα, αιμοπετά-
λια, ΤΚΕ, CRP, αλβουμίνη, ηλεκτρολύτες κλπ)36. Οι 
δείκτες δραστικότητας της νόσου Crohn φαίνεται να 
είναι πολύπλοκοι ακόμη και για ευρείες επιδημιολογι-
κές μελέτες και γι’ αυτό ο Sandler και συν. πρότειναν 
έναν απλούστερο δείκτη, που συμπεριλαμβάνει μόνον 
3 από τις 8 παραμέτρους του CDAI και υπολογίζεται 
με βάση τον τύπο: (3 x αριθμό κενώσεων) + (10 x 
κοιλιακό πόνο) + (8 x γενική κατάσταση)37. Ο απλός 
αυτός δείκτης φαίνεται ότι έχει πολύ ισχυρή συσχέτιση 
με τον CDAI (r=0.87)37, αλλά δεν είναι πιθανότατα 
κατάλληλος για θεραπευτικές κλινικές δοκιμές, αφού 
βασίζεται αποκλειστικά σε υποκειμενικά συμπτώματα 
των ασθενών και αναμένεται να έχει χαμηλή αξιοπι-
στία. 

H ποικιλομορφία των κλινικών εκδηλώσεων της 
νόσου Crohn (φλεγμονώδης, συριγγοποιητική, στενω-
τική μορφή, περιπρωκτική νόσος, αποστήματα) έχει 
ως αποτέλεσμα την ανεπάρκεια όλων των παραπάνω 
δεικτών να αξιολογήσουν επαρκώς όλες τις υποομάδες 
ασθενών. Έτσι, σε διάφορες κλινικές δοκιμές ανα-
πτύσσονται κατά περίπτωση δείκτες ανάλογα με τους 
στόχους της κάθε μελέτης (π.χ. εξαφάνιση συριγγίων 
ή μάζας, απόσυρση από στεροειδή κλπ.)38.

Η εκτίμηση της δραστικότητας της νόσου Crohn 
αλλά και της εκτάσεώς της και της παρουσίας τυχόν 
επιπλοκών συμπληρώνεται συχνά με ενδοσκοπικές και 
απεικονιστικές μεθόδους36. Οι ενδοσκοπικές μέθοδοι, 
που μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση, 
περιλαμβάνουν την ορθοσιγμοειδοσκόπηση ή ολική κο-
λονοσκόπηση, τη γαστροσκόπηση, την εντεροσκόπηση 
με κάψουλα ή σπανιότερα σήμερα με εντεροσκόπιο και 
το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα. Οι απεικονιστικές 
μέθοδοι περιλαμβάνουν την απλή ακτινογραφία κοιλίας, 
τις κλασικές απεικονίσεις με βάριο (βαριούχο υποκλυ-
σμό, εντερόκλυση ή απλή διάβαση λεπτού εντέρου), το 
διαδερμικό υπερηχογράφημα, την αξονική τομογραφία, 
τη μαγνητική τομογραφία, την εικονική κολονοσκόπηση 
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πίνακας 6. Δείκτης Van Ηees για εκτίμηση δραστικότητας νόσου Crohn34

Μεταβλητή Επεξήγηση παραμέτρου 

x
1
 Eπίπεδα αλβουμίνης ορού (g/dL) 

x
2
 Tαχύτητα καθιζήσεως ερυθροκυττάρων (ΤΚΕ) μετά 1 ώρα (mm)  

x
3
 Δείκτης μάζας σώματος: Βάρος (Kg) x10 / [Ύψος (cm)]2 

x
4
 Κοιλιακή μάζα [1:όχι, 2:αμφίβολη, 3:μάζα διαμέτρου (δ)<6 cm, 4:μάζα δ=6-12 cm, 5: μάζα δ>12 cm] 

x
5
 Φύλο (1: άρρεν, 2: θήλυ) 

x
6
 Μέση μέγιστη θερμοκρασία (0C) κατά την τελευταία εβδομάδα  

x
7
 Σύσταση κοπράνων (1:σχηματισμένα, 2:μαλακά, 3:υδαρή) 

x
8
 Εκτομή εντέρου (1:όχι, 2:ναι) 

x
9
 Εξωεντερικές επιπλοκές 

Ο δείκτης υπολογίζεται με την είσοδο της τιμής της κάθε μεταβλητής στην παρακάτω εξίσωση: -209-5.48x
1
+0.29x

2
-0.22x

3
+7.83x

4
-

12.3x
5
+16.4x

6
+8.46x

7
-9.17x

8
+10.7x

9
. Τιμές <100 υποδεικνύουν ανενεργό νόσο, 100-150 ήπια έξαρση, 150-210 μέτρια έξαρση 

και >219 σοβαρή έξαρση νόσου Crohn.

και το σπινθηρογράφημα με σεσημασμένα λευκοκύτ-
ταρα με ίνδιο111 ή τεχνήτιο99m 21,23,24,36. Οι περισσότερες 
απεικονιστικές τεχνικές έχουν κατά κανόνα ένδειξη σε 
σοβαρές εξάρσεις της νόσου, οπότε ο ασθενής είναι 
πολύ άρρωστος για να υποβληθεί σε ενδοσκοπικό 
έλεγχο, ή σε υπόνοια παρουσίας συριγγίου ή επιπλοκής 
(αποστήματος). 
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H διάγνωση της ΙΦΕΝ τίθεται με βάση την προ-
σεκτική λήψη του ιστορικού, την στενή κλινική πα-
ρακολούθηση του ασθενούς, την ορθή αξιολόγηση 
των απεικονιστικών, ενδοσκοπικών και ιστολογικών 
δεδομένων και τέλος με βάση τα αποτελέσματα 
αιματολογικών, ορολογικών και μικροβιολογικών 
εξετάσεων.

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών ο ρόλος των 
απεικονιστικών εξετάσεων και ιδιαιτέρως της αξονικής 
τομογραφίας κοιλίας και του διαδερμικού διακοιλι-
ακού υπερηχογραφήματος στη διάγνωση της νόσου 
αυξήθηκε σημαντικά. Ακόμη νεώτερες απεικονιστικές 
εξετάσεις όπως η μαγνητική τομογραφία κοιλίας, η 
μαγνητική εντερόκλυση, τα διάφορα είδη σπινθηρο-
γραφικής απεικόνισης της κοιλίας και οι πολύπλοκες 

4. Διαγνωστικη προσεγγιση

ανοσοϊστοχημικές χρώσεις των ιστολογικών παρα-
σκευασμάτων βοήθησαν σημαντικά στην διαφορική 
διάγνωσης της ΙΦΕΝ.

Παρ όλα αυτά ο ρόλος των αιματολογικών και 
ορολογικών εξετάσεων παραμένει σημαντικός και 
μάλιστα βαίνει διαρκώς αυξανόμενος σε σημασία. Για 
παράδειγμα ο προσδιορισμός των p-ANCA και ASCA 
αντισωμάτων μπορεί να προσφέρει στην διαφοροδια-
γνωστικά στη διάκριση της ελκώδους κολίτιδος από 
την νόσο Crohn. 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν αναλύεται λεπτομε-
ρειακά ο ρόλος των ποικίλλων μεθόδων που διαθέτει 
η διαγνωστική μας φαρέτρα σήμερα. 
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πίνακας 1. Πρωτείνες οξείας φάσεως1,2

 1. α1-όξινη-γλυκοπρωτείνη

 2. C-αντιδρώσα πρωτείνη (CRP)

 3. α1-αντιχυμοθρυψίνη

 4. α1-αντιθρυψίνη

 5. Αμυλοειδές-Α ορού

 6. Ινωδογόνο

 7. Aδρανοποιητής του C1-, C2, και - C4.

 8. Aπτοσφαιρίνη

 9. Aναστολέας παγκρεατικής έκκρισης θρυψίνης

 10. Νεοπτερίνη ούρων

4.1.  αιματολογικεσ - ορολογικεσ εξετασεισ
	 	 Ιωάννης	Κ.	Τριανταφυλλίδης	-	Απόστολος	Μαντίδης

 Η εργαστηριακή διερεύνηση μέσω αιματολο-
γικών και ορολογικών δεικτών των ασθενών με Ιδιο-
παθή Φλεγμονώδη Εντερική Νόσο (ΙΦΕΝ) είναι πολύ 
σημαντική, αφού επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις τον 
καθορισμό όχι μόνο της ενεργότητος και της βαρύτητος 
της προσβολής, αλλά και της εξέλιξής της.

Όμως, ενώ ενδέχεται οι εξετάσεις αυτές να έχουν 
σημασία όσον αφορά στη διαφορική διάγνωση από 
άλλα είδη φλεγμονωδών εντεροπαθειών, δεν μπορούν 
να καθορίσουν το είδος της υποκείμενης ΙΦΕΝ (ελκώ-
δους κολίτιδος ή νόσου του Crohn).

πρωτεΐνες οξείας φάσεως

Η νόσος του Crohn και η ελκώδης κολίτις είναι 
φλεγμονώδεις διεργασίες. Επομένως εκείνο που λογι-
κά αναμένεται είναι να αυξηθούν στον ορό τα επίπεδα 
των ουσιών που υποδηλώνουν την παρουσία φλεγμο-
νής. Οι ουσίες αυτές, γνωστές ως πρωτείνες οξείας 
φάσεως, είναι πρωτεϊνικά μόρια με βραχύ χρόνο 
ημισείας ζωής (ώρες έως λίγες ημέρες), που αυξάνουν 
ταχέως με την έναρξη της φλεγμονώδους διεργασίας. 
Αυτό έχει μεγάλη πρακτική σημασία, αφού πολλές 
φορές συμπτώματα του αρρώστου τα οποία είναι ίδια 
με τα συμπτώματα της υποτροπής της νόσου (π.χ. διάρ-
ροια ή πόνος) μπορεί να οφείλονται σε απόφραξη του 
εντερικού αυλού και όχι σε φλεγμονώδη διεργασία. Οι 
πρωτεΐνες οξείας φάσεως που είναι γνωστές σήμερα 
φαίνονται στον πίνακα 1.

Τονίζεται ότι οι ουσίες αυτές μπορούν να αυξηθούν 
και σε άλλες φλεγμονώδεις καταστάσεις, καλοήθεις ή 
κακοήθεις. Αντίθετα δεν φαίνεται να υπάρχει συσχέ-
τιση μεταξύ φλεγμονώδους διεργασίας και επιπέδων 
πρωτεΐνών με μεγάλο χρόνο ημίσειας ζωής, όπως οι γ-
σφαιρίνες, η α2-μακροσφαιρίνη, η β2-μικροσφαιρίνη, η 
σερουλοπλασμίνη, η θρυψίνη και η β-λιποπρωτεΐνη. 

Υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ αυξημένων επι-
πέδων πρωτεϊνών οξείας φάσεως και εξάρσεως της 
νόσου, αφού η υποχώρηση της φλεγμονής προκαλεί 
ταχεία επάνοδο των τιμών των ουσιών αυτών στο φυ-
σιολογικό. Από τις πρωτεΐνες οξείας φάσεως η πλέον 

ευαίσθητη φαίνεται ότι είναι η α1-όξινη-γλυκοπρωτε-
ΐνη, όμως ο προσδιορισμός των επιπέδων της ουσίας 
αυτής δεν είναι παντού εφικτός3,4. 

Το γονίδιο το οποίο κωδικοποιεί την CRP εδράζε-
ται στο μακρύ σκέλος του χρωμοσώματος 1 (1q23-24). 
Tελευταίως έχουν διαπιστωθεί απλοί νουκλεοτιδικοί 
πολυμορφισμοί του γονιδίου της CRP. Η CRP εκτός 
από δείκτης φλεγμονής φαίνεται ότι έχει και πολλές 
άλλες δράσεις. Δρα ως οψωνίνη, και ενεργοποιεί το συ-
μπλήρωμα προάγοντας της φαγοκυττάρωση πυρηνικών 
συστατικών και βακτηριδιακών τμημάτων. Αποτελεί 
επομένως σημαντικό στοιχείο της φυσικής ανοσίας 
και προφυλάσσει έναντι της εμφάνισης αυτοανοσίας. 
Ο ποσοτικός προσδιορισμός των επιπέδων της CRP 
του ορού είναι ο πλέον συνήθως χρησιμοποιούμενος 
στην καθημερινή κλινική πράξη. Τα επίπεδα της 
CRP αυξάνουν επίσης ταχέως επανερχόμενα επίσης 
ταχέως στο φυσιολογικό μετά την πάροδο των οξέων 
φλεγμονωδών φαινομένων. Η CRP παράγεται σχεδόν 
αποκλειστικά από τα ηπατοκύτταρα μετά διέγερση από 
την Ιντερλευκίνη-6 τον ΤΝF-α και την Ιντερλευκίνη-1 
ουσίες οι οποίες παράγονται στις θέσεις της φλεγμο-
νώδους διεργασίας. Ο βραχύς χρόνος ημίσειας ζωής 
(19 ώρες) την καθιστά έναν πολύ αξιόλογο δείκτη 
παρακολούθησης της φλεγμονώδους διεργασίας ιδι-
αίτερα σε ασθενείς με νόσο Crohn. Σε ασθενείς με 
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ελκώδη κολίτιδα οι μεταβολές των επιπέδων της είναι 
λιγότερο εμφανείς παρά την ύπαρξη ενεργού νόσου. 
Οι λόγοι αυτής της διαφοράς δεν είναι γνωστοί. Ακόμη 
στη νόσο του Crohn τα επίπεδα της α1-όξινης γλυκο-
πρωτεΐνης, τείνουν να είναι υψηλότερα και το ποσοστό 
των ασθενών με παθολογικές τιμές μεγαλύτερο5. Θα 
πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι υπάρχει σημαντική 
αλληλεπικάλυψη τιμών μεταξύ φυσιολογικών ατόμων 
με ΙΦΕΝ. Τέλος ενώ οι τιμές της CRP, εφ’ όσον είναι 
παθολογικές, παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση προς 
τα επάνω σε σχέση με τις φυσιολογικές τιμές, οι τιμές 
της α1-όξινης γλυκοπρωτεΐνης τείνουν να κυμαίνονται 
σε παθολογικά μεν, αλλά στενά όρια. 

Στη νόσο Crohn τα επίπεδα της CRP βαίνουν πα-
ράλληλα με τον βαθμό ενεργότητος της νόσου καθώς 
και με άλλους δείκτες φλεγμονής όπως είναι ο Crohn’s 
Disease Activity Index, τα επίπεδα του αμυλοειδούς-Α 
του ορού, της Ιντερλευκίνης-6 και της καλπροτεκτίνης 
των κοπράνων. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι στις 
μελέτες στις οποίες χρησιμοποιήθηκε ως κύριο φάρ-
μακο το Infliximab ή αντισώματα έναντι των προσκολ-
λητικών μορίων, υψηλά επίπεδα CRP πριν από την 
έναρξη της θεραπείας, αποτελούσαν δείκτες καλύτερης 
ανταπόκρισης στη θεραπεία συγκριτικώς με ασθενείς 
οι οποίοι είχαν χαμηλά επίπεδα CRP κατά την έναρξη 
της θεραπείας. 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει τάση προσδιορισμού 
και άλλων ορολογικών δεικτών, όπως της λακτοφερ-
ρίνης6, της βήτα-Ν-ακετυλεξοζαμινιδάσης7 και της 
νεοπτερίνης8. Η σημασία των πρωτεϊνών αυτών δεν 
είναι αρκετά σαφής. 

Άλλες αιματολογικές παράμετροι

Άλλες απλές αιματολογικές παράμετροι χρήσιμες 
στην καθημερινή κλινική πράξη είναι η Ταχύτητα 
Καθιζήσεως των Ερυθρών, η Αιμοσφαιρίνη, τα αιμο-
πετάλια, η ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών του ορού, ο 
σίδηρος, ο κορεσμός της τρανσφερρίνης και ο παράγων 
πήξεως XIII. 

ΤΚΕ: Η ΤΚΕ αυξάνει με την πάροδο της ηλικίας και 
είναι υψηλότερη στις γυναίκες. Δεν είναι ειδικός δεί-
κτης και οι τιμές της αυξάνονται σε απειράριθμες πα-
θολογικές καταστάσεις, ενώ αντίθετα μπορεί να είναι 
φυσιολογικές παρά την ύπαρξη ενεργού φλεγμονής. 
Επομένως οι τιμές της ΤΚΕ θα πρέπει να εκτιμώνται 
με προσοχή και πάντοτε σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα 
κλινικοεργαστηριακά δεδομένα. 

Αιμοσφαιρίνη: Η αιμοσφαιρίνη, αν και επηρεάζε-
ται από πολλούς παράγοντες όπως απώλεια αίματος, 
χρόνια ένδεια σιδήρου και βιταμίνης Β12, καθώς 
και από τοξική επίδραση στο μυελό της υποκείμενης 
φλεγμονώδους διεργασίας, εν τούτοις έχει αρκετά 
ικανοποιητικό βαθμό συσχετίσεως με την έκταση της 
φλεγμονής. Αποτελεί την μοναδική εργαστηριακή 
παράμετρο του CDAI. 

Αιμοπετάλια: Τόσο στην ελκώδη κολίτιδα όσο και 
στη νόσο του Crohn παρατηρούνται διαταραχές στον 
αριθμό και την λειτουργία των αιμοπεταλίων9. Χαρα-
κτηριστικά, τα αιμοπετάλια του αίματος αυξάνουν σε 
ενεργό ΙΦΕΝ ενώ στον βλεννογόνο του πάσχοντος 
εντέρου παρατηρούνται συχνότητα αθροίσματα αι-
μοπεταλίων σε μικροθρόμβους. Τιμές αιμοπεταλίων 
μεγαλύτερες από 600.000/mm3 δεν είναι ασυνήθιστες. 
Η αιτία αλλά και η σημασία της αύξησης των αιμοπε-
ταλίων δεν είναι επακριβώς γνωστή. Όμως τα αιμοπε-
τάλια εκτός από την γνωστή τους δράση στην πήξη του 
αίματος, δρουν και ως προφλεγμονώδη κύτταρα αφού 
εκκρίνουν μεγάλο αριθμό προφλεγμονωδών κυτταρο-
κινών όπως ακριβώς τα ενεργοποιημένα κύτταρα που 
συμμετέχουν στη φλεγμονώδη διεργασία της ΙΦΕΝ. Η 
αύξηση των αιμοπεταλίων φαίνεται ότι είναι μεγαλύ-
τερη σε περιπτώσεις προσβολής του παχέος εντέρου 
και λιγότερο του λεπτού. 

Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών του ορού: Η ηλεκτρο-
φόρηση των λευκωμάτων του ορού επιτρέπει την εκτί-
μηση της αναλογίας των πρωτεϊνών οξείας φάσεως (πχ 
α1, α2 και β-σφαινών) αλλά και της αλβουμίνης και των 
σφαιρινών του περιφερικού αίματος. 

Αλβουμίνη: Η αλβουμίνη του ορού αποτελεί την 
κύρια ουσία διατήρησης φυσιολογικής της κολλοει-
δωσμωτικής πίεσης του πλάσματος καθώς και την 
πρωτείνη άμεσου καταβολισμού του οργανισμού. 
Τα επίπεδα στο πλάσμα είναι απότοκα του ρυθμού 
σύνθεσης από τα ηπατοκύτταρα και της κατανάλωσής 
της αλλά και της απώλειάς της από τις θέσεις φλεγ-
μονής. Υπό φυσιολογικές καταστάσεις παρατηρείται 
ημερήσια απώλεια 1g από τον εντερικό σωλήνα και 
15mg από τους νεφρούς. Ημερησίως συντίθενται στο 
ήπαρ 150-200 mg/KgBW. Ο χρόνος ημισείας ζωής της 
είναι 19 ημέρες. Η αλβουμίνη χάνεται από τις θέσεις 
της εντερικής φλεγμονής σε αναλογία με την έκταση 
της φλεγμονής. Εφ όσον η απώλεια υπερβαίνει την 
σύνθεση από το ήπαρ, τότε τα επίπεδα αλβουμίνης του 
ορού πέφτουν σε επίπεδα χαμηλότερα του κατώτερου 
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φυσιολογικού ορίου. Η αλβουμίνη μειώνεται επίσης 
ανάλογα με την παρουσία ή μη μεταβολικών (καταβο-
λικών) φλεγμονωδών καταστάσεων. Πολλές μελέτες 
έχουν δείξει ότι τα επίπεδα της αλβουμίνης συνδέονται 
στατιστικά σημαντικά με τον βαθμό της φλεγμονώδους 
διεργασίας. Τα επίπεδα της αλβουμίνης είναι επίσης 
μειωμένα σε ασθενείς με πρωτοπαθή σκληρυντική 
χολαγγειίτιδα. 

Σίδηρος, φερριτίνη και κορεσμός τρανσφερρίνης: 
Τα επίπεδα του σιδήρου του ορού είναι μειωμένα 
σε ΙΦΕΝ λόγω χρόνιας απώλειας από τον εντερικό 
σωλήνα αλλά και λόγω της χρόνιας φλεγμονώδους 
κατάστασης. Σε περιπτώσεις εκτεταμένης προσβολής 
του λεπτού εντέρου από νόσο Crohn παρατηρείται 
μειωμένη απορρόφηση σιδήρου από την νήστιδα. Η 
λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων από 
ασθενείς με ΙΦΕΝ και αρθρίτιδα μπορεί να συμβάλλει 
στα χαμηλά επίπεδα σιδήρου. Επίπεδα σιδήρου ορού 
μικρότερα των 40μg/dl είναι ενδεικτικά σιδηροπενίας. 
Τα επίπεδα φερριτίνης και ο κορεσμός της τρανσφερ-
ρίνης είναι επίσης μειωμένα. Η αποκατάσταση απαιτεί 
την θεραπεία της υποκείμενης φλεγμονώδους νόσου 
παράλληλα με την αντικατάσταση των ελλειμμάτων. 

Παράγων ΧΙΙΙ: Φαινόμενα τοπικής θρόμβωσης και 
σχηματισμός θρόμβου στις προσβεβλημένες περιοχές 
του εντέρου είναι συνήθη ευρήματα σε ασθενείς με 
ενεργό νόσο Crohn. Η ανεύρεση χαμηλών επιπέδων 
παράγοντος ΧΙΙΙ στους ασθενείς αυτούς είναι φυσικό 
επακόλουθο. Ο παράγων ΧΙΙΙ στους ασθενείς με νόσο 
Crohn ευθύνεται για τον σχηματισμό πλακών ινώδους 
στον φλεγμαίνοντα βλεννογόνο. Συσχετίζεται στενά 
με χαμηλά επίπεδα αλβουμίνης του ορού και λιγότερο 
με τα επίπεδα της CRP. Ο παράγων ΧΙΙΙ έχει ειδική 
σημασία σε ασθενείς με βαρειά αιμορραγική κολίτιδα. 
Πτώση του παράγοντος ΧΙΙΙ μπορεί να προκαλέσει 
πορφύρα Schoenlein-Henoch η οποία εκδηλώνεται 
με παρόμοια συμπτώματα (αιματηρή διάρροια και 
εκχυμώσεις). 

Κατάδειξη επιπλοκών από άλλα όργανα

Διάφορες άλλες απλές εργαστηριακές εξετάσεις 
μπορούν να πιθανολογήσουν την ύπαρξη επιπλοκών 
από άλλα όργανα και συστήματα. Αύξηση των τιμών 
των χολοστατικών ενζύμων κάνει πιθανή την ύπαρξη 
σκληρυντικής χολαγγειίτιδος, ενώ αύξηση των τιμών 
της κρεατινίνης του ορού καθώς και αύξηση των γ-
σφαιρινών είναι ενδεχόμενο να σημαίνει την ανάπτυξη 

αμυλοειδώσεως.

Εκτίμηση διατροφικής καταστάσεως

Ο προσδιορισμός της αλβουμίνης, της προαλβουμί-
νης, της τρανσφερρίνης και της Retinol-binding-protein, 
μπορούν να παράσχουν σημαντικές πληροφορίες για 
το επίπεδο της διατροφικής κατάστασης του ασθενούς 
σε συνδυασμό με άλλες, κυρίως ανθρωπομετρικές, 
παραμέτρους.

Εκτίμηση του βαθμού απώλειας πρωτεΐνών

Ο προσδιορισμός της αλβουμίνης του ορού, η 
έκκριση της α1-αντιθρυψίνης, καθώς και του σπινθη-
ρογραφήματος σε σεσημασμένα με ραδιενεργό Ινδιο 
αυτόλογα λευκοκύτταρα μπορούν να παράσχουν πλη-
ροφορίες σχετικά με το βαθμό απώλειας πρωτεϊνών 
από τον πεπτικό σωλήνα.

Εργαστηριακές εξετάσεις σχετιζόμενες με την εντόπιση 
της νόσου

Η ύπαρξη περιφερικής θρομβοκυττάρωσης (σημείο 
φλεγμονής) σχετίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό με την 
ύπαρξη νόσου στο παχύ έντερο. Προσβολή του τελι-
κού ειλεού από νόσο Crohn συνοδεύεται σε πολλές 
περιπτώσεις από παθολογική δοκιμασία ραδιοκοβα-
λαμίνης και παθολογικές αναπνευστικές δοκιμασίες. 
Η προσβολή της νήστιδος τέλος μπορεί να συνοδεύεται 
από παθολογικές δοκιμασίες D-ξυλόζης, Λακτουλόζης 
και Λακτόζης.

Εκτίμηση της τοξικότητος

Διάφορες εργαστηριακές παράμετροι μπορούν 
επίσης να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με το 
βαθμό της τοξικότητος του ασθενούς. Η ύπαρξη λευκο-
κυτταρώσεως με στροφή του τύπου προς τα αριστερά, 
η ύπαρξη οξεώσεως, αρνητικής περίσσειας βάσεως, 
μειώσεως του ινωδογόνου και η παρουσία μονομερών 
του ινώδους, αποτελούν τους συνηθέστερους αιματο-
λογικούς δείκτες τοξικότητος.

Εκτίμηση βαρύτητος φλεγμονώδους διεργασίας

Ο βαθμός αυξήσεως των πρωτεϊνών οξείας φάσεως 
(CRP, orosomucoids), τα επίπεδα της απτοσφαιρίνης, 
α1-αντιθρυψίνης, της αιμοσφαιρίνης, του αιματοκρί-
του, της ΤΚΕ και της αλβουμίνης του ορού, έχουν 
συσχετισθεί θετικά με τη βαρύτητα της φλεγμονής. 
Πολλές από αυτές τις παραμέτρους έχουν συμπεριλη-
φθεί σ’ αυτό που αποκαλείται δείκτης δραστικότητος 
της νόσου. Διάφοροι δείκτες έχουν προταθεί κατά 
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λευκοκυτταρώσεως, που πάντως θα πρέπει να ερμηνεύ-
εται με προσοχή επειδή σ’ αυτούς τους ασθενείς έχει 
προηγηθεί η λήψη μεγάλων δόσεων κορτικοστεροει-
δών, ενδέχεται να αποτελεί κακό προγνωστικό σημείο, 
όσον αφορά στη διενέργεια κολεκτομής. Τέλος, η 
ύπαρξη χαμηλής αλβουμίνης του ορού σε περιπτώσεις 
οξείας προσβολής ελκώδους κολίτιδος, αποτελεί μία 
από τις επτά κλινικοεργαστηριακές παραμέτρους που 
σχετίζονται θετικά με την πιθανότητα διενέργειας 
κολεκτομής.

Διαφορική διάγνωση

Η διαφορική διάγνωση μεταξύ ελκώδους κολίτιδος 
και νόσου του Crohn δεν είναι δυνατό να γίνει με βάση 
ορολογικούς ή αιματολογικούς δείκτες. Εν τούτοις έχει 
υποστηριχθεί ότι η θρομβοκυττάρωση που παρατηρεί-
ται σε περιπτώσεις οξείας κολίτιδος είναι χαρακτηρι-
στικό της ΙΦΕΝ και όχι της λοιμώδους εντερίτιδος13. Η 
διάγνωση πιθανής λοιμώδους εντερίτιδος θα στηριχθεί 
στις ειδικές ορολογικές εξετάσεις για κάθε μία από 
αυτές, καθώς και στις ειδικές εξετάσεις κοπράνων 
(παρασιτολογικές και καλλιέργειες).

Στον πίνακα 2 ανακεφαλαιώνεται η εργαστηρι-
ακή εκτίμηση της νόσου του Crohn όσο αφορά στη 
βαρύτητα της φλεγμονώδους διεργασίας, την ύπαρξη 
τοξικότητος, την απώλεια λευκώματος στον εντερικό 
αυλό, την ύπαρξη επιπλοκών, την πιθανολόγηση της 
εντόπισης της νόσου και την εκτίμηση της διατροφικής 
κατάστασης. 
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Βαρύτητα	της	φλεγμονώδους	διεργασίας

CRP

Ορομουκοειδές

Απτοσφαιρίνη

Αιμοσφαιρίνη

ΤΚΕ

Αλβουμίνη ορού

Τοξικότητα

Λευκοκυττάρωση

Στροφή προς τα αριστερά του λευκοκυτταρικού τύπου

Οξέωση, αρνητική περίσσεια βάσης

Μείωση του ινωδογόνου

Ύπαρξη μονομερών του ινώδους

Απώλεια	λευκώματος	στον	εντερικό	αυλό

Αλβουμίνη ορού

Έκκριση α1 αντιθρυψίνης

Αύξηση εκκρίσεως Indium 111

Ύπαρξη	επιπλοκών

Σκληρυντική χολαγγειΐτιδα: Αλκαλική Φωσφατάση, γGT, 

LDH

Αμυλοείδωση: γ-σφαιρίνες, κρεατινίνη ορού.

Ευρήματα	ανάλογα	με	την	εντόπιση

Παχύ έντερο: Θρομβοκυττάρωση

Τελικός ειλεός: Schilling test, 14C Glycocholate breath test

Νήστις: H2 Breath test (Ξυλόζη, Λακτουλόζη, Λακτόζη)

Διατροφικές	παράμετροι

Retinol - binding protein

Προαλβουμίνη

Τρανσφερρίνη

καιρούς, οι περισσότεροι για τη νόσο του Crohn και 
ελάχιστοι για την ελκώδη κολίτιδα, για την οποία η 
μόνη εργαστηριακή παράμετρος που λαμβάνεται υπ’ 
όψιν είναι η ΤΚΕ και ο αιματοκρίτης10-12.

Προγνωστική αξία

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι πρωτεΐνες οξείας 
φάσεως αλλά και άλλες αιματολογικές εξετάσεις όπως 
π.χ. η ΤΚΕ μπορεί να αυξηθούν πριν από την εμφά-
νιση κλινικών εκδηλώσεων υποτροπής της νόσου. Σε 
περιπτώσεις τοξικού μεγακόλου, η σταθερή ύπαρξη 
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4.2.  απεικονιστικοσ ελεγχοσ
Ο απεικονιστικός έλεγχος περιλαμβάνει την κλασική ακτινολογική απεικόνιση, την αξονική και μαγνητική 

νεότερες απεικονιστικές εξετάσεις όπως η Αξονική 
και Μαγνητική Τομογραφία κοιλίας και το διαδερ-
μικό υπερηχογράφημα κοιλίας βοηθούν στο να κατα-
δείξουν ενδοκοιλιακές συλλογές ή μάζες καθώς και 
στο να εκτιμήσουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα μέσω 
διαδοχικών μετρήσεων του πάχους του εντερικού 
τοιχώματος.

τομογραφία κοιλίας, την εικονική κολονοσκόπιση και 
μαγνητική εντερόκλιση, το υπερηχογράφιμα κοιλίας 
και την σπινθηρογραφική απεικόνιση κοιλίας.

Οι απεικονιστικές εξετάσεις στην ελκώδη κολί-
τιδα και στη νόσο του Crohn μπορεί να βοηθήσουν 
διαγνωστικά σε σημαντικότατο βαθμο, η επισφρά-
γιση όμως της διάγνωσης γίνεται μόνο ιστολογικά. 
Οι απεικονιστικές εξετάσεις συνεισφέρουν επίσης 
σημαντικότατα στην απεικόνιση και κατάδειξη δια-
φόρων εντερικών και εξωεντερικών επιπλοκών. Οι 
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 4.2.1. κλασικη ακτινολογικη απεικονιση
	 	 	 Ιωάννης	Τριανταφυλλίδης	-	Βασίλειος	Γκοβόσδης	

H κλασική ακτινολογική απεικόνιση (απλή ακτι-
νογραφία κοιλίας, βαριούχο γεύμα, διάβαση λεπτού 
εντέρου και εντερόκλυση, βαριούχος υποκλυσμός απλός 
ή διπλής αντιθέσεως) βοηθούν σημαντικότατα στη δι-
άγνωση της ΙΦΕΝ και στην κατάδειξη των επιπλοκών 
της. Η βελτίωση των χρησιμοποιουμένων τεχνικών και 
σκιαγραφικών υλικών στη διάρκεια των τελευταίων 
ετών κατέστησε πολύ σημαντικό τον ρόλο των κλασικών 
απεικονιστικών εξετάσεων στην διερεύνηση αυτών των 
ασθενών, παρά την μεγάλη πρόοδο που σημειώθηκε 
σε άλλες διαγνωστικές εξετάσεις. Θα πρέπει να επι-
σημανθεί ότι όπως και με άλλες ειδικότητες, έτσι και 
στην ακτινολογική μελέτη των ασθενών θα πρέπει να 
υπάρχει στενή συνεργασία και αλληλοβοήθεια μεταξύ 
γαστρεντερολόγου και ακτινολόγου.

απλή ακτινογραφία κοιλίας

Η διαγνωστική αξιολόγηση και εκτίμηση του 
ασθενούς με πιθανή φλεγμονώδη εντεροπάθεια 
αρχίζει με την απλή ακτινογραφία κοιλίας σε ύπτια 
θέση. Ακτινογραφία κοιλίας σε όρθια ή κατακεκλιμένη 
θέση λαμβάνεται όταν υπάρχει υποψία διατρήσεως ή 
αποφράξεως. Το διαγνωστικό όφελος από την απλή 
ακτινογραφία κοιλίας, υπό την έννοια ποσοστού ανά-
δειξης παθολογικών σημείων χρήσιμων στην κλινική 
αξιολόγηση του ασθενούς εγγίζει το 10% περίπου του 
συνόλου των ακτινογραφιών που εκτελούνται. Η απλή 
ακτινογραφία κοιλίας μπορεί να καταδείξει τοξικό 
μεγάκολο, εντερικό έμφρακτο, εντερική απόφραξη και 
εντερική διάτρηση. Τα χαρακτηριστικά του εντερικού 
αυλού και η πάχυνση του εντερικού τοιχώματος, τα χα-
ρακτηριστικά των κολικών κυψελών και του βλεννογό-
νου των εντερικών πτυχών αλλά και το περιεχόμενο του 
εντέρου σε αέρα και κόπρανα πρέπει να αξιολογούνται 
προσεκτικώς σε κάθε απλή ακτινογραφία κοιλίας. 
Πολλές ακόμη καταστάσεις χρήσιμες για την πιθανο-
λόγηση υποκείμενης φλεγμονώδους εντεροπάθειας 
όπως νεφρολιθίαση, χολολιθίαση, αγκυλοποιητική 
σπονδυλίτιδα, ιερολαγονίτιδα και ισχαιμική νέκρωση 
της μηριαίας κεφαλής μπορούν ευκόλως να καταδει-
χθούν με την απλή ακτινογραφία κοιλίας1-3.

Ελκώδης κολίτις

Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα στοιχεία για την 
εκτίμηση της βαρύτητος και της εκτάσεως της νόσου4-5: 

α) Ποσότητα και κατανομή του κοπρανώδους πε-
ριεχομένου. Η παρουσία κοπρανώδους περιεχομένου 
δίνει πληροφορίες για την έκταση της νόσου. Αν πχ 
δεν υπάρχει κοπρανώδες υπόλειμμα τότε ο άρρωστος 
πιθανώς έχει ενεργό παγκολίτιδα. Αν το κοπρανώδες 
υπόλειμμα φτάνει μέχρι το σιγμοειδές η πιθανότητα 
ορθίτιδος είναι μεγάλη. Γενικά ισχύει η παραδοχή ότι 
κόπρανα υπάρχουν πάντα σε σημεία εντοπιζόμενα κε-
ντρικώτερα της φλεγμονώδους εντερικής διεργασίας. 

β) Εμφάνιση βλεννογόνου. Σε περιπτώσεις ενεργού 
κολίτιδος η παρυφή του εντερικού τοιχώματος μπορεί 
να είναι κοκκιώδης ή να διακόπτεται συγκριτικώς με 
την ομαλή εμφάνιση του φυσιολογικού εντέρου. Εφ 
όσον υπάρχουν εκτεταμένες εξελκώσεις παραμένουν 
μόνο νησίδες του βλεννογόνου. Ενδοτοιχωματική 
ύπαρξη αέρος υποδηλώνει είτε βαθειές εξελκώσεις 
είτε διάτρηση με είσοδο του αέρος στους περικολικούς 
μαλακούς ιστούς. 

γ) Εύρος και αριθμός των κολικών κυψελών. Δι-
εύρυνση των κολικών κυψελών μεγαλύτερη των 5-6 
χιλιοστών είναι ένδειξη οιδήματος σε ασθενείς με ελ-
κώδη κολίτιδα. Το χαρακτηριστικό αυτό θα πρέπει να 
αξιολογείται μόνο όταν υπάρχει ποσότητα αέρος στο 
έντερο τέτοια που να μπορεί να προκαλέσει διάταση 
του εντέρου. 

δ) Εσωτερικός αυλός του εντέρου. Η διάμετρος 
του φυσιολογικού εγκαρσίου είναι μικρότερη από 5,5 
εκατοστά. Σε χρόνια ελκώδη κολίτιδα το παχύ έντερο 
στενούται και χάνει τις κολικές κυψέλες. Διάμετρος 
εγκαρσίου μεγαλύτερη των 7 εκατοστών υποδηλώνει 
τοξικό μεγάκολο. 

ε) Πάχος του εντερικού τοιχώματος. Η πάχυνση του 
τοιχώματος εκτιμάται με την μέτρηση της αποστάσεως 
μεταξύ της γραμμής του περικολικού λίπους και του 
αυλού που είναι γεμάτος με αέρα. Υπό φυσιολογικές 
συνθήκες το πάχος του εντερικού τοιχώματος είναι 
μικρότερο των 3-5 χιλιοστών, όμως σε ασθενείς με 
ελκώδη κολίτιδα ή νόσο του Crohn μπορεί να υπερβεί 
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τα 10 χιλιοστά4.

Νόσος του Crohn

H απλή ακτινογραφία κοιλίας σε ασθενείς με νόσο 
του Crohn μπορεί να καταδείξει εικόνα αποφρακτικού 
ειλεού με διατεταμένες εντερικές έλικες προστενωτικά 
ή μεταξύ εστενωμένων εντερικών τμημάτων. Το εστενω-
μένο τμήμα δεν σκιαγραφείται. Σε ασθενείς με εντόπιση 
της νόσου στο παχύ έντερο η εικόνα είναι παρόμοια με 
αυτήν της ελκώδους κολίτιδος. Αν υπάρχει εκτεταμένη 
στενωτική περιοχή στο παχύ έντερο αυτή είναι συμβα-
τή περισσότερο με νόσο του Crohn, όμως μπορεί να 
παρατηρηθεί σε καρκίνωμα, επαπειλούμενη ισχαιμική 
κολίτιδα ή ελκώδη κολίτιδα5.

τοξικό μεγάκολο

Το τοξικό μεγάκολο εμφανίζεται σε ποσοστό 
μικρότερο του 5% στους αρρώστους με ελκώδη κολί-
τιδα, αποτελεί όμως δυνητικά θανατηφόρο επιπλοκή. 
Παθολογοανατομικώς παρατηρείται διατοιχωματική 
φλεγμονή με σχισμοειδή έλκη τα οποία μερικές φορές 
επεκτείνονται μέχρι τον ορογόνο. Εξιδρώματα από τον 
διάχυτα φλεγμονώδη βλεννογόνο διηθούνται προς τον 
ορογόνο διδοντας φυσικά σημεία περιτονίτιδος, χωρίς 
να υπάρχει πραγματική διάτρηση. Συχνά συνοδεύεται 
από αγγειίτιδα των μικρών αρτηριών, φλεγμονή και 
καταστροφή των γαγγλιακών κυττάρων του μυεντε-
ρικού και υποβλεννογονίου πλέγματος καθώς και 
από λύση των μυικών κυττάρων του υποβλεννογονίου 
μυικού χιτώνος. 

Η διάταση του παχέος εντέρου είναι το κύριο 
ακτινολογικό χαρακτηριστικό σημείο του τοξικού 
μεγακόλου στις απλές ακτινογραφίες κοιλίας με δι-
άμετρο που κυμαίνεται από 8 έως 9 εκατοστά. Αυλός 
εντέρου με διάμετρο μεγαλύτερη των 5 εκατοστών 
υποδηλώνει έλκη στην μυική στιβάδα και πρέπει να 
θεωρείται ως προστάδιο επικείμενης διάτασης του 
εντέρου σε έδαφος σοβαρής ελκώδους κολίτιδος. Ενα 
άλλο χαρακτηριστικό σημείο είναι ότι η προσβολή του 
εντέρου μπορεί να είναι τμηματική. 

Το εγκάρσιο θεωρείται ως η κύρια εντόπιση της 
νόσου. Αυτό όμως οφείλεται στο ότι το εγκάρσιο είναι 
το τμήμα εκείνο του παχέος εντέρου το οποίο στην 
ύπτια θέση είναι το λιγώτερο σταθερό. Πραγματικά αν 
τοποθετήσουμε τον ασθενή σε πρηνή θέση αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα την μείωση της ενδοαυλικής πίεσης 
και έχει χρησιμοποιηθεί ως προφυλακτικό μέσο κατά 
της ανάπτυξης τοξικού μεγακόλου σε ασθενείς με 

κεραυνοβόλο κολίτιδα.
Άλλες εικόνες στο τοξικό μεγάκολο περιλαμβά-

νουν: απεικόνιση υπολειμματικών νησίδων του βλεν-
νογόνου που υποδηλώνουν σοβαρή καταστροφή του. 
Το τοίχωμα του εντέρου εμφανίζεται ακτινολογικά 
πεπαχυσμένο, πιθανώς ως αποτέλεσμα του οιδήματος. 
Μπορεί να παρατηρηθεί μια ακτινοδιαφανής ταινία 
που διατρέχει παράλληλα στο παχύ έντερο πιθανώς 
αντιστοιχούσα στο περικολικό λίπος. Οι κολικές κυψέ-
λες εξαλείφονται λογω της έντονης φλεγμονής και των 
εξελκώσεων. Μπορεί ακόμη να παρατηρηθούν εκτε-
ταμένες συλλογές υγρών καθώς και διάταση ελίκων 
λεπτού εντέρου που προσομοιάζουν με ειλεό.

Ο βαριούχος υποκλυσμός θεωρείται ότι προδι-
αθέτει στην εμφάνιση τοξικού μεγακόλου αν και 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η σχέση αυτή δεν είναι τόσο 
σταθερή. Παρ ολα αυτά ισχύει η σύσταση για αποφυγή 
διενέργειας βαριούχου υποκλυσμού σε άτομα με πολύ 
σοβαρή κολίτιδα. Τέλος, τοξικό μεγάκολο μπορεί 
ακόμη να παρατηρηθεί σε αμοιβαδική, ισχαιμική, 
ψευδομεμβρανώδη ή Crohn κολίτιδα.

Διάβαση λεπτού εντέρου και εντερόκλυση

Η νόσος Crohn του λεπτού εντέρου αποτελεί την 
δεύτερη κατά σειρά συχνότητος νοσολογική οντότητα 
για την οποία εκτελείται εντερόκλυση. Η συνήθης 
διάβαση του λεπτού εντέρου έχει διαγνωστική αξία 
υπό την προυπόθεση ότι εκτελείται ταυτόχρονα από 
του στόματος πλήρωση του παχέος εντέρου με αέρα 
(peroral pneumocolon). 

Η εντερόκλυση είναι δυνατόν να παράσχει ση-
μαντικές πληροφορίες για την έκταση, κατανομή και 
βαρύτητα των αλλοιώσεων της νόσου του Crohn. Δι-
ακρίνει πρώιμες βλάβες της νόσου που εντοπίζονται 
στον βλεννογόνο ή υποβλεννογόνιο και καταδεικνύει 
με ακρίβεια μεμονωμένες βλάβες. Η διαγνωστική 
ακρίβεια της μεθόδου εγγίζει σύμφωνα με διάφορες 
στατιστικές το 99%6-9.

Σε ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn τελικού ειλεού, 
η διάβαση του λεπτού εντέρου αποτελεί ιδανική εξέτα-
ση, ενώ ενδείκνυται και για διερεύνηση ενδεχόμενης 
προσβολής του ειλεού σε αρρώστους με γνωστή νόσο 
Crohn του παχέος εντέρου. Σε συνδιασμό με αξονική 
τομογραφία ενδείκνυται επίσης για την διερεύνηση 
ασθενών με υπόνοια υπάρξεως συριγγίων. Εφ όσον 
συνδιαστεί με έγχυση μεθυλσελλουλόζης μπορεί να 
διακρίνει τη φύση της εντερικής στενώσεως, πχ μπο-
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ρεί να διακρίνει ενεργό ελκωτική νόσο με μειωμένη 
διατασιμότητα του εντέρου από ινώδη στένωση με 
απεικονιστικά άνυφο βλεννογόνο.

Το πλέον πρώιμο ακτινολογικό εύρημα στη νόσο 
Crohn του λεπτού εντέρου είναι οι σπαστικές και πα-
θολογικά πεπαχυσμένες πτυχές της προσβεβλημένης 
εντερικής έλικος. Αργότερα, οι πτυχές εξαλείφονται 
και ο βλεννογόνος παίρνει όψη λεία και κοκκιώδη. Συ-
χνό εύρημα αποτελούν οι οδοντώσεις του βλεννογόνου 
που οφείλονται σε μικρές εξελκώσεις. Η προοδευτική 
αύξηση του πάχους του εντερικού τοιχώματος αυξάνει 
την απόσταση μεταξύ γειτονικών εντερικών ελίκων και 
προκαλεί περαιτέρω στένωση του εντερικού αυλού. Ο 
σπασμός του εντέρου που επιπροστίθεται προκαλεί 
μεγαλύτερη στένωση του αυλού και εμφάνιση του 
χαρακτηριστικού σημείου του σπάγγου. Τα προσβεβλη-
μένα εντερικά τμήματα εμφανίζονται εστενωμένα και 
καθηλωμένα εν είδει σωλήνος. Μερική απόφραξη του 
αυλού είναι σύνηθες φαινόμενο όπως και η συνοδός 
προστενωτική διάταση., όμως πλήρης απόφραξη είναι 
σπάνιο φαινόμενο10-15.

Η φλεγμονή και η ίνωση επεκτείνονται βαθμιαίως 
και προς το μεσεντέριο και τους μεσεντέριους λεμφα-
δένες, η διόγκωση των οποίων προκαλεί την εμφάνιση 
εξωεντερικών μαζών οι οποίες απωθούν και παραμορ-
φώνουν το τυφλό και τις γειτονικές έλικες του ειλεού. 
Η δημιουργία συριγγίων μεταξύ των εντερικών ελίκων 
αν και είναι σχετικώς συχνή, εν τούτοις δυσχερώς 
καταδεικνύεται. Διάφορα άλλα συρίγγια, είτε εντε-
ροδερματικά και εντεροεντερικά, είτε μεταξύ εντέρου 
και άλλων εσωτερικών οργάνων μπορούν επίσης να 
δημιουργηθούν. 

Είναι γνωστό ότι η ακτινολογική εξέταση του 
λεπτού εντέρου μπορεί να γίνει είτε με τη μέθοδο της 
κατάποσης του βαρίου (διάβαση λεπτού εντέρου) είτε 
με εντερόκλυση. Οι υποστηρικτές της εντερόκλυσης 
ισχυρίζονται ότι αν και το ακριβές διαγνωστικό όφε-
λος των δύο εξετάσεων είναι δύσκολο να εκτιμηθεί 
εξ αιτίας της σπανιότητος των νοσημάτων του λεπτού 
εντέρου, η εντερόκλυση υπερτερεί όσον αφορά στη 
κατάδειξη μορφολογικών ανωμαλιών του λεπτού εντέ-
ρου6. Υποστηρίζεται πάντως ότι η διάβαση του λεπτού 
εντέρου με βάριο αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για την 
ακτινολογική μελέτη ασθενών με γνωστή νόσο Crohn 
επειδή είναι ασφαλέστερη από την εντερόκλυση, 
προτιμάται από τους ασθενείς, ενώ δεν χάνεται τυχόν 
συνυπάρχουσα γαστροδωδεκαδακτυλική νόσος7. Όταν 

τα αποτελέσματα της διάβασης του λεπτού εντέρου 
είναι φυσιολογικά δεν υπάρχει ανάγκη να διενεργηθεί 
εντερόκλυση. 

Βαριούχος υποκλυσμός

Aποτελεί ουσιώδη απεικονιστική μέθοδο για τη 
μελέτη ορισμένων ασθενών με φλεγμονώδη εντε-
ροπάθεια, αν και η σημασία της μειώνεται σταθερά 
στη διάρκεια των τελευταίων ετών λόγω της ευρείας 
διαθεσιμότητος, αλλά και της ευχέρειας μελέτης του 
παχέος εντέρου που προσφέρεται από την κολονο-
σκόπηση. Αντενδείκνυται σε περιπτώσεις υπάρξεως 
κεραυνοβόλου κολίτιδος ή τοξικού μεγακόλου, λόγω 
του κινδύνου διατρήσεως. Επι πλέον το βάριο εμποδί-
ζει την ενδοσκόπηση και τη λήψη βιοψιών καθώς και 
τη μικροβιολογική εξέταση των κοπράνων16.

Ο βαριούχος υποκλυσμός διπλής αντιθέσεως υπερ-
τερεί του απλού βαριούχου στην κατάδειξη λεπτών 
βλαβών, όπως είναι η κοκκίωση του βλεννογόνου και 
οι επιπολής εξελκώσεις. Επι πλέον ο βαριούχος υπο-
κλυσμός διπλής αντιθέσεως καταδεικνύει την ύπαρξη 
και την έκταση της φλεγμονώδους εντεροπάθειας πολύ 
πρωιμότερα σε σχέση με τον απλό βαριούχο. Ο βαρι-
ούχος υποκλυσμός διπλής αντιθέσεως προτιμάται σε 
άτομα που ανέχονται την προπαρασκευή του εντέρου, 
ενώ ο απλός βαριούχος προτιμάται σε κατακεκλιμένα 
άτομα στα οποία επιδιώκεται η διαπίστωση απλών 
μόνο βλαβών. Τέλος ο στιγμιαίος βαριούχος υποκλυ-
σμός (instant double contrast barium enema), είναι 
μια τροποποιημένη τεχνική στην οποία εισάγεται στο 
παχύ έντερο (χωρίς προηγούμενο καθαρισμό του) 
ποσότητα βαρίου. Βασίζεται στην υπόθεση ότι τα 
εξιδρώματα και ο σπασμός του εντέρου στις περιοχές 
ενεργού φλεγμονής απομακρύνουν το κοπρανώδες 
περιεχόμενο. Η εξέταση γίνεται αφού προηγηθεί απλή 
ακτινογραφία κοιλίας ώστε να αποκλειστεί η ύπαρξη 
τοξικού μεγακόλου17. 

Η τεχνική συνίσταται στα ακόλουθα: Το βάριο αραι-
ώνεται σε ποσοστό 80% και εισάγεται μέχρι το σημείο 
στο οποίο διαπιστώνεται η ύπαρξη υπολειμματικών 
κοπράνων. Μετά την έξοδο της περίσειας του βαρίου 
από τον πρωκτό, εισάγεται CO2 και λαμβάνονται πολ-
λαπλές ακτινογραφίες. Τα πλεονεκτήματα συνίστανται 
στην ασφάλεια και την ευκολία εκτέλεσης ακόμα και σε 
ασθενείς με οξεία προσβολή.

Ελκώδης κολίτις 

Σε ασθενείς με γνωστή ελκώδη κολίτιδα ή σε ασθε-
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νείς που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο διερεύνησης, ο 
βαριούχος υποκλυσμός διενεργείται με σκοπό: 
α) να επιβεβαιώσει την κλινική διάγνωση β) να εκτι-
μήσει την έκταση και την βαρύτητα της νόσου γ) να 
διαφοροδιαγνώσει ελκώδη κολίτιδα από νόσο Crohn 
δ) να βοηθήσει στην παρακολούθηση των ασθενών και 
ε) να καταδείξει τυχόν επιπλοκές18,19.

Στα πρώιμα στάδια της ελκώδους κολίτιδος ο βα-
ριούχος υποκλυσμός μπορεί να είναι αρνητικός αν 
και το προσβεβλημένο τμήμα του εντέρου φαίνεται 
σπαστικό σε σχέση με το υπόλοιπο παχύ έντερο. Σε 
κάπως πλέον προχωρημένο στάδιο παρατηρείται αυτό 
που αποκαλείται ως το πλέον πρώιμο ακτινολογικό 
σημείο δηλωτικό της υπάρξεως της νόσου, δηλαδή η 
κοκκιώδης εμφάνιση του βλεννογόνου που συχνά συ-
νοδεύεται από μερική εξάλειψη των κολικών κυψελών. 
Ο ομαλός άνυφος βλεννογόνος στον φυσιολογικό βα-
ριούχο υποκλυσμό διπλής αντιθέσεως αντικαθίσταται 
από διάχυτα κοκκιώδη στην όψη βλεννογόνο. Οσο η 
φλεγμονώδης διεργασία εξελίσσεται μπορεί να πα-
ρατηρηθούν βλεννογονικές κατακρατήσεις (stippling) 
που οφείλονται στην πλήρωση των αποστηματίων των 
κρυπτών του Lieberkuhn από βάριο. Αργότερα τα έλκη 
διασπούν το χόριο και τον μυικό υποβλεννογόνιο χιτώ-
να προκαλώντας διάβρωση του υποβλεννογόνου που 
υπό φυσιολογικές συνθήκες έχει μικρότερη αντίσταση. 
Ο υποβλεννογόνος καθίσταται νεκρωτικός, τα έλκη 
επεκτείνονται πλαγίως υποσκάπτοντας περαιτέρω 
τον υποβλεννογόνο. Αρχικώς η βλάβη του βλεννο-
γόνου είναι μικρότερη σε σχέση με την βλάβη που 
υπόκειται, προκαλώντας έλκη με εμφάνιση προσομοι-
άζουσα με φιάλη ή κουμπί κολλάρου. Καθώς τα έλκη 
μεγαλώνουν και συνδέονται μεταξύ τους η εμφάνιση 
που περιγράφηκε χάνεται και παραμένει ένα δίκτυο 
υπολειμματικών νησίδων του βλεννογόνου. Αυτός ο 
φλεγμονώδης οιδηματώδης βλεννογόνος προβάλλει 
πάνω από τις περιβάλλουσες ελκωτικές περιοχές και 
δίνει στον βλεννογόνο πολυποειδή όψη. Οι πολύποδες 
αυτοί ονομάζονται φλεγμονώδεις ψευδοπολύποδες 
επειδή αντιπροσωπεύουν φλεγμονώδη και οιδηματώδη 
βλεννογόνο, παρά αληθή νεοπλασματικό ιστό.

Σε πλέον προχωρημένα στάδια της νόσου, αλλά και 
σε περιπτώσεις εκτεταμένης προσβολής του εντέρου, 
ολόκληρο το παχύ έντερο βραχύνεται, οι κολικές κυ-
ψέλες καταργούνται ενώ ο χώρος μεταξύ ιερού οστού 
και ορθού μεγεθύνεται. Ο βαριούχος υποκλυσμός εί-
ναι επίσης πολύ σημαντική εξέταση όσον αφορά στην 
κατάδειξη στενώσεων του παχέος εντέρου.

Νόσος Crohn

Στον βαριούχο υποκλυσμό τα αφθώδη έλκη εμφανί-
ζονται ως μικρές επιφανειακές συλλογές βαρίου, που 
περιβάλλονται από λεπτή διαφανή άλω παράγοντας 
εικόνα που προσομοιάζει με το μάτι του βοδιού (Bull’s 
eye), ή με στόχο (Target). Στον βαριούχο υποκλυσμό 
διπλής αντιθέσεως τα αφθώδη έλκη διαπιστώνεται 
ότι μπορεί να εντοπίζονται διάσπαρτα σε όλο το παχύ 
έντερο, στις παρυφές της πλέον σοβαρής προσβολής 
του εντέρου ή ως αθροίσεις ποικίλλου μεγέθους. Συ-
νήθως περιβάλλονται από φυσιολογικό βλεννογόνο 
σε αντίθεση με την λεπτή ομοιόμορφη κοκκίωση και 
τα έλκη της πρώιμης φάσης της ελκώδους κολίτιδος. 
Τα αφθώδη έλκη μπορεί να υποχωρήσουν αυτόματα, 
επανεμφανίζονται μετά άλλοτε άλλο χρονικό διά-
στημα τις περισσότερες φορές όμως μεγαλώνουν και 
βαθαίνουν. Καθώς επεκτείνονται παίρνουν ανώμαλη 
απεικονιστική μορφή και χάνουν την περιβάλλουσα 
διαφανή άλω. Γειτονικά έλκη συνενούνται σχηματί-
ζοντας ένα δίκτυο επιμήκων γραμμοειδών ελκών και 
εγκαρσίων σχισμών με οιδηματώδη τον μεταξύ αυτών 
βλεννογόνο σχηματίζοντας έτσι εικόνα λιθοστρώτου. 
Τελικώς ο βλεννογόνος εξαλείφεται πλήρως και 
αναπτύσσονται περιοχές μόνιμης στένωσης ή παρα-
μόρφωσης και μερικές φορές εσωτερικά συρίγγια ή 
περικολικές φλεγμονώδεις συλλογές. Χαρακτηριστικά, 
οι αλλοιώσεις αυτές προσβάλλουν το εντερικό τοίχωμα 
ασύμμετρα20-22.

Οι αλλοιώσεις της νόσου του Crohn του παχέος εντέ-
ρου δεν μπορούν πάντα να διαφοροδιαγνωσθούν ευχε-
ρώς από τις αλλοιώσεις της ελκώδους κολίτιδος. Ομως 
η τμηματική και ασύμμετρη προσβολή, η προσβολή του 
δεξιού παχέος εντέρου κυρίως, η μή ύπαρξη αλλοιώσε-
ων στο ορθό, οι στενώσεις και τα συρίγγια είναι σημεία 
υπέρ της διαγνώσεως της νόσου του Crohn. 

Οσον αφορά στη διερεύνηση ασθενούς με πιθανή 
υποτροπή της νόσου του Crohn μετά χειρουργική 
εκτομή τμήματος του εντέρου, ο βαριούχος υποκλυσμός 
θεωρείται ως η καλύτερη μέθοδος. Το βάριο μπορεί να 
διέλθει ακωλύτως από την ειλεοορθική αναστόμωση 
και να σκιαγραφήσει ευχερώς τον νέο τελικό ειλεό. 
Πρώιμα ακτινολογικά σημεία υποτροπής αποτελούν 
η πάχυνση των πτυχών του εντέρου, η τραχύτητα της 
απεικόνισης του βλεννογόνου και τα αφθώδη έλκη.

Σε σπάνιες περιπτώσεις προσβάλλεται ο στόμαχος 
ή /και το δωδεκαδάκτυλο σχεδόν πάντα σε συνδιασμό 
με προσβολή του λεπτού ή/και του παχέος εντέρου. 
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Στις περιπτώσεις προσβολής του στομάχου οι βλά-
βες σχεδόν πάντα εντοπίζονται στο άντρο το οποίο 
στενούται. Χαρακτηριστική επίσης είναι η ακαμψία 
του καθώς και η εν είδει λιθοστρώτου εμφάνιση. Στις 
περισσότερες των περιπτώσεων παρατηρείται κατά 
συνέχεια προσβολή και του βολβού του δωδεκαδακτύ-
λου, μια εικόνα πολύ δηλωτική υπάρξεως προσβολής 
του στομάχου από νόσο Crohn.

Στον πίνακα 1, παρουσιάζονται τα ακτινομορφο-
λογικά χαρακτηριστικά του βλεννογόνου του εντέρου 
στη νόσο του Crohn και στην ελκώδη κολίτιδα, ενώ 
στον πίνακα 2, παρουσιάζονται τα ακτινομορφολογικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία βοηθούν στην ακτινολογική 
διάκριση των δύο αυτών νοσημάτων. Στον πίνακα 3, 
επιχειρείται η διαφορική διάγνωση των ακτινολογικών 
ευρημάτων της νόσου του Crohn από άλλα νοσήματα 
του πεπτικού σωλήνα. Οι απεικονιστικές εξετάσεις 
βοηθούν επίσης στο να διαγνωσθούν διάφορες εξω-
εντερικές επιπλοκές της νόσου οι οποίες φαίνονται 
στον πίνακα 4.

ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειογραφία (ERC)

Η ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειογραφία 
αποτελεί σημαντικότατη απεικονιστική εξέταση για 

πίνακας 2. Διαφορική διάγνωση ακτινολογικών ευρημάτων νόσου του Crohn.

Διάχυτη προσβολή λεπτού εντέρου Λέμφωμα, 
  Εντεροπάθεια από γλουτένη
  Μυκητιάσεις

Προσβολή τελικού ειλεού Φυματίωση, 
  Λέμφωμα, 
  Καρκίνος

 Καθολική προσβολή παχέος εντέρου Ελκώδης κολίτις, 
  Cathartic colon 
  Σχιστοσωμίαση
  Ψευδομεμβρανώδης ή λοιμώδης κολίτις

 Στενώσεις παχέος εντέρου Καρκίνωμα
Προσβολή ορθοσιγμοειδούς Ελκώδης κολίτις, 
  Ισχαιμική κολίτις 

πίνακας 1. Ακτινολογική εμφάνιση του βλεννογόνου στην ελκώδη κολίτιδα και στη νόσο του Crohn.

 νόσος Crohn  Eλκώδης κολίτις

πρώιμα στάδια Λεμφοζίδια  Κοκκίωση βλεννογόνου

 Αφθώδη έλκη  Διαβρώσεις - έλκη

 Έλκη εδραζόμενα 

 σε φυσιολογικό 

 βλεννογόνο

Προχωρημένα στάδια Επιμήκη βαθειά έλκη  Έλκη διαφόρου μεγέθους

 Εικόνα λιθοστρώτου  Απώλεια κολικών κυψελών

   Βράχυνση του εντέρου  

Χρόνιο στάδιο Τμηματική απώλεια  Απώλεια κολικών κυψελών

 κολικών κυψελών  

 Ψευδοπολύποδες (σπάνια)  Συστολή του εντέρου

 Ψευδοεκκολπώματα  Ψευδοπολύποδες (10-25%)
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πίνακας 3. Ακτινολογική διαφορική διάγνωση ελκώδου κολίτιδος και νόσου του Crohn.

    νόσος Crohn Eλκώδης κολίτις

Κατανομή των βλαβών Τμηματική Συνεχής 
    Ασύμμετρη Συγκεντρική

   Επεκτείνεται από κεντρικά Επεκτείνεται από περιφερικά (ορθό)
   προς περιφερικά τμήματα προς κεντρικά τμήματα
Προσβαλλόμενες περιοχές Συνήθως τελικός ειλεός-τυφλό Ο τελικός ειλεός δεν προσβάλλεται 

    Το ορθό συνήθως δεν προσβάλλεται Το ορθό σχεδόν πάντα προσβάλλεται

πίνακας 4. Εξωεντερικές επιπλοκές διαγιγνωσκόμενες μέσω των απεικονιστικών εξετάσεων

 ελκώδης κολίτις  κοινή εκδήλωση  νόσος Crohn

Ερειστικό  Ολιγο ή μονοαρθρίτις  Ιερολαγονίτις
 Αγκυλοποιητική σπονδυλίτις
Χοληφόρα  Σκληρυντική χολαγγειίτις  Χολολιθίαση
 Χολαγγειοκαρκίνωμα
Ουροποιητικό Νεφρολιθίαση  Αποφρακτική ουροπάθεια

την κατάδειξη μιας σοβαρής επιπλοκής της ελκώδους 
κολίτιδος από τα χοληφόρα, της σκληρυντικής χολαγ-
γειίτιδος. Η ακτινολογική εικόνα είναι αρκετά χαρα-
κτηριστική και συνίσταται στην εμφάνιση διατάσεων 
και στενώσεων των χοληφόρων. Είναι τέλος χρήσιμη 
στη διάγνωση χολαγγειοκαρκινώματος αναπτυσσόμε-
νου σε έδαφος σκληρυντικης χολαγγειΐτιδος.
Χαρακτηριστικές	ακτινολογικές	εικόνες	ασθενών	με	

ΙΦΕΝ	υπάρχουν	στο	μέρος	Β΄	του	βιβλίου.
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 4.2.2.  αξονικη τομογραΦια 
	 	 	 Αναστασία	Φάκου

Η ενδοσκόπηση και οι εξετάσεις με βάριο απο-
τελούν τις πρωταρχικές μεθόδους ερεύνης ασθενών 
με γνωστή η κλινική υποψία ΙΦΕΝ. Αυτές οι μέθο-
δοι παρέχουν πληροφορίες για τον βλεννογόνο του 
εντέρου και αναδεικνύουν τα διάφορα παθολογικά 
βλεννογόνια patterns, χαρακτηριστικά για τα ανωτέρω 
νοσήματα και τις ανωμαλίες του εντερικόύ αυλού.

Η αξονική τομογραφία (CT) με την δυνατότητα που 
έχει να απεικονίζει το εντερικό τοίχωμα, το μεσεντέ-
ριο, τα ενδοκοιλιακά όργανα και το κοιλιακό τοίχωμα, 
μελετά την διατοιχωματική έκταση της νόσου καθώς 
και τις ενδο-εξωπεριτοναικές επιπλοκές διεκδικώντας 
έτσι ένα σημαντικό και κρίσιμο ρόλο στο χειρισμό των 
ασθενών με ΙΦΕΝ. Επιπλέον σε ασθενείς που πάσχουν 
οξέως η CT είναι συχνά η μόνη μέθοδος που μπορεί 
να εφαρμοσθεί παρέχοντας κρίσιμες πληροφορίες για 
την νόσο και τις επιπλοκές της. 

Η εξέταση γίνεται μετά από χορήγηση σκιαγραφι-
κού μέσου από το στόμα η και από το ορθό καθώς πριν 
και μετά την χορήγηση σκιαγραφικού IV. Τα ανωτέρω 
τροποποιούνται κατά περίπτωση.

Η μελέτη με την CT περιλαμβάνει: 
 α)  εκτίμηση πάχους εντερικού τοιχώματος (φυσιο-

λογικό πάχος τοιχώματος λεπτού εντέρου <2mm, 
φυσιολογικό πάχος τοιχώματος πάχος εντέρου 
<3mm)

 β)  εκτίμηση του τρόπου πρόσληψης του σκιαγραφικού 
από το εντερικό τοίχωμα.

γ)  εκτίμηση του όγκου και της ομοιογενείας του λίπους 
του μεσεντερίου,του επίπλοου, του περιπρωκτικού 
και οπισθοπεριτοναικού χώρου.

 δ)  μελέτη των μεσεντερίων αγγείων.
ε)  εκτίμηση του αριθμού και του μεγέθους των λεμφα-

δένων.
 στ) πιθανή ύπαρξη εξωαυλικών συλλογών σκιαγρα-

φικού, συριγγίων-αποστημάτων, φλεγμονωδών 
μαζών

ζ) πιθανή παρουσία εντερικής απόφραξης.
Αν και παρατηρείται βαθμός επικάλυψης των 

ακτινολογικών ευρημάτων στην νόσο του Crohn και 

την ελκώδη κολίτιδα εν τούτοις δυνατόν να έχουμε 
σημεία που βοηθούν στην διαφορική διάγνωση με-
ταξύ των δύο.

Εκτεταμένη προσβολή του δεξιού κόλου και του 
λεπτού εντέρου είναι πιο κοινή στην νόσο του Crohn 
παρότι βεβαίως είναι δυνατή και η προσβολή του 
αριστερού κόλου.

Αντιθέτως στην ελκώδη κολίτιδα έχουμε τυπικά 
προσβολή του αριστερού κόλου η διάχυτη προσβολή 
ολόκληρου του πάχεος εντέρου και σπανίως προσβο-
λή μόνο του δεξιού κόλου.

Το σημαντικότερο και συχνότερο εύρημα στην CT 
είναι η απεικόνιση παθολογικού-πεπαχυσμένου τοι-
χώματος. Η μέση πάχυνση στην νόσο του Crohn είναι 
11-13mm συνήθως μεγαλύτερη αυτής της ελκώδους 
κολίτιδας που είναι 7,8mm. H πάχυνση του τοιχώματος 
στην ελκώδη κολίτιδα είναι συνεχής και συμμετρική 
ενώ στην Crohn ασύμμετρη και ασυνεχής με παρουσία 
φυσιολογικού εντέρου μετάξυ παθολογικών περιοχών 
(skip lesions).

Τυπικά στην νόσο του Crohn έχουμε προσβολή 
του εντέρου κατά μήκος του μεσεντερικού χείλους και 
σχηματισμό ψευδοεκκολπώματος στο αντιμεσεντερικό 
χείλος (ψευδοεκκόλπωμα είναι μικρή σακκοειδής 
προβολή του τοιχώματος του εντέρου απέναντι από 
την περιοχή της ίνωσης και της ουλής).

Μετά την χορήγηση σκιαγραφικού IV το παθολο-
γικά πεπαχυσμένο τοίχωμα του εντέρου δυνατόν να 
ακολουθεί διάφορα παθολογικά patterns: Yπόπυκνη 
απεικόνιση του υποβλεννογόνιου χιτώνα λόγω πα-
ρουσίας οιδήματος (water halo sign) χαρακτηρίζει την 
οξεία φάση της ΙΦΕΝ. Την οξεία φάση της ΙΦΕΝ χα-
ρακτηρίζει επίσης η ομοιογενώς αυξημένη πρόσληψη 
του τοιχώματος (white attenuation pattern)

Η παρουσία υπόπυκνου δακτυλίου στο τοίχωμα 
του εντέρου συνέπεια εναπόθεσης υποβλεννογόνιου 
λίπους (fat halo sign) είναι σημείο που απαντάται 
στην χρόνια φάση (λεπτό έντερο-Crohn, παχύ εντερο 
ελκώδης κολίτιδα και Crohn). Στη φάση της ίνωσης το 
τοίχωμα απεικονίζεται ομοιογενές. 

Στον ίδιο ασθενή δυνατόν να αναγνωρίσουμε πα-
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θολογικές περιοχές σε διαφορετική φάση χρονιότητας 
(νόσος του Crohn)

Αύξηση της ποσότητας του λίπους του μεσεντερί 
ου απεικονίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην νόσο του 
Crohn, σε αντίθεση με την παρουσία αυξημένου περι-
ορθικού λίπους ευρήματος μη ειδικού που μπορεί να 
παρατηρηθεί και στις δυο παθολογικές καταστάσεις 

αλλά και στην ψευδομεβρανώδη και στην ακτινική 
εντερίτιδα.

Παθολογικά διογκωμένοι λεμφαδένες απαντώνται 
συνήθως στην Crohn παρά στην ελκώδη κολίτιδα.

Συρίγγια - αποστήματα και φλεγμονώδεις μάζες 
απαντώνται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα στην νόσο 
του Crohn (πίνακας 1.).

εικ. 2. Νόσος του Crohn (οξεία φάση) Προσβολή ελίκων 
ειλεού (White attenuation pattern)

εικ. 1. Ελκώδης κολίτις (οξεία φάση). Προσβολή παχέος 
εντέρου (White attenuation pattern)

εικ. 4. Ελκώδης κολίτις (χρονία φάση) Προσβολή παχέος 
εντέρου (fat halo sign)

εικ. 3. Ελκώδης κολίτις (οξεία φάση) Προσβολή παχέος 
εντέρου (Water halo sign)
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εικ. 5. Nόσος Crohn: φλεγμονώδης μάζα (βέλος) γειτνιά-
ζουσα με έλικες λεπτού εντέρου με πεπαχυσμένο τοίχωμα. 
Αύξηση του όγκου και θολερότης του μεσεντερίου λίπους

εικ. 6. α., β., γ. Nόσος Crohn: παθολογική απεικόνιση του τοιχώματος του δεξιού κόλου και ελίκων του τελικού ειλεού με 
στένωση του αυλού. Φλεγμονώδης διήθηση του μεσεντερίου και παθολογικά διογκωμένοι λεμφαδένες.

πίνακας 1.

χαρακτηριστικά νόσος  Crohn ελκώδης  κολίτιδα 

εντόπιση Δεξιό κόλο και  λεπτό  έντερο Αριστερό  κόλο

Πάχος τοιχώματος Μέση  πάχυνση  11-13mm Μέση  πάχυνση  7-8mm

Τρόπος  προσβολής  τοιχώματος Ασύμμετρη  και  ασυνεχής Συμμετρική και συνεχής 
  Ομοιογένεια  τοιχώματος Ανομοιογένεια  τοιχώματος

  Αύξηση μεσεντερίου  λίπους 
  Διόγκωση μεσεντερίων λεμφαδένων 

  Συρίγγια -αποστήματα και φλεγμονώδεις   
  μάζες 

b

γa
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εικ. 7. α., β. Nόσος Crohn: Ενδοπεριτοναϊκή συλλογή 
(αστερίσκος) σε απόλυτη γειτνίαση με παθολογική έλικα 
τελικού ειλεού

εικ. 8. α., β., γ. Nόσος Crohn: α: καθηλωμένες παθολογικές 
έλικες του τελικού ειλεού με παρουσία εντεροεντερικών 
συριγγίων. β: εντεροδερματικό συρίγγιο και απόστημα δε-
ξιού λαγονίου μυός γ: συλλογή στο δεξιό πρόσθιο κοιλιακό 
τοίχωμα

a

Β

a

Β

γ

*

Ενώ οι εξετάσεις με βάριο βοηθούν στην μελέτη 
των πρωίμων σταδίων των φλεγμονωνδών νόσων του 
εντέρου, η απεικόνιση των επιπλοκών και των προχω-
ρημένων σταδίων της νόσου επιτυγχάνεται αποκλει-
στικά με την βοήθεια της CT.

Αποστήματα-συλλογές απαντώνται στο 12-25% 
των ασθενών με Crohn κατά την διάρκεια της νόσου. 
Δημιουργούνται είτε συνέπεια της διατοιχωματικής 
επέκτασης της νόσου και της ανάπτυξης συριγγίων είτε 
ως μετεγχειρητικές επιπλοκές. Αναπτύσσονται ενδο-
περιτοναϊκά γύρω από το προσβεβλημένο τοίχωμα του 
εντέρου αλλά δυνατόν να εντοπίζονται στον ισχιορθικό 
βοθρο, στους ψοιτες, στους γλουτιαίους μύες και στο 
ήπαρ. Απεικονίζονται ως χαμηλής πυκνότητας σχημα-
τισμοί με παρουσία υγρικών στοιχείων και πιθανώς 
αέρα, είτε λόγω της επικοινωνίας με το έντερο είτε 
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a

εικ. 9. Νόσος του Crohn. α: καθηλωμένες παθολογικές έλικες του ειλεού με παρουσία εντεροεντερικών συριγγίων. β: φλεγ-
μονώδης μάζα γ: προκαλεί απόφραξη του ουρητήρα δ: υδρονέφρωση σύστοιχα ε: εξέταση χωρίς χορήγηση σκιαγραφικού, 
παραμονή γαστρογραφίνης στους συριγγώδεις πόρους από προηγούμενες εξετάσεις. στ: μετά την χορήγηση σκιαγραφικού 
από το όρθο δεν αναγνωρίζεται διήθηση του τοιχώματος του ορθοσιγμοειδούς (αστερίσκος) παρά την στενή επαφή του με 
την φλεγμονώδη μάζα.

Δ

στ

Β ε

γ
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εικ. 10. Νόσος του Crohn. Προσβολή κατιόντος α: ασύμμε-
τρη πάχυνση του τοιχώματος του κατιόντος. β: διήθηση του 
περικολικού λίπους, σιριγγώδης πόρος, απόστημα ψοίτη. γ: 
επανέλεγχος μετά θεραπεία, παραμονή του αποστήματος 
του ψοίτη με αύξηση της ποσότητος του αέρα, ελάττωση του 
πάχους του τοιχώματος του πάσχοντος κατιόντος. 

εικ. 11. α., β. Nόσος Crohn (χρόνια φάση): Ομοιογενής πρό-
σληψη του σκιαγραφικού από το πεπαχυσμένο τοίχωμα έλι-
κος του τελικού ειλεού, στένωση του αυλού (ίνωση). Αύξηση 
του λίπους του μεσεντερίου χωρίς παθολογική αγγείωση

λόγω ανάπτυξης αναερόβιων μικρόβιων. Η διαδερμι-
κή, υπό CT, παροχέτευση των αποστημάτων επιτρέπει 
την αποφυγή της χειρουργικής επέμβασης σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 50% των περιπτώσεων.

Φλεγμονώδεις μάζες απεικονίζονται ως μάζες μα-
λακού ιστού με ασαφή όρια, διήθηση του γειτονικού 
μεσεντερίου λίπους και δυνατόν να εξελιχθούν σε 
αποστήματα.

Συρίγγια επίσης είναι δυνατόν να καταδειχθούν 
αξιόπιστα με την CT.

Η παρουσία φυσαλίδων αέρα εκτός του εντερικού 
αυλού και η παρουσία σκιαγραφικού που δόθηκε από 

a

Β

γ

a

Β
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εικ. 12. α., β., γ. Nόσος Crohn (χρόνια φάση): Υπόπυκνη 
απεικόνιση του υποβλεννογόνιου λόγω παρουσίας λίπους 
(fat halo sign-βελος) σε έλικες του λεπτού εντέρου

εικ. 13. α., β., γ., δ. Ελκώδης κολίτις (οξεία ενεργός φάση): 
Παθολογική απεικόνιση του αριστερού κόλου. Μετά την IV 
χορήγηση σκιαγραφικού παρατηρείται ενίσχυση του βλεννο-
γόνου και υπόπυκνη απεικόνιση του υποβλεννογόνιου λόγω 
οιδήματος (water halo sign-μαυρο βελος). Εκσεσημασμένη 
αγγειοβρίθεια του περικολικού λίπους. (λευκό βέλος)

a

Β

γ

a

Β

Δγ
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το στόμα η από το ορθό εκτός του εντέρου είναι τα 
απεικονιστικά ευρήματα της ύπαρξης συριγγίου.

Τα συρίγγια δυνατόν να είναι: εντεροεντερικά, 
εντεροκυστικά, εντεροκολπικά, εντεροδερματικά και 
περιορθικά.

Στένωση του αυλού του εντέρου με πιθανή από-
φραξη και διάταση του υπερκείμενου τμήματος του 
συνδέεται με πάχυνση του τοιχώματος τόσο στην οξεία 
όσο και στην χρόνια φάση της νόσου. Συμβαίνει όμως 
και συνέπεια εξωτερικής πίεσης από φλεγμονώδη μάζα, 
απόστημα η ινολιπώδη αύξηση του μεσεντερίου λίπους. 
Τα ανωτέρω διακρίνονται μεταξύ τους με την CT.

Ειδικότερα στην νόσο του Crohn επισημαίνουμε 
και τα εξής:

Στη χρόνια φάση η ανάπτυξη διατοιχωματικής ίνω-
σης προκαλεί ομοιογενή απεικόνιση του πεπαχυσμένου 
εντερικού τοιχώματος, εύρημα που μπορεί να έχει 
κλινική σημασία στην επιλογή θεραπευτικής αγωγής 
όταν υπάρχουν σημεία απόφραξης του εντέρου. 

Η παρουσία αυξημένης περικολικής-περιεντερικής 
αγγειοβρίθειας (απεικόνιση αυξημένου αριθμού αγγεί-
ων με επιμήκη-κομβολογιοειδή πορεία) σημαίνει ότι η 
νόσος είναι κλινικά ενεργός και εκτεταμένη. Σ’αυτούς 
τους ασθενείς απαιτείται πλέον επιθετική θεραπεία 
από εκείνους που δεν εμφανίζουν το εύρημα αυτό 
στην CT. Το σημείο αυτό συνδυάζεται με την παρουσία 
πολλών επιμηκών και εγκάρσιων ελκών και μεγάλο 
μήκος προσβολής του εντέρου.

Το πλήθος των πληροφοριών που παρέχονται από 
την Αξονική Τομογραφία τόσο γι’αυτή καθ’αυτή την 
βλάβη του εντέρου (θέση, έκταση, χρονιότητα) όσο και 
για το πλήθος των επιπλοκών που δυνατόν να συμβούν 
κατά την μακρόχρονη πορεία των νοσημάτων αυτών, 
την καθιστά σημαντικό διαγνωστικό όπλο στον χειρι-
σμό των ασθενών με ΙΦΕΝ
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εικ. 1α., β. Εικονική κολονοσκόπηση: α κατιόν, β τυφλό, φυσιολογικές εικόνες

α b

Σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκε εκτενώς 
η συμβολή της Αξονικής Τομογραφίας στην διάγνωση 
ασθενών με ΙΦΕΝ όσον αφορά στην μελέτη του τοιχώ-
ματος και των εξωτοιχωματικών επιπλοκών της νόσου. 

Με την εισαγωγή προσφάτως της εικονικής κολονο-
σκόπησης που αποτελεί εξειδικευμένη εφαρμογή της 
Αξονικής Τομογραφίας, καθίσταται δυνατή η εκτίμηση 
του εντερικού βλεννογόνου. 

Η εικονική κολονοσκόπηση είναι μια νέα απεικο-
νιστική μέθοδος η οποία μελετά με ειδικό λογισμικό 
τα ογκομετρικά δεδομένα της ελικοειδούς Αξονικής 
Τομογραφίας που λαμβάνονται από λεπτές τομές, με 
αποτέλεσμα να προκύπτουν δυσδιάστατες εξ ανασυν-
θέσεως εικόνες αλλά κυρίως τρισδιάστατες ενδοαυλι-
κές εικόνες του βλεννογόνου που προσομοιάζουν με 
αυτές της συμβατικής κολονοσκόπησης1-5.

Η δυνατότητα της εικονικής κολονοσκόπησης δεν 
περιορίζεται μόνο στις τρισδιάστατες ενδοαυλικές 
ανασυνθέσεις, μπορεί ταυτόχρονα να μελετά το πάχος 
του εντερικού τοιχώματος και τα γειτονικά όργανα, 
χρησιμοποιώντας τις εγκάρσιες η τις πολυεπίπεδες 
ανασυνθέσεις (στεφανιαίες, οβελιαίες κ.λ.π.) μιας 
πάσχουσας περιοχής επιτρέποντας την συνδυαστική 

μελέτη των εικόνων (Εικόνες 1 και 2). 
Είναι μέθοδος καλώς ανεκτή, απλή, σύντομη, χωρίς 

επιπλοκές (αποφυγή του επώδυνου ερεθισμού και των 
πιθανών τραυματισμών που προκαλούν οι επανειλημ-
μένες κολονοσκοπήσεις).

Επιτυγχάνεται μελέτη του συνόλου του εντέρου και 
κεντρικότερα των στενωτικών περιοχών ενώ συγχρό-
νως εκτιμάται το πάχος του εντερικού τοιχώματος, το 
μεσεντέριο, τα γειτονικά και τα υπόλοιπα όργανα της 
κοιλιάς.

Η εικονική κολονοσκόπηση έχει την δυνατότητα 
εκτιμώντας τις ενδοσκοπικές εικόνες να περιγράψει 
αλλοιώσεις όπως: τραχεία απεικόνιση του βλεννο-
γόνου, εικόνα δικήν λιθόστρωτου, ψευδοπολύποδες, 
στενώσεις του αυλού. 

Οι ψευδοπολύποδες που αναγνωρίζονται από την 
εικονική κολονοσκόπηση ως πολυποειδή μορφώματα 
προβάλλοντα από τον βλεννογόνο εμφανίζονται κατά 
την εξελικτική πορεία της νόσου και περιγράφονται 
με τον ορό μεταφλεγμονώδης πολυποδίαση η εικόνα 
δίκην ‘’λιθόστρωτου” (Εικόνες 3, 4, 5 και 6)

Βεβαίως δεν είναι δυνατή η ιστολογική προσέγγιση 
των αλλοιώσεων αυτών με μόνα τα ευρήματα της εικο-

4.2.3.   εικονικη κολονοσκοπηση 
  	 Παναγιώτης	Καζακίδης
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εικ. 3. Νόσος Crohn: Τραχεία απεικόνιση του βλεννογόνου 
του εγκαρσίου κόλου

α

εικ. 4. Ελκώδης κολίτις: Μεγάλοι ψευδοπολύποδες

εικ. 5. Νόσος Crohn: Μικροί πολλαπλοί ψευδοπολύποδες 
στο κατιόν, φυσιολογική απεικόνιση της λοιπής πτύχωσης.

νικής κολονοσκόπησης, εν τούτοις ο συνδυασμός του 
γνωστού κλινικού ιστορικού με μια τοιχωματική πολυ-
ποειδή πάχυνση που ανταποκρίνεται στην διάρκεια της 
νόσου και συνοδεύεται από αντιδραστική υπερπλασία 
του λιπώδη ιστού και διήθηση του περικολικού λίπους 
(συνοδά απεικονιστικά στοιχεία της ΙΦΕΝ) μπορεί να 
θέσει με σχετική βεβαιότητα την διάγνωση.

Μια άλλη μεταφλεγμονώδης οντότης η οποία ευχε-
ρώς εκτιμάται με την εικονική κολονοσκόπηση είναι η 
μετά από επανειλημμένες προσβολές βαθμιαία εξάλει-

b

εικ. 2α., β. Ενδοσκοπική εικόνα φυσιολογικού εγκαρσίου. 
Πολυεπίπεδη στεφανιαία ανασύνθεση
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α
α

b

b

εικ. 6α.,β. Νόσος Crohn: α) ενδοσκοπική εικόνα: ψευ-
δοπολύποδες “εικόνα δίκην λιθόστρωτου”. Β) οβελιαία 
ανασύνθεση: Ηπια πάχυνση εντερικού τοιχώματος (βέλος), 
αύξηση περιορθικού λίπους

b

ψη των πτυχών του βλεννογόνου αλλά και των κολικών 
κυψελών με αποτέλεσμα τη σωληνώδη απεικόνιση του 
εντερικού αυλού εύρημα που απαντάται στην ελκώδη 
κολίτιδα. (Εικόνες 7 και 8)

Η εικονική κολονοσκόπιση απεικονίζει τις στενωτι-
κές μεταφλεγμονώδους αιτιολογίας βλάβες των ΙΦΕΝ 
(κυρίως της νόσου του Crohn). Με την συνδυαστική 
μελέτη των εικόνων εκτιμά τον βαθμό της στένωσης, 

γ

εικ. 7α., β., γ. Ελκώδης κολίτις: ενδοσκοπικές εικόνες α,β: 
άπτυχο σωληνώδες έντερο. “futureless” colon γ:στεφανιαία 
ανασύνθεση 
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α

γ Δ

b

εικ. 8. Νόσος Crohn: στενωτικές περιοχές εγκαρσίου, α,γ ενδοαυλικές εικόνες, β,δ εγκάρσιες τομές πάχυνση του 
τοιχώματος(κεφαλές βελών), διήθηση μεσεντερίου(αστερίσκοι), επιχώριοι λεμφαδένες (βέλος).

την έκταση, το πάχος του τοιχώματος,την διήθηση του 
περικολικού λίπους, την ύπαρξη διογκωμένων λεμ-
φαδένων αλλά και την εικόνα του βλεννογόνου της 
στενωτικής περιοχής συμβάλλοντας ικανοποιητικά 
στην διαφορική διάγνωση από άλλης αιτιολογίας στε-
νώσεις. Ταυτόχρονα έχει την ικανότητα να απεικονίζει 
το έντερο κεντρικότερα των στενωτικών περιοχών. 
(Εικόνα 9 και 10) 

Η ένδειξη για ενδοσκοπική περιοδική παρακο-
λούθηση ασθενών με ΙΦΕΝ είναι από μακρού γνω-
στή δεδομένου του υψηλού κινδύνου στην ανάπτυξη 
κακοηθείας. 

Θεωρείται ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης κακοηθείας σε 

ασθενείς που πάσχουν από ελκώδη κολίτιδα από 20ετι-
ας φαίνεται να διπλασιάζεται σε σχέση με τον γενικό 
πλυθησμό ( LANGHOLT et al. 1992, PINCZOWSKI et 
al. 1994). Αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του 
παχέος εντέρου διατρέχουν επίσης και οι ασθενείς με 
νόσο του Crohn. Ο κίνδυνος αυξάνει όταν η νόσος είναι 
εκτεταμένη η ολική όπως και όταν εμφανίζεται το πρώ-
τον πριν την ηλικία των 30 ετών. (GILLEN et al.1994) 
και άρα η περιοδική παρακολούθηση είναι αναγκαία 
και σε αυτούς τους ασθενείς. 

Η εικονική κολονοσκόπηση έχει την δυνατότητα να 
αναδεικνύει τόσο τον καρκίνο του παχέος εντέρου όσο 
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α

b

εικ. 9. Νόσος Crohn: στενωτική περιοχή μεσότητας εγκαρσί-
ου, α: ενδοαυλική εικόνα περιοχής στένωσης με αδροποίηση 
της πτύχωσης, β: εγκάρσια τομή: πάχυνση εντερικού τοιχώ-
ματος, αύξηση περικολικού λίπους 

b

α

εικ. 10. Νόσος Crohn: στενωτική περιοχή μεσότητας εγκαρ-
σίου, α ενδοαυλική εικόνα περιοχής μετά την στένωση με 
φυσιολογική πτύχωση, β εγκάρσια τομή: μετάβαση σε φυ-
σιολογικό πάχος τοιχώματος. 

και τους πολύποδες με υψηλότατα ποσοστά ευαισθη-
σίας. Μπορεί ως εκ τούτου να αποτελεί ένα σημαντικό 
συμπληρωματικό διαγνωστικό όπλο σε προγράμματα 
παρακολούθησης ασθενών υψηλού κινδύνου

Λόγω των γνωστών πλεονεκτημάτων ανεκτικό-
τητας της μεθόδου της εικονικής κολονοσκόπησης 

συγκριτικά με την συμβατική κολονοσκόπηση πολλοί 
θεωρούν ότι εάν με την εικονική κολονοσκόπηση όλες 
οι περιοχές του εντέρου ελέγχονται ικανοποιητικά, 
δεν υπάρχουν πολύποδες η σημεία προηγηθείσης 
φλεγμονής και ο άρρωστος είναι ασυμπτωματικός είναι 
δυνατόν να μην επιχειρείται συμβατική κολονοσκόπη-
ση. Εν τούτοις επειδή οι ασθενείς με νόσο Crohn είναι 
συνήθως νεαρότερης ηλικίας η χρήση της ιονίζουσας 
ακτινοβολίας θα πρέπει να αποφασίζεται με φειδώ.

Στην πραγματικότητα η εικονική κολονοσκόπηση 
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μπορεί και στην νόσο του Crohn να προσφέρει πολύ-
τιμες πληροφορίες. Μπορεί π.χ. να μελετήσει πιθανές 
βλάβες του εντέρου κεντρικότερα μιας στενωτικής-
αδιαπέραστης για το κολονοσκόπιο περιοχής.

Μπορεί επίσης να συμβάλει (όπως και η ΑΤ) στην 
διαφορική διάγνωση μεταξύ ψευδοελκών και πραγ-
ματικών συριγγίων αφού εκτιμά το εντερικό τοίχωμα 
σε όλο του το βάθος. Παρά ταύτα, επειδή πολλές φο-
ρές την μοναδική παθολογία σε νόσο Crohn μπορεί 
να αποτελούν μονήρεις βλάβες του βλεννογόνου μη 
εκτιμητέες με την εικονική κολονοσκόπηση η μέθοδος 
πρέπει να χρησιμοποιείται με περίσκεψη6-12.

Η εικονική κολονοσκόπηση φαίνεται ότι θα απο-
τελέσει σημαντικό διαγνωστικό όπλο σε περιπτώσεις 
ασθενών με ΙΦΕΝ και ιδιαιτέρα σε ασθενείς με εκτε-
ταμένες εντερικές στενώσεις. Στερείται βεβαίως της 
δυνατότητας λήψης βιοψιών.
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4.2.4.   μαγνητικη τομογραΦια κοιλιασ -  
μαγνητικη εντεροκλυση

	 	 	 Δημήτριος	Κουρούσης

Η ελκώδης κολίτις και η νόσος του Crohn είναι οι 
συχνότερες φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου και 
μέχρι πρόσφατα η μαγνητική τομογραφία είχε ένα 
περιορισμένο ρόλο στην εκτίμηση καθώς και στην θε-
ραπευτική ανταπόκριση των ασθενών με φλεγμονώδη 
νόσου του εντέρου.

Η ανάπτυξη όμως της τεχνολογίας με νέες τεχνικές 
και ταχείες ακολουθίες και ο συνδυασμός των με χορή-
γηση σκιαγραφικών ουσιών έχουν σημαντικά αυξήσει 
την εφαρμογή της μαγνητικής τομογραφίας καθώς και 
τις δυνατότητες διαφοροδιάγνωσης ελκώδους κολίτι-
δας και νόσου του Crohn.

Επίσης η μαγνητική τομογραφία παρέχει συγκριτι-
κά πλεονεκτήματα με άλλες εξετάσεις όπως η αξονική 
τομογραφία και οι υπέρηχοι στον προσδιορισμό της 
τοιχωματικής πάχυνσης του εντέρου, με επιπρόσθετη 
πολύ καλή συσχέτιση των ευρημάτων της, με την ενδο-
σκόπιση και τα ιστολογικά δεδομένα.

α) ελκώδης κολίτις

Η νόσος κατά συνέχεια μπορεί να προσβάλει το 
σύνολο των μοιρών του παχέος εντέρου με ανατομική 
περιοχή έναρξης του ορθού.

Περίπου στο 1/3 των ασθενών παρουσιάζεται νόσος 
του ειλεού ή ειλείτις εκ παλινδρομήσεως και συνήθως 
παρατηρείται σε έδαφος πανκολίτιδας λόγω διάνοιξης 
της ειλεοτυφλικής βαλβίδας και παλινδρόμησης του 
εντερικού περιεχομένου στο περιφερικό τμήμα του 
λεπτού εντέρου.

Παθολογοανατομικά η ελκώδης κολίτις χαρακτη-
ρίζεται σαν μια βλεννογόνια εξεργασία με μικροαπο-
στήματα των κρυπτών του Lieberkuhn με αποτέλεσμα 
την εξέλκωση του υπερκείμενου βλεννογόνου.

Στην χρόνια φάση παρατηρείται βράχυνση και 
πάχυνση του τοιχώματος του εντέρου με απώλεια της 
εικόνας των κολικών κυψελών.

Στην μαγνητική τομογραφία μετά από ε.φ. έγχυση 
παραμαγνητικής σκιαγραφικής ουσίας παρατηρούνται 
δύο χαρακτηριστικές εικόνες σε ασθενείς με ελκώδη 
κολίτιδα:

 1.  διήθηση του ορθού σε διάφορο μήκος αλλά κατά 
συνέχεια επέκταση στο εγγύς τμήμα και,

 2.  βλεννογόνια διήθηση.
Επίσης παρατηρείται γραμμοειδής διήθηση του 

παρακείμενου περικολικού λίπους που αντιστοιχεί σε 
επίταση των αγγείων του ορθού και σε κοκκιωματώδη 
ιστό.

Στην χρόνια μορφή της νόσου παρατηρείται υπο-
βλεννογόνιο σήμα χαμηλής έντασης που αντιστοιχεί 
σε υποβλεννογόνιο οίδημα και σε λεμφαγγειεκτασία.

Οι περιπτώσεις του τοξικού μεγάκολου χαρακτη-
ρίζονται από μεγάλο τμήμα προσβεβλημένου εντέρου 
με σημαντική πρόσληψη της παραμαγνητικής σκια-
γραφικής ουσίας μη συσχετιζόμενη με την πάχυνση 
του εντερικού

Β) νόσος Crohn

Η απεικόνιση παίζει σπουδαίο ρόλο στην αντιμετώ-
πιση των ασθενών με νόσου του Crohn και είναι επίσης 
χρήσιμη στην παρακολούθηση της ανταπόκρισης της 
συντηρητικής θεραπείας και παρέχει πληροφορίες 
όσον αφορά την χειρουργική αντιμετώπιση.

Η νόσος του Crohn είναι μία χρόνια φλεγμονώδης 
διατοιχωματική νόσος που προσβάλει οποιοδήποτε 
τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα αλλά συνήθως το 
λεπτό έντερο ιδιαίτερα τον τελικό ειλεό. Σε αναφερό-
μενη μελέτη περισσότερο από το μισό των ασθενών 
είχαν ταυτόχρονη προσβολή του τελικού ειλεού και 
του παχέος εντέρου και μόνο το 1/3 των ασθενών είχαν 
νόσο περιορισμένη στο λεπτό έντερο, τυπικά στον τελικό 
ειλεό. Στις Η.Π.Α και στην βόρεια Ευρώπη η νόσος του 
Crohn είναι η συχνότερη νόσος του λεπτού εντέρου, με 
αναλογία 7 ασθενείς σε 100χιλ., ενώ είναι ασυνήθης 
στην Ασία (εκτός της Ιαπωνίας) με αναλογία 0.08 σε 
100.000 χιλ1. στην κεντρική και νότια Αμερική.

Η αιτιολογία είναι άγνωστη και φαίνεται ότι η 
νόσος αντιπροσωπεύει παθολογικό βλεννογόνο, λόγω 
απάντησης σε ερέθισμα από άγνωστα αντιγόνα του 
αυλού του εντέρου2.

Η διαφορετικότητα της συμπεριφοράς έχει οδηγή-
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σει σε ταξινόμηση της νόσου σε υποομάδες περιλαμ-
βάνοντας την ενεργό φλεγμονώδη,την ινωδοστενωτική 
και την διατιτραίνουσα – συριγγώδη κατηγορία. Αυτή 
η ταξινόμηση έχει κλινική χρησιμότητα για τον καθο-
ρισμό συντηρητικής ή χειρουργικής θεραπείας. 

Η ακτινολογική αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα χρήσι-
μη, όταν η νόσος εντοπίζεται μεταξύ του συνδέσμου του 
Treitz και της ειλεοτυφλικής βαλβίδας, γιατί αυτό του 
τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα γενικώς δεν είναι 
προσιτό ενδοσκοπικά3.

Η εντερόκλυση θεωρείται τεχνική εκλογής στην 
αξιολόγηση της νόσου του Crohn του λεπτού εντέρου4. 
Η επαρκής διάταση ολόκληρου του λεπτού εντέρου 
είναι το κλειδί για τις ατελώς εκπτυσσόμενες έλικες 
οι οποίες μπορεί να κρύβουν ή να υποδύονται νόσο. 
Όμως η κλασική εντερόκλυση έχει δύο σημαντικά 
μειονεκτήματα που αφορούν την περιορισμένη πληρο-
φορία στην εξωαυλική επέκταση της νόσου του Crohn 
και των επιπλοκών της, καθώς και της ακτινικής επιβά-
ρυνσης του ασθενούς κυρίως στα νέα άτομα.

Ακόμα οι μελέτες με βάριο είναι λιγότερο χρή-
σιμες στην αξιολόγηση της ενεργού νόσου που είναι 
σημαντικό για την κατάλληλη κλινική αντιμετώπιση 
των ασθενών5.

Η αξονική τομογραφική εντερόκλυση χρησιμο-
ποιείται σχετικά πρόσφατα για να συνδυάσει τα 
πλεονεκτήματα της εντερόκλυσης και της αξονικής 
τομογραφίας6 με περιορισμούς, την αυξημένη ακτινική 
επιβάρυνση, την απώλεια της λειτουργικής πληροφο-
ρίας, του μη ακτινοσκοπικού ελέγχου της επαρκούς 
διάτασης – πλήρωσης των ελίκων του λεπτού εντέρου 
και του περιορισμού της μεθόδου μόνο σε εγκάρσιο 
επίπεδο.

Η μαγνητική εντερόκλυση είναι μια τεχνική απει-
κόνισης του λεπτού εντέρου που συνδυάζει τα πλεονε-
κτήματα της κλασικής εντερόκλυσης και των νεότερων 
απεικονιστικών μεθόδων7-9 με άριστη διακριτική 
ανάλυση με δυνατότητες συμβατικών και δυναμικών 
3D τεχνικών χωρίς ιοντίζουσα ακτινοβολία, με περι-
ορισμούς που μπορούν να συσχετίζονται με έλλειψη 
λειτουργικής πληροφορίας και με την σχετική διάταση 
του εντέρου.

τεχνική μαγνητικής εντερόκλυσης

Η απεικόνιση της νόσου του Crohn με τον μαγνητι-
κό τομογράφο αντανακλά την παθολογοανατομία και 
θεωρείται μια μέθοδος ευρέως αποδεκτή.

Η τοποθέτηση ρινονηστιδικού καθετήρα ακτινο-
σκοπικά εύρους 8-13 French. είναι απαραίτητη για την 
επαρκή διάταση των ελίκων του λεπτού εντέρου ούτως 
ώστε να’ ναι δυνατή, η αναγνώριση αρχόμενης παθο-
λογίας. Το ρύγχος του καθετήρα τοποθετείται μετά 
την νηστιδοδωδεκαδακτυλική καμπή και ο ασθενής 
τοποθετείται στο τραπέζι του μαγνητικού τομογράφου 
σε ύπτια ή σε πρηνή θέση για καλύτερη διάταση των 
ελίκων και μείωση του όγκου της περιτοναϊκής κοιλό-
τητας. Η χορήγηση ενδοαυλικών σκιαγραφικών ουσιών 
είναι απαραίτητη για την διάταση και απεικόνιση του 
αυλού των ελίκων του λεπτού εντέρου.

Αρκετές σκιαγραφικές ουσίες, στην απεικόνιση του 
γαστρεντερικού σωλήνα με τον μαγνητικό συντονισμό, 
έχουν προταθεί και ταξινομούνται σαν θετικές, αρνη-
τικές ή διφασικές10-13.

Οι θετικές σκιαγραφικές ουσίες παράγουν σήμα 
υψηλής έντασης εντός του αυλού του εντέρου, ενώ 
οι αρνητικές σκιαγραφικές ουσίες παράγουν χαμηλό 
(μαύρο) ή έλλειψη ενδοαυλικού σήματος.

Οι διφασικές σκιαγραφικές ουσίες συμπεριφέρο-
νται σαν θετικές ή αρνητικές ανάλογα της εφαρμοζό-
μενης ακολουθίας παλμού με χαμηλό σήμα έντασης 
στην Τ1 ακολουθία και με υψηλό σήμα έντασης στην 
Τ2 ακολουθία 

Το ζητούμενο μιας σκιαγραφικής ουσίας στην 
μαγνητική ετερόκλιση είναι η άριστη διάκριση του 
αυλού και του τοιχώματος η έλλειψη σημαντικών πα-
ρενεργειών και το χαμηλό κόστος. Το νερό είναι ένα 
άριστο σκιαγραφικό μέσο.

Η συνηθέστερη διφασική σκιαγραφική ουσία που 
χρησιμοποιείται στον μαγνήτη είναι ένα υδαρές ισότο-
νο διάλυμα με γλυκόλη πολυαιθελενίου και ηλεκτρο-
λύτες ή ένα υδαρές διάλυμα μεθυλικής κελλουλόζης 
(1:1), η οποία μειώνει την απορρόφηση και αυξάνει 
το ιξώδες το οποίο βελτιώνει την διάταση του εντέρου. 
Επίσης έχουν προταθεί διαλύματα θειικού βαρίου και 
σωματίδια οξείδια του σιδήρου.

Μετά από την τοποθέτηση του ασθενούς στο 
τραπέζι του μαγνητικού τομογράφου χορηγείται δι-
άλυμα ποσότητας 1500 εως 2500ml, με χαμηλό ρυθμό 
έγχυσης 80 εως 120 ml ανά λεπτό, μέχρι την διάβαση 
του σκιαγραφικού στο ύψος του τελικού ειλεού με 
την ακόλουθη αύξηση του ρυθμού χορήγησης μέχρι 
200ml. ανά λεπτό ούτως ώστε να προκληθεί χάλαση 
του αντανακλαστικού.

Η διάρκεια της μαγνητικής εντερόκλυσης κυμαί-
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νεται από 30΄-40 ΄. Εάν στην αρχή αυξηθεί ο ρυθμός 
χορήγησης του σκιαγραφικού, υπάρχει κίνδυνος παλίν-
δρομης πλήρωσης του στομάχου και πιθανή πρόκληση 
εμετού. 

Η εξέταση γίνεται με πηνία συνέργιας (phased 
array coil) και περιλαμβάνει την μαγνητική ακτινοσκό-
πηση και το πολυεπίπεδο απεικονιστικό μέρος.

Η μαγνητική ακτινοσκόπηση περιλαμβάνει μια δυ-
ναμική single shot 2D Τ2 FSE ακολουθία παλμών και 
λόγω της ταχείας κίνησης των ελίκων του λεπτού κατά 
την διάρκεια της χορήγησης του διαλύματος, ο χρόνος 
της ακολουθίας ενός slice μειώνεται σε 1, 2sec.

Η μαγνητική ακτινοσκόπηση επιτρέπει τον έλεγχο 
σε πραγματικό χρόνο (real time) που είναι χρήσιμος 
στην παρακολούθηση της πλήρωσης των ελίκων του λε-
πτού εντέρου. Στην περίπτωση παλίνδρομης πλήρωσης 
του στομάχου, ο ρυθμός έγχυσης μειώνεται ούτως ώστε 
να αποφεύγεται η πρόκληση εμετού. 

Περαιτέρω η μαγνητική ακτινοσκόπηση παρέχει 
λειτουργική πληροφορία όσον αφορά την κινητικότητα 
του λεπτού εντέρου, προσδιορίζοντας την διαταση-
μότητα ή την καθήλωση των ελίκων βοηθώντας στην 
διαφοροδιάγνωση μιας στενωτικής βλάβης από έναν 
λειτουργικό σπασμό.

Στην μαγνητική ακτινοσκόπηση είναι δυνατή η 
απεικόνιση και άλλων υδαρών κατασκευών όπως του 
χοληφόρου δένδρου και του ουροποιητικού, ενώ πο-
σότητες ασκίτη επίσης μπορούν να ανιχνευθούν χωρίς 
προβλήματα στην περίπτωση μικρής ποσότητας.

Όταν επιτευχθεί η άριστη διάταση των ελίκων του 
λεπτού χορηγείται 1g γλυκαγόνης ενδοφλεβίως για την 
ελαχιστοποίηση του περισταλτισμού.

Η εξέταση θα πρέπει να περιλαμβάνει εικόνες Τ1 
και Τ2 προσανατολισμού καθώς και ταχείες ακολουθί-
ες που να επιτρέπουν την συγκράτηση της αναπνοής.

Οι τομές σε στεφανιαίο επίπεδο αναδεικνύουν την 
ανατομία των ελίκων του λεπτού και είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμες στον χειρουργό ενώ οι ακολουθίες σε δια-
φορετικά επίπεδα συμπληρώνουν τον έλεγχο.

Εικόνες Τ2 προσανατολισμού με ταχεία ακολουθία 
παλμών τεχνικής HASTE ή SSFSE ή νεότερων ακολου-
θιών FISP, FFE ή FIESTA14-16 ανάλογα της εργοστα-
σιακής ονομασίας, χρησιμοποιούνται λόγω των πλεο-
νεκτημάτων, που αφορούν την μείωση των κινητικών 
artifacts, την ομοιογενή ενδοαυλική σκιαγράφηση,την 
υψηλή σκιαγραφική αντίθεση των τοιχωμάτων του λε-
πτού εντέρου, καθώς και την άριστη περαιτέρω άριστη 

απεικόνιση του μεσεντερίου.
Ορισμένα μειονεκτήματα αφορούν στην παρουσία 

artifacts, όπως την ύπαρξη ενός μαύρου τοιχωματικού 
artifacts που αντιστοιχεί σε μια λεπτή μαύρη γραμμή 
κατά μήκος του τοιχώματος του εντέρου ενδιάμεσου 
σήματος έντασης και δημιουργεί προβλήματα όσον 
αφορά την εκτίμηση μικρών τοιχωματικών βλαβών. 
3D ακολουθίες επιτρέπουν λεπτότερες τομές με μειο-
νέκτημα την παρουσία artefacts.

Οι δυναμικές μελέτες με ακολουθίες με 3D GRE 
– spoiled Τ1 προσανατολισμού εικόνες με καταστολή 
του λίπους κατά την διάρκεια της ενδοφλέβιας έγχυσης 
σκιαγραφικού μέσου αναδεικνύουν την ενίσχυση του 
τοιχώματος του εντέρου.

Με αυτές τις τεχνικές η φυσιολογική απεικόνιση 
του τοιχώματος αναδεικνύεται με ενδιάμεσο σήμα 
ενώ οι παθολογικές αλλοιώσεις χαρακτηρίζονται από 
υψηλό σήμα λόγω της πρόσληψης του σκιαγραφικού 
μέσου (Εικόνα 1).

Οι ακολουθίες με καταστολή του λίπους αναδεικνύ-
ουν σαφέστερα την σκιαγραφική αντίθεση μεταξύ του 

εικ.1. T2-W σε στεφανιαίο επίπεδο. Ικανοποιητική διάταση 
και πλήρωση του συνόλου των ελίκων του λεπτού οι οποίες 
απεικονίζονται με φυσιολογική τοιχωματική μορφολογία.
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τοιχώματος και του μεσεντερίου.

η συμβολή της μαγνητικής εντερόκλυσης στη διά-
γνωση της νόσου του Crohn. 

Πρόσφατα παρατηρήθηκε μεγάλο ενδιαφέρον με 
την μαγνητική τομογραφία στην νόσο του Crohn. Η 
μαγνητική εντερόκλυση μπορεί να απεικονίσει το ευρύ 
φάσμα των παθολογικών απεικονιστικών ευρημάτων 
της νόσου του Crohn συμπεριλαμβανόμενων των πρώ-
ιμων βλεννογόνιων αλλοιώσεων, των διατοιχωματικών 
και εξωτοιχωματικών εκδηλώσεων και επιπλοκών, με 
ταυτόχρονη ανάδειξη της ενεργούς δραστηριότητας 
της νόσου.

Θεωρείται ασφαλής μέθοδος και μπορεί να γί-
νεται ως μέθοδος ρουτίνας, ενώ δεν αναφέρθησαν 
σημαντικές παρενέργειες σε περισσότερους από 400 
εξετασθέντες ασθενείς. Επαρκής διάταση των ελίκων 
είναι το κλειδί στην ποιότητα της απεικόνισης του 
λεπτού εντέρου.

Μη διατεταμένες έλικες μπορούν να υποδύονται 
τοιχωματική πάχυνση και παθολογία Ένα σοβαρό 
πρόβλημα είναι ο εμετός που τερματίζει την χορήγη-
ση του διαλύματος με ανεπαρκή διάταση των ελίκων 
(Εικόνα 2).

Επιφανειακές αλλοιώσεις 

Αρχόμενες επιφανειακές βλάβες της νόσου του 
Crohn απεικονίζονται ως οζώδεις και λεπτές επιφα-
νειακές βλεννογόνιες εξελκώσεις που μπορούν να 
απεικονίζονται με την μαγνητική εντερόκλυση αλλά 
υπάρχει δυσκολία στην αναγνώριση αφθωδών ελκών 
και μικρών βλαβών, με χαρακτηριστικά αποστρογγυλο-
ποίησης, επιπέδωσης, πάχυνσης, αποδιοργάνωσης και 
ευθειασμού των κυκλοτερών πτυχών του βλεννογόνου 
του λεπτού εντέρου18. Αυτές οι αλλοιώσεις καλύτερα 
απεικονίζονται με την κλασική εντερόκλυση.

Διατοιχωματικές αλλοιώσεις 

Η σχισμοειδής εξέλκωση είναι ένα ευδιάκριτο αλλά 
μη σταθερό εύρημα της νόσου του Crohn.

Οι εξελκώσεις, μπορεί να περιορίζονται υποβλεν-
νογόνια, αλλά συνήθως, δημιουργούνται εν τω βάθει 
διατιτραίνουσες βλάβες με κατάληξη τα αποκαλού-
μενα σχήματος μαχαιριού ή αγκάθι τριαντάφυλλου 
συρίγγια.

Οι εν τω βάθει γραμμοειδείς εξελκώσεις απεικονί-
ζονται στην Τ2 ακολουθία σαν επιμήκεις ή εγκάρσιες 
λεπτές γραμμές υψηλού σήματος (καθηλωμένα συρίγ-

εικ. 2. T2-W FSE Η ατελής έκπτυξη των ελίκων εμποδίζει 
την ανίχνευση πιθανής παθολογίας.

για) εντός του εντερικού τοιχώματος.
Σε μία μελέτη ανιχνεύθηκαν 12 τοιχωματικές εξελ-

κώσεις (75% ειδικότητα και 100% ευαισθησία), με 
την μαγνητική λιγότερο ευαίσθητη συγκριτικά με την 
κλασική εντερόκλυση στην ανίχνευση των γραμμοει-
δών εξελκώσεων.

Τα επιμήκη έλκη μπορεί να διακόπτονται από 
μεμονωμένες νησίδες σχετικά μη προσβεβλημένου 
βλεννογόνου.

Η ύπαρξη σοβαρού οιδήματος μεταξύ των επιμή-
κων και εγκάρσιων εξελκώσεων με ψευδοπολύποδες, 
έχει σαν αποτέλεσμα την απεικόνιση του βλεννογόνου 
δίκην λιθόστρωτου στην εξέταση με βάριο ή στην μα-
γνητική εντερόκλυση.

Σε μελέτη με μαγνητική εντερόκλυση ανιχνεύθησαν 
τα 6 από τα 7 τμήματα λιθόστρωτου (85% ειδικότητα 
και 100% ευαισθησία)συγκριτικά με την συμβατική 
εντερόκλυση.

Οι στενώσεις του αυλού και οι συνοδές προστενω-
τικές διατάσεις εύκολα αναγνωρίζονται σε όλες τις 
ακολουθίες.

Η μαγνητική εντερόκλυση έχει άριστη ακρίβεια 
και συσχετίζεται καλώς με την εντερόκλυση του 
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λεπτού εντέρου στην αναγνώριση, εντόπιση και αξι-
ολόγηση του μήκους των προσβεβλημένων εντερικών 
τμημάτων καθώς και στην εκτίμηση της τοιχωματικής 
πάχυνσης.

Η τοιχωματική πάχυνση, σε καλώς διατεταμένες 
εντερικές έλικες αναγνωρίζεται καλά σε όλες τις ακο-
λουθίες της μαγνητικής εντερόκλυσης.

Σε μελέτη με μαγνητική εντερόκλυση ανιχνεύθησαν 
τα 19 από τα 20 (95%) προσβεβλημένα τμήματα και οι 
12 από τις 12 (100%) στενώσεις.

Συριγγώδεις πόροι και συρίγγια έχουν ψηλό σήμα 
έντασης στην Τ2 ακολουθία και ενισχύονται με κατα-
στολή του σήματος του λίπους σε Τ1 προσανατολισμού 
3D GRE εικόνες. Οι συριγγώδεις πόροι συνοδεύοντα 
συχνά με φλέγμονα των γειτονικών ιστών.

Οι Πρασόπουλος και συν. αναφέρουν ότι όλα τα 
συρίγγια απεικονίστηκαν στην συμβατική εντερόκλυ-
ση, αλλά μόνο το μισό των σηραγγωδών πόρων ανι-
χνεύθηκε στην μαγνητική εντερόκλυση πιθανός λόγω 
μικρότερης χωρικής ανάλυσης, σε άλλη δε μελέτη η 
μαγνητική εντερόκλυση έδειξε τους 3 από τους 4 συριγ-
γώδεις πόρους (75% ευαισθησία και 100% ειδικότητα) 
και η 3D GRE ακολουθία ήταν η περισσότερο ακριβής 
στην εκτίμηση των συριγγίων. Τα μικρά λοξά συρίγγια 
δύσκολα απεικονίζονται 

Οι Γκουρτσογιάννης και συν. αναφέρουν ότι η true 
FISP ακολουθία υπερέχει της HASTE στην απεικόνιση 
γραμμοειδών εξελκώσεων, λιθόστρωτου και ενδο-
τοιχωματικών συριγγίων, ενώ η FLASH ακολουθία 
λιγότερο ικανοποιητικά ανιχνεύει βλάβες μικρότερες 
των 3χιλ. σε διάμετρο.

Σύμφωνα με τους Umschaden et al19 η πολυεπίπεδη 
απεικόνιση (κάθετα στις διατατεμένες έλικες) είναι 
αναγκαία ούτως ώστε να αποφεύγεται η μη απεικόνιση 
των συραγγωδών πόρων.

Εξωαυλικές εκδηλώσεις και επιπλοκές 

Η μαγνητική εντερόκλυση έχει ένα σαφές πλεονέ-
κτημα συγκριτικά με την συμβατική εντερόκλυση στην 
απεικόνιση των εξωτοιχωματικών εκδηλώσεων και 
επιπλοκών της νόσου του Crohn. (Εικόνες 3 και 4)

Οι Umschaden και συν. αναφέρουν ότι η μαγνητική 
εντερόκλυση ανέδειξε ανωμαλίες που δεν φαίνονται 
στην συμβατική εντερόκλυση στο 24% των ασθενών.

Τα αποστήματα μπορούν να αναγνωριστούν λόγω 
του υδαρούς περιεχομένου και της σκιαγραφικής ενί-
σχυσης του τοιχώματος των.

Η παρουσία φλέγμονα δημιουργεί σήμα έντασης 
όμοιο με αυτό του πεπαχυσμένου εντερικού τοιχώμα-
τος στις Τ2 εικόνες και υπάρχει μία κατά συνέχεια επέ-
κταση της φλεγμονώδους εξεργασίας από το εντερικό 
τοίχωμα στους παρακείμενους γειτονικούς ιστούς.

Το σημείο λιθοστρώτου που αντιστοιχεί σε μία 
αυξημένη μεσεντερική αγγείωση αρχικά περιγράφηκε 
με την αξονική τομογραφία20 και αντιστοιχούσε σε 

εικ. 4. Στεφανιαία FISP ακολουθία. Τοιχωματική πάχυνση 
έλικος του τελικού ειλεού. 

εικ. 3. T2-W Συρίγγιο μεταξύ του έξω σφικτήρος του ορθού 
και του δεξιού ανελκτήρος μυός.
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αυξημένη αγγείωση και επέκταση της φλεγμονώδους 
εξεργασίας κατά μήκος των μεσεντέριων αγγείων 
και μπορεί σαφώς να απεικονιστεί με την μαγνητική 
εντερόκλυση.

Οι Πρασόπουλος και συν αναφέρουν ότι η true 
FISP ακολουθία υπερέχει των προσανατολισμού Τ2 
και Τ1 FLASH εικόνων στην ανίχνευση του σημείου 
λιθοστρώτου το οποίο απεικονίζεται σαν μία μικρή 
παράλληλη χαμηλή έντασης σήματος γραμμοειδής 
κατασκευή κάθετα στον επιμήκη άξονα του εντερικού 
τοιχώματος.

Μικροί μεσεντέριοι λεμφαδένες εύκολα ανιχνεύο-
νται λόγω του χαμηλού σήματος έντασης εντοπιζώμενη 
εντός του υψηλού σήματος μεσεντέριου λίπους στην 
ακολουθία FIESTA.

Η παρουσία των λεμφαδένων δεν είναι εμφανής στη 
χρήση άλλων ακολουθιών μαγνητικής εντερόκλυσης.

Η χορήγηση gadolinium στην δυναμική μελέτη επιτρέ-
πει την ανίχνευση μικρών φλεγμονωδών λεμφαδένων.

μαγνητική τομογραφία κοιλίας

Τα κοιλιακά συμπτώματα της νόσου του Crohn 
μπορεί να είναι μη ειδικά και να οφείλονται σε ενεργό 
φλεγμονή ή σε ινώδη ιστό και σχηματισμό στένωσης. 
Σημαντική είναι η εκτίμηση της ενεργότητος της νόσου, 
ούτως ώστε να προγραμματίζετε η άριστη θεραπεία.

Η περιοδική εκτίμηση της φλεγμονώδους δραστη-
ριότητας στο σημείο του προσβεβλημένου εντέρου έχει 
σημασία στην παρακολούθηση της αποτελεσματικό-
τητας των φαρμάκων και στον σχεδιασμό κατάλληλης 
χειρουργικής θεραπείας.

Η παρουσία τοπικής φλεγμονής μπορεί να δια-
φοροποιήσει την χειρουργική ένδειξη καθώς και την 
έκβαση της πρόγνωσης του ασθενούς. Για παράδειγμα 
απόφραξη η οποία προκαλείται από ενεργό φλεγμονή 
μπορεί να ανταποκριθεί στην φαρμακευτική αγωγή, 
ενώ απόφραξη η οποία οφείλεται σε ίνωση γενικότερα 
δεν ανταποκρίνεται και συχνά απαιτείται χειρουργική 
παρέμβαση (εκτομής ή πλαστική της στένωσης) με δε-
δομένο ότι δεν υπάρχει οξεία φλεγμονή ή φλέγμονας 
στο σημείο της στένωσης.

Λόγω της διαφορετικότητας της αντιμετώπισης 
της νόσου του Crohn και των πρόσφατων βελτιώσεων 
στην θεραπεία είναι αναγκαία η ακριβής εκτίμηση της 
ενεργούς δραστηριότητας της νόσου του Crohn21.

Οι συμβατικές ακτινολογικές22 και ενδοσκοπικές 
εξετάσεις προκαλούν βαθμό δυσανεξίας, έχουν περι-

ορισμένο εύρος και δεν εκτιμούν την διατοιχωματική 
και εξωτοιχωματική επέκταση της νόσου. Οι Maglinte 
et al23 αναφέρουν μία ταξινόμηση βασισμένη σε συν-
δυασμό της συμπεριφοράς της νόσου και των ακτινο-
λογικών ευρημάτων.

Τοπική φλεγμονή, επιφανειακά (αφθώδη) και εν 
τω βάθει έλκη και συχνά διατοιχωματική φλεγμονώδη 
αντίδραση με λεμφοειδή συγκέντρωση και σχηματισμό 
κοκκιώματος, χαρακτηρίζουν την ενεργό φλεγμονώδη 
υποομάδα της νόσου του Crohn.

Η εικόνα κοκκιώματος συνίσταται στην παρουσία 
πολλαπλών μικρών (3-4χιλ.) κοκκιωμάτων στο πεπα-
χυσμένο εντερικό τοίχωμα.

Η ενεργός δραστηριότητα της νόσου μπορεί να 
εκτιμηθεί με την μαγνητική τομογραφία με έγχυση 
παραμαγνητικής σκιαγραφικής ουσίας και με το σήμα 
έντασης στις εικόνες Τ2 προσανατολισμού26.

Σε δυναμικές μελέτες με τον μαγνητικό τομογράφο 
μια υπεραιμική βλεννογόνια στοιβάδα αναγνωρίζεται 
από το υψηλό σήμα έντασης λόγω της αυξημένης πρό-
σληψης του gadolinium, ενώ το υποβλεννογόνιο οίδημα 
έχει χαμηλό σήμα έντασης και περιβάλλεται από ορομυ-
ϊκή στοιβάδα με μέτριο σήμα έντασης με κατάληξη μία 
στοιβαδωτή εικόνα με σκιαγραφική ενίσχυση. Αυτή η 
εικόνα είναι ανάλογη της διαστρωματικής τοιχωματικής 
απεικόνισης που περιγράφεται στην αξονική τομογρα-
φία27, 28 και στους υπερήχους29.

Εικόνα στόχου με τις συγκεντρικές στοιβάδες του 
πεπαχυσμένου εντερικού τοιχώματος προηγείται της 
εικόνας του κοκκιώματος.

Συχνά εικόνα στόχου και κοκκιώματος μπορεί να 
παρατηρηθεί στον ίδιο ασθενή και καμιά φορά ακόμα 
και στην ίδια πάσχουσα εντερική έλκα. 

Λόγω των πρώιμων φλεγμονωδών αλλοιώσεων στην 
νόσου του Crohn που συμβαίνουν υποβλεννογόνια η 
στοιβαδωτή σκιαγραφική ενίσχυση μπορεί να οφεί-
λεται σε υποβλεννογόνιο οίδημα ίσως και με συνοδό 
οίδημα της μυϊκής στοιβάδας.

Σαν αποτέλεσμα η σκιαγραφική ενίσχυση των 
τοιχωμάτων του εντέρου μετά από την ενδοφλέβια 
χορήγηση gadolinium είναι περισσότερο εμφανής κατά 
μήκος των βλεννογόνιων και ορογόνων επιφανειών.

Η στοιβαδωτή σκιαγραφική ενίσχυση μετά την ε.φ. 
έγχυση gadolinium είχε υψηλή ειδικότητα για ενεργό 
νόσο. Μια στοιβαδωτή εικόνα αναφέρθηκε στους 4 
από τους 6 ασθενείς (67%) με ενεργό και σε κανένα 
με ανενεργό νόσο. 

Η παρουσία άφθονου ιστού διευκολύνει στην 
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μαγνητική εντερόκλυση την διάκριση μεταξύ ινώδους 
και οιδηματώδους πάχυνσης του τοιχώματος του 
εντέρου.

Το κολλαγόνο, το κύριο συστατικό της ινώδους 
τοιχωματικής πάχυνσης έχει χαμηλό σήμα έντασης 
στην Τ1 και Τ2 ακολουθία, ενώ το οίδημα έχει χαμηλό 
και υψηλό σήμα έντασης στην Τ1 και Τ2 ακολουθία 
αντιστοίχως.

Η διάκριση μεταξύ της ινώδους και οιδηματώδους στέ-
νωσης βασισμένης σε κριτήρια μαγνητικής τομογραφίας 
είναι χρήσιμη στην αξιολόγηση ασθενών για συντηρητική 
(οίδημα) και χειρουργικής (ίνωση) θεραπείας.

Στην πορεία της νόσου του Crohn που επικρατεί η 
ίνωση παρατηρείται μείωση του σήματος έντασης του 
πεπαχυσμένου τοιχώματος στην Τ2 ακολουθία με απο-
τέλεσμα την ομοιογενή απεικόνιση του τοιχώματος με 
περαιτέρω μείωση ή με ομοιογενή όμως σκιαγραφική 
ενίσχυση χωρίς συνοδό εικόνα στόχου.

Η πάχυνση του τοιχώματος του εντέρου είναι ένα 
κοινό μορφολογικό εύρημα στην νόσου του Crohn που 
δεν είναι αναγκαίο να συσχετίζεται με ενεργό νόσο.

Σε μια μελέτη το τοίχωμα του εντέρου ήταν μέτρια 
ή σημαντικά πεπαχυσμένο στους 6 από τους 6 ασθενείς 
(100%) με ενεργό νόσο και στους 7 από τους 9 ασθε-
νείς (77%) με ανενεργό νόσο.

Στην οξεία φάση λόγω του οιδήματος και της φλεγ-
μονής παρατηρούνται αλλοιώσεις του περιεντερικού 
λίπους.

Η ινωδολιπώδης μεσεντερική ανάπτυξη απεικο-
νίζεται σαν μία ανώμαλη γραμμοειδής και οζώδης 
πάχυνση του λιπώδους ιστού στην Τ2 ακολουθία και 
κυρίως στην FIESTA ακολουθία,αλλα το εύρημα είναι 
ασαφές στην μαγνητική εντερόκλυση.

Η ινωδολιπώδης ανάπτυξη μπορεί να απεικονίζε-
ται σαν μια χωροκατακτητική βλάβη με διαχωρισμό ή 
απώθηση των εντερικών ελίκων.

Σε μία μελέτη χωρίς να είναι στατιστικά σημαντικό 
η ινωδολιπώδης ανάπτυξη παρατηρήθηκε συχνότερα 
μεταξύ των ασθενών με ενεργό παρά με ανενεργό 
νόσο.

Άλλες περιεντερικές αλλοιώσεις όπως η μεσεντερι-
κή λεμφαδενοπάθεια, η παρουσία συριγγίων και απο-
στημάτων παρατηρούνται μόνο στην ενεργό νόσο.

Η μαγνητική εντερόκλυση μπορεί να απεικονίζει 
ενδοαυλικές,τοιχωματικές και εξωτοιχωματικές ανω-
μαλίες στην νόσο του Crohn και είναι χρήσιμη στην 
εκτίμηση της ενεργούς δραστηριότητας της νόσου.

Αντίθετα με την κλασική, η μαγνητική εντερόκλυση 
δεν αντιμετωπίζει προβλήματα με την επιπροβολή 
ελίκων του λεπτού εντέρου.

Λόγω της υπεροχής στην απεικόνιση της σκιαγρα-
φικής αντίθεσης του μαλακού ιστού, της λειτουργικής 
πληροφορίας, της ικανότητας λήψης πολυεπίπεδων 
τομών και της μη ακτινικής επιβάρυνσης, η μαγνητική 
τομογραφία συμβάλλει σημαντικά στην αξιολόγηση 
της νόσου του Crohn.

Οι περιορισμοί της μεθόδου είναι το κόστος, ο 
χρόνος εξέτασης, προβλήματα λόγω πιθανού εμετού 
και αντενδείξεις όπως η ύπαρξη βηματοδότη.
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 4.2.5. ο ρολοσ τησ πυρηνικησ  ιατρικησ  
 στην απεικονιση τησ ι.Φ.ε.ν

	 	 	 	 Ιορδανίδου	Λυδία

εισαγωγη

Η ραδιοϊσοτοπική απεικόνιση του φλεγμονώδους 
ιστού γενικότερα, αντιπροσωπεύει την μοριακή 
απεικόνιση των διαφόρων βημάτων της φλεγμονώ-
δους διεργασίας. Η Πυρηνική Ιατρική προσφέρει 
το πλεονέκτημα της ολόσωμου απεικόνισης και την 
δυνατότητα μελέτης των λειτουργικών αλλαγών (πα-
θοφυσιολογικών, βιοχημικών) οι οποίες προίστανται 
των μορφολογικών αλλαγών που παρέχουν οι λοιπές 
απεικονιστικές τεχνικές όπως η ακτινογραφία, υπο-
λογιστική τομογραφία, και μαγνητική τομογραφία.1 
Στην Πυρηνική Ιατρική μια ραδιοσημασμένη ένωση 
-το ραδιοφάρμακο- ενίεται ενδοφλεβίως και εκπέμπει 
γ-ακτινοβολία. Η γ-camera καταγράφει την κατανομή 
της ραδιενεργού ακτινοβολίας δια μέσου του σώμα-
τος δημιουργώντας μια εικόνα. (σπινθηρογράφημα, 
scanning) (εικόνα 1).

Το ραδιοφάρμακο που χρησιμοποιείται για την 
απεικόνιση της οξείας, υποξείας και χρόνιας φλεγμο-
νής συγκεντρώνεται στη θέση της βλάβης λόγω μετα-
βολών των φυσιολογικών συνθηκών στην περιοχή. Η 
ανάπτυξη της φλεγμονώδους αντίδρασης ανεξαρτήτως 
του αιτιολογικού παράγοντα χαρακτηρίζεται από αυ-
ξημένη παροχή αίματος, αύξηση της διαπερατότητας 
των τριχοειδών που επιτρέπει σε μεγαλύτερα μόρια 

(όπως αντισώματα, συμπλήρωμα και μόρια άλλων εν-
ζυμικών συστημάτων του πλάσματος) να διαπεράσουν 
το ενδοθήλιο και να φθάσουν στην θέση της φλεγμονής. 
Παρατηρείται μετανάστευση των λευκών αιμοσφαιρί-
ων, αρχικά των ουδετερόφιλων και μακροφάγων και 
αργότερα των λεμφοκυττάρων έξω από τα τριχοειδή, 
προς την θέση της βλάβης μέσω χημειοτακτικών ερε-
θισμάτων2. 

Οι σπινθηρογραφικές εικόνες βασιζόμενες στις 
φυσικοχημικές μεταβολές των ιστών μπορούν να απει-
κονίσουν τις φλεγμονώδεις εστίες σε πρώιμα στάδια, 
πριν την εμφάνιση των ανατομικών αλλαγών. Επι-
προσθέτως η σπινθηρογραφική απεικόνιση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την αποτελεσματικότητα ή μη της 
θεραπευτικής αντιφλεγμονώδους αγωγής. Το ιδανικό 
ραδιοφάρμακο για την απεικόνιση της φλεγμονώδους 
αντίδρασης θα πρέπει να πληρεί τα ακόλουθα κριτήρια 
όπως φαίνονται στον πίνακα 13,4,5. Από κλινική άποψη 
το ραδιοφάρμακο θα πρέπει να προσφέρει πληροφο-
ρίες για την εντόπιση, την έκταση και την σοβαρότητα 
της φλεγμονώδους πάθησης.

Πληθώρα ραδιοφαρμάκων είναι διαθέσιμα σήμε-
ρα για την απεικόνιση των φλεγμονωδών παθήσεων 
και ο κατάλογος αυτών επεκτείνεται κάθε χρόνο. Το 
πρόβλημα για τον πυρηνικό ιατρό είναι η επιλογή του 
καλύτερου ραδιοφαρμάκου για την φλεγμονώδη νόσο 
που διερευνάται. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν την 
παρουσία οξείας ή χρόνιας φλεγμονής, την ανατομική 
εντόπιση της νόσου, τον τύπο του ιστού (πχ οστά ή μα-
λακά μόρια), καθώς και την ανοσοποιητική κατάσταση 
του ασθενούς. Τα ραδιοφάρμακα ταξινομούνται σε 
δύο κατηγορίες:
 • αυτά που συγκεντρώνονται στην φλεγμονώδη βλάβη 

χωρίς ειδική δέσμευση, 
 • αυτά που συγκεντρώνονται στην βλάβη λόγω της 

σύνδεσης με τα λευκά αιμοσφαίρια. 
Οι μη ειδικοί ραδιοϊχνηθέτες χρησιμοποιούν την 

αυξημένη αιματική ροή και την τοπικά αυξημένη εικ. 1. γ-Camera
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αγγειακή διαπερατότητα και επιδεικνύουν αυξημένη 
εξαγγείωση στην θέση της φλεγμονής. Στους ραδι-
οϊχνηθέτες αυτούς ανήκουν το ραδιενεργό κιτρικό 
γάλλιο-67 (67Ga-citrate), οι ραδιοσημασμένες μη 
ειδικές ανοσοσφαιρίνες και τα ραδιοσημασμένα 
λιποσώματα. Τα ραδιοφάρμακα της δεύτερης τάξης 
εκμεταλλεύονται για την καθήλωση τους στην θέση της 
φλεγμονής,την διαπίδηση και χημειοταξία των λευκο-
κυττάρων είτε με την ραδιοεπισήμανση αυτών ex vivo 
ή με άμεση στόχευση των αντιγόνων ή των υποδοχέων 
τους in vivo μέσω της χορήγησης ραδιοεπισημασμένων 
αντικοκκιοκυτταρικών μονοκλωνικών αντισωμάτων ή 
χημειοτακτικών πεπτιδίων, κυτταροκινών και παρα-
γόντων συμπληρώματος που προσδένονται εκλεκτικά 
στους υποδοχείς αυτών.

ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντερικοί νόσοι (ι.Φ.ε.ν)

Οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντερικοί νόσοι 
δηλαδή η ελκώδης κολίτις και η νόσος του Crohn 
είναι νοσήματα που προκαλούν μια χρόνια και ειδική 
φλεγμονή μόνο στο παχύ έντερο η πρώτη και σ ’ολό-
κληρο το πεπτικό σύστημα η δεύτερη. Τόσο η ελκώδης 
κολίτις όσο και η νόσος του Crohn είναι νοσήματα που 
χαρακτηρίζονται από υφέσεις και εξάρσεις οι οποίες 
δύσκολα μπορεί να προβλεφθούν. Η εντόπιση και η 
έκταση της νόσου είναι σημαντικές πληροφορίες για 
την πρόγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των 
ασθενών. Επιπροσθέτως η διαφορική διάγνωση με-
ταξύ της ελκώδους κολίτιδος και της νόσου του Crohn 
είναι αναγκαία επειδή οι θεραπευτικές επιλογές 
διαφέρουν στις δύο νόσους. Από διαγνωστική άποψη 
οι συνήθεις ακτινολογικές τεχνικές επιτρέπουν την 

εκτίμηση της νόσου χωρίς όμως να προσδιορίζουν 
και την ενεργότητα αυτής. Νέες εξελίξεις στο πεδίο 
αυτό αποτελεί το υπερηχοτομογράφημα με ενίσχυση 
του ήχου με σκιαγραφικό υλικό6 και η μαγνητική το-
μογραφία7. Οι ενδοσκοπικές μελέτες μπορούν επίσης 
να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό περιορισμοί 
όμως της μεθόδου αποτελούν η απεικόνιση κυρίως 
μόνο του παχέος εντέρου, ενώ η στένωση του εντερικού 
αυλού και η παρουσία τοπικά φλεγμονής εμποδίζουν 
την περαιτέρω είσοδο του ενδοσκοπίου. 

ο ρόλος της πυρηνικής ιατρικής

Διάφορα ραδιοφάρμακα όπως κιτρικό-Ga67, 
111 In ή 99mTc-επισημασμένα λευκά αιμοσφαίρια, 
ανθρώπινες πολυκλωνικές ανοσοσφαιρίνες, μονο-
κλωνικά αντισώματα χρησιμοποιούνται σήμερα για 
την σπινθηρογραφική ανίχνευση της ΙΦΕΝ και είναι 
εμπορικά διαθέσιμα3,4,5,8,9. Συμπληρώνουν συνήθως τις 
ακτινολογικές και ενδοσκοπικές μελέτες, ενώ παίζουν 
κεντρικό ρόλο σε ειδικές κλινικές καταστάσεις όπου 
ο ρόλος των ανωτέρω μελετών είναι περιορισμένος. 
(πχ οξεία φάση της νόσου, τοξικό μεγάκολο, στένωση 
εντερικού αυλού κ.α)10. Την τελευταία δεκαετία έχουν 
αναπτυχθεί νέα ραδιοφάρμακα τα περισσότερα εκ 
των οποίων βρίσκονται σε φάση κλινικών δοκιμών και 
αρκετά από αυτά δείχνουν να είναι υποσχόμενα για 
την μελέτη της ΙΦΕΝ. Στον Πίνακα 2 καταγράφονται 
τα σημαντικότερα, καθώς και τα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα ενός εκάστου εξ αυτών. 

Η έλλειψη συγκριτικών μελετών που παρουσιάζουν 
την διαγνωστική ακρίβεια των διαφόρων απεικονιστι-
κών τεχνικών δυσκολεύει την επιλογή της καλύτερης 

πίνακας 1. Ιδιότητες του ιδανικού ραδιοφαρμάκου για την απεικόνιση της φλεγμονώδους αντίδρασης 

 1.  Εύκολη διαθεσιμότητα (απλή μέθοδος προετοιμασίας κατά προτίμηση από kit)

 2.  Επισήμανση με ένα ραδιονουκλίδιο με τα ιδανικά φυσικά χαρακτηριστικά του 99m Tc

 3.  Χαμηλό κόστος

 4.  Χαμηλή τοξικότητα και απουσία ανοσoαπάντησης

 5.  Υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα

 6. Ικανοποιητική συγκέντρωση και κατακράτηση στην φλεγμονώδη εστία

 7.  Γρήγορη κάθαρση από την κυκλοφορία του αίματος και χαμηλή σύνδεση με πρωτείνες του πλάσματος

 8.  Απουσία εντεροχολικής απέκκρισης, απέκκριση κυρίως μέσω των νεφρών χωρίς ή ελάχιστη καθήλωση στον νεφρικό 

φλοιό

 9. Μη σημαντική πρόσληψη από άλλους μη φλεγμαίνοντας ιστούς

 10. Διαφοροποίηση μεταξύ μικροβιακής και μη μικροβιακής φλεγμονής
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πίνακας 2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ραδιοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην απεικόνιση της ΙΦΕΝ

ραδιοφάρμακο  πλεονεκτήματα μειονεκτήματα Βιβλιογραφικές  
    αναφορές

67 Ga-citrate  γρήγορη προετοιμασία πρόσληψη από το γαστροεντερικό 23-26 
  χαμηλό κόστος σύστημα, χαμηλή ειδικότητα, 
   υψηλό φορτίο ακτινοβολίας 
   Μακρύ χρονικό διάστημα μεταξύ 
   της χορήγησης και της έναρξης 
   της απεικόνισης  

111In-leukocytes  Υψηλή διαγνωστική  επίμοχθη προετοιμασία, υψηλό  15, 27-32
  ακρίβεια φορτίο ακτινοβολίας, Μακρύ 
    χρονικό διάστημα μεταξύ της 
    χορήγησης και της έναρξης της 
   απεικόνισης   

99mTC-leukocytes  Υψηλή διαγνωστική  επίμοχθη προετοιμασία 14, 33-36
  ακρίβεια πρόσληψη στο λεπτό έντερο, 
   τους νεφρούς και την ουροδόχο 
   κύστη   

99mTc ή 111In-(HIG)  γρήγορη προετοιμασία Μακρύ χρονικό διάστημα 37-42
Ανθρώπινες πολυκλωνικές   μεταξύ της χορήγησης και
ανοσοσφαιρίνες IgG  της έναρξης της απεικόνισης

99mTc μονοκλωνικά  γρήγορη προετοιμασία Μακρύ χρονικό διάστημα μεταξύ 16, 18, 43-46
αντισώματα έναντι  μέτρια διαγνωστική  της χορήγησης και της έναρξης
των κοκκιοκυττάρων  ακρίβεια της απεικόνισης (ΗΑΜΑ)
και Tc99m Fab’IgG 
(Granuloscint, Leukoscan)

99mTc –μονοκλωνικό  γρήγορη προετοιμασία υψηλή καθήλωση στο ήπαρ 17, 19, 20 
αντισώμα (IgM) έναντι  γρήγορη απεικόνιση 
των κοκκιοκυττάρων υψηλή διαγνωστική 
Tc99m fanolesomab ακρίβεια, απουσία φυσιολο-
(LeuTec ή Neutrospec) γικής καθήλωσης στο έντερο 

Tc-99m ή In111 Χημειο-  γρήγορη απεικόνιση λευκοπενία 47-51
τακτικά πεπτίδια υψηλή διαγνωστική ακρίβεια

Tc99m ή In111  γρήγορη απεικόνιση Επίμοχθη προετοιμασία (IL-2) 52-60
Κυτταροκίνες υψηλή διαγνωστική ακρίβεια Λευκοπενία (IL-1,IL8,IL-2) 
(IL-1,IL8,IL-2) 

Tc99m ή In111  καλή διαγνωστική ακρίβεια Χαμηλότερη πρόσληψη στις 74, 75
Ανταγωνιστές υποδοχέων   φλεγμονώδεις εστίες απ’ότι
κυτταροκινών  οι κυτταροκίνες

Tc99m ή In111 Μόρια  υψηλή διαγνωστική ακρίβεια  68-73
προσκόλλησης
(E-σελεκτίνη)
Tc99-PEG λιποσώματα υψηλή διαγνωστική ακρίβεια Επίμοχθη προετοιμασία 61-67
Tc99-ΗΜΡΑΟ-PEG  γρήγορη απεικόνιση (για το Tc99-PEG λιποσώματα)
λιποσώματα  ανεπιθύμητες ενέργειες
F-18 δεόξυ-γλυκόζη γρήγορη προετοιμασία Χαμηλή ειδικότητα 21, 22
  γρήγορη απεικόνιση  υψηλό κόστος, μη επαρκής
  υψηλή ευαισθησία διαθεσιμότητα  
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Το σπινθηρογράφημα με αυτόλογα λευκά αιμο-
σφαίρια επισημασμένα με χηλικές λιποφιλικές ενώσεις 
των ισοτόπων ραδιενεργό ίνδιο-111 (111-In oxine) ή 
ραδιενεργό τεχνήτιο (Tc99m ΗΜΡΑΟ) αποτελεί την 
τρέχουσα απεικονιστική τεχνική με την μεγαλύτερη 
διαγνωστική ακρίβεια στην απεικόνιση της ΙΦΕΝ 
(εντόπιση και έκταση της νόσου) παρακάμπτοντας 
τους περιορισμούς των ακτινολογικών και ενδοσκο-
πικών μεθόδων που σχετίζονται με την δυσκολία 
ενδοσκοπικής λήψης δειγμάτων από το λεπτό έντερο, 
την δυσκολία στην διαφοροποίηση της υποτροπής από 
μηχανική απόφραξη σε ασθενείς με γνωστή ΙΦΕΝ και 
τον κίνδυνο διάτρησης του εντέρου κατά την διάρκεια 
του βαριούχου υποκλυσμού ή της κολονοσκόπησης 
σε ασθενείς με οξεία βαριά κατάσταση. Όπως όλες 
οι ραδιοισοτοπικές τεχνικές, το σπινθηρογράφημα 
κοιλίας με επισημασμένα λευκά αιμοσφαίρια είναι μία 
μη επεμβατική μέθοδος, δεν απαιτεί καμία προετοιμα-
σία και η έκθεση του ασθενούς σε ακτινοβολία είναι 
μικρότερη συγκριτικά με την ακτινολογικές μελέτες 
διάβασης παχέος και λεπτού εντέρου12. Ειδικά για 
τους παιδιατρικούς ασθενείς που θα υποβληθούν σε 
σπινθηρογράφημα με επισημασμένα λευκά με Tc99m 
ΗΜΡΑΟ, το ισοδύναμο ενεργούς δόσης είναι περίπου 
3 mSv, ενώ για την ακτινολογική διάβαση του λεπτού 6 
mSv και του παχέος εντέρου 8,5 mSv13. Επιπροσθέτως 
προσφέρει το πλεονέκτημα της ταυτόχρονης απεικό-
νισης του πάσχοντος τμήματος του λεπτού και παχέος 
εντέρου σε μία μόνο εξέταση και σε 30 λεπτά μετά την 
χορήγηση. Στις οξείες φάσεις της νόσου θεωρείται ως 
η τεχνική εκλογής λόγω της αντένδειξης της διενέργει-

τεχνικής για την μελέτη της ΙΦΕΝ. Tα αποτελέσματα 
μεταανάλυσης 112 δημοσιευμένων εργασιών από 
το1984 έως και το 2004 που αφορούν την απεικόνιση 
της ΙΦΕΝ σε συνολικό αριθμό 4388 ασθενών που δη-
μοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2005 στο Nuclear Medicine 
Communications φαίνονται στον πίνακα 311. Η ανάλυ-
ση των αποτελεσμάτων καθόρισε ως ραδιοφάρμακο 
εκλογής για την απεικόνιση της ΙΦΕΝ το σπινθηρο-
γράφημα με λευκά αιμοσφαίρια επισημασμένα με 
Tc99m ΗΜΡΑΟ. Οι εναλλακτικές σπινθηρογραφικές 
τεχνικές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε μη 
διαθεσιμότητα του Tc99m ΗΜΡΑΟ λόγω της χαμηλό-
τερης ευαισθησίας αυτών. 

Οι ακτινολογικές και ενδοσκοπικές τεχνικές συ-
γκριτικά με τις σπινθηρογραφικές δεν προσφέρουν 
σημαντικά πλεονεκτήματα υπό την έννοια της ευαι-
σθησίας και ειδικότητας στην διάγνωση της ΙΦΕΝ. 
(πίνακας 3). Ωστόσο θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι 
το υπερηχογράφημα θα πρέπει να είναι η πρώτη 
απεικονιστική επιλογή αφ’ ενός λόγω της υψηλής δια-
θεσιμότητας και αφ’ετέρου της μη επεμβατικότητας της 
μεθόδου. Ο βαριούχος υποκλυσμός και η ενδοσκόπηση 
παρέχουν υψηλό επίπεδο ανατομικών λεπτομερειών 
και χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση της διά-
γνωσης και την εκτίμηση της έκτασης της νόσου. Το 
σπινθηρογράφημα με λευκά αιμοσφαίρια επισημασμέ-
να με Tc99m ΗΜΡΑΟ θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
σε συγκεκριμένες κλινικές ενδείξεις.

κλινικές ενδείξεις για την σπινθηρογραφική απεικό-
νιση της ιΦεν

πίνακας 3. Ευαισθησία και ειδικότητα των απεικονιστικών τεχνικών συγκριτικώς με τις ραδιοισοτοπικές τεχνικές.

απεικονιστική τεχνική  ασθενείς  ευαισθησία %  ειδικότητα % 

111 In -λευκά αιμοσφαίρια 682 87.97 93.43 

Tc99m –λευκά αιμοσφαίρια 1427 88.36 91.54 

Tc99m –λευκά αιμοσφαίρια >3 ώρες 1459 90.69 84.94 

Tc99m / 111 In- HIG 110 75.73 83.93 

ενδοσκόπηση 58 91.33 72.30 

Μελέτες βαρίου 167 66.77 77.20 

υπερηχογράφημα 242 70.32 91.40 

Μονοκλωνικά αντισώματα 133 70.07 92.48 

Υπολογιστική τομογραφία 110 80.32 88.93 

 Σύνολο 4388   

Nucl Med Commm 2005;26:657-664
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ας κολονοσκόπησης και βαριούχου υποκλυσμού. Αν 
και θεωρητικά το καλύτερο ραδιοφάρμακο είναι το 
111-In oxine-λευκά αιμοσφαίρια λόγω της απουσίας 
φυσιολογικής συγκέντρωσης του στο έντερο (εικόνα 
2), το Tc99m ΗΜΡΑΟ-λευκά αιμοσφαίρια (εικόνα 3) 
προσφέρει πλεονεκτήματα, όπως καλύτερη ποιότητα 
εικόνας, υψηλή διαθεσιμότητα, μικρότερη ακτινική 
επιβάρυνση, και χαμηλότερο κόστος. Μειονέκτημα της 
μεθόδου αποτελεί η εμφάνιση καθήλωσης στο έντερο 
στις = 4 ώρες γεγονός που δεν επιτρέπει την πραγμά-
τωση καθυστερημένων λήψεων (εικόνα 4).

Σπινθηρογραφική διάγνωση της ΙΦΕΝ και διαφορική 
διάγνωση μεταξύ ελκώδους κολίτιδος και νόσου του 
Crohn

Το σπινθηρογράφημα με επισημασμένα λευκά θε-
ωρείται δεύτερης επιλογής απεικονιστική τεχνική όταν 
οι ακτινολογικές και ενδοσκοπικές τεχνικές είναι μη 
διαγνωστικές. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μεταα-
νάλυσης (πίνακας 3) το σπινθηρογράφημα με επισημα-
σμένα λευκά έχει υψηλή ευαισθησία στη διάγνωση της 
ΙΦΕΝ αφού η απουσία καθήλωσης στο έντερο αποκλεί-
ει την διάγνωση της νόσου. Στην περίπτωση ωστόσο 
ενός θετικού σπινθηρογραφήματος, η πιθανότητα του 
ψευδώς θετικού θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν 
λόγω του ότι οι φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου 
όπως η μικροβιακή κολίτις, ψευδομεμβρανώδης κο-

εικ. 2. Φυσιολογικό ολόσωμο σπινθηρογράφημα με αυτό-
λογα λευκά αιμοσφαίρια επισημασμένα με111-Ioxine στις 
24 ώρες. Καθήλωση του ραδιοφαρμάκου στο ήπαρ, σπλήνα 
και νωτιαίο μυελό (απουσία καθήλωσης στο έντερο) 

εικ. 3. Φυσιολογικό ολόσωμο σπινθηρογράφημα με επιση-
μασμένα λευκά με Tc99m ΗΜΡΑΟ στις 4 και 24 ώρες μετά 
την χορήγηση του ραδιοφαρμάκου. Στις 4 ώρες υπάρχει 
έντονη πρόσληψη από την αιματική δεξαμενή, το ήπαρ, τον 
σπλήνα και το ουροποιογεννητικό σύστημα. Στις 24 ώρες, 
η καθήλωση διατηρείται στην οροδόχο κύστη, στο έντερο, 
το ήπαρ, σπλήνα και μυελό των οστών. Συγκρίνετε με την 
εικόνα 2.

εικ. 4. Το σπινθηρογράφημα Tc99m ΗΜΡΑΟ-λευκά αιμο-
σφαίρια σε ασθενή με νόσο του Crohn. α) Απεικόνιση της 
φλεγμονής στον τελικό ειλεό και στο τυφλό μία ώρα μετά 
την χορήγηση. β) Στις 4 ώρες τα λευκοκύτταρα έχουν μετακι-
νηθεί (μεγάλο τόξο) στον εντερικό αυλό κάνοντας δύσκολη 
την εκτίμηση της αληθούς έκτασης της νόσου.

λίτις, εκκολπωματίτιδα, σκωλικοειδίτιδα, ισχαιμική 
κολίτις αλλά και παθήσεις μη ειδικής πρόσληψης του 
ραδιοφαρμάκου όπως η ενδοκοιλιακή αιμορραγία, οι 
ενδοκοιλιακοί όγκοι και η κατάποση επισημασμένων 
λευκών τα οποία έχουν συγκεντρωθεί σε φλεγμονώδεις 
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παθήσεις του οισοφάγου ή του ανωτέρου αναπνευ-
στικού συστήματος μπορούν να απεικονισθούν με τα 
επισημασμένα λευκά αιμοσφαίρια. 

Η διαφορική διάγνωση μεταξύ ελκώδους κολίτιδος 
και νόσου του Crohn σπινθηρογραφικά βασίζεται στην 
διαφορετική κατανομή της καθήλωσης στις δύο νόσους 
η οποία ακολουθεί την τοπογραφία της προσβολής 
του πεπτικού συστήματος για κάθε μία απ’ αυτές. 
Πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου κυρίως από το λεπτό 
έντερο και την ειλεοτυφλική περιοχή με την μορφή 
της ασυνεχούς κατανομής (patchy distribution) είναι 
ενδεικτική της νόσου του Crohn, η οποία αντιστοιχεί 
με την χαρακτηριστική εικόνα που παρατηρείται κατά 
την ενδοσκόπηση του εντέρου, η οποία δείχνει υγιείς 
περιοχές με σαφή όρια ανάμεσα στις πάσχουσες (ει-
κόνα “πλακόστρωτου”) (εικόνα 5,6). Ενώ η πρόσληψη 
κυρίως από το ορθό, την αριστερή κολική καμπή, η 
οποία αρκετές φορές συνεχίζεται μέχρι και τον τελι-
κό ειλεό με συνεχή κατανομή του ραδιοφαρμάκου σε 
όλο το μήκος της πάσχουσας περιοχής, ή η διάχυτη 
πρόσληψη του σε όλο το παχύ έντερο είναι ενδεικτική 
της ελκώδους κολίτιδος (εικόνα 7). 

Εκτίμηση της έκτασης και ενεργότητας της νόσου 

Η έκταση της νόσου συνήθως προσδιορίζεται με 
ενδοσκόπηση και μελέτες βαρίου. Το σπινθηρογρά-
φημα με επισημασμένα λευκά συνήθως καταδεικνύει 
μεγαλύτερη συμμετοχή του εντέρου σε σύγκριση με 
τις ακτινολογικές εξετάσεις λόγω της ευαισθησίας 
του να ανιχνεύει κολίτιδα με ελάχιστες αλλοιώσεις 
του εντέρου(low grade acute inflammation). Το 
σπινθηρογράφημα με επισημασμένα λευκά εμφανίζει 
μεγαλύτερη ευαισθησία από τις μελέτες βαρίου στην 
απεικόνιση της περιοχής της νήστιδος. Ο μοναδικός 
περιορισμός του είναι η έλλειψη ανατομικής πλη-
ροφόρησης. Η εκτίμηση της ενεργότητας της νόσου 
είναι δύσκολο να επιτευχθεί με τις ακτινολογικές, 
ενδοσκοπικές τεχνικές και κλινικούς δείκτες (πχ 
Crohn Disease Activity Index (CDAI)) διότι στερού-
νται ειδικότητας. Λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι ο βαθμός 
καθήλωσης του ραδιοφαρμάκου στο έντερο είναι 
ανάλογος της έντασης της εντερικής φλεγμονής, το 
σπινθηρογράφημα με επισημασμένα λευκά διαδραμα-
τίζει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση ασθενών 
με ΙΦΕΝ για τους οποίους υπάρχει κλινική υποψία 
υποτροπής της νόσου (εικόνα 8), αλλά και για πλέον 
αντικειμενική παρακολούθηση της αποτελεσματικότη-

εικ. 5. Σπινθηρογράφημα κοιλίας με Tc99m-ΗΜΡΑΟ. 
Ασυνεχής κατανομή της καθήλωσης με skip areas (τόξα) σε 
4 ασθενείς με νόσο του Crohn.

εικ. 6. Σπινθηρογράφημα κοιλίας με Tc99m-ΗΜΡΑΟ 30 
λεπτά μετά την χορήγηση. Αυξημένη καθήλωση σημειώνεται 
στον τελικό ειλεό (τόξο) σε παιδί με νόσο του Crohn.

εικ. 7. Σπινθηρογράφημα κοιλίας με Tc99m-ΗΜΡΑΟ σε 2 
ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα. Σημειώνεται συνεχής η κατα-
νομή της καθήλωσης (τόξα).
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εικ. 9. Σπινθηρογράφημα με In111-επισημασμένα λευκά 
σε ασθενή με νόσο Crohn, πυρετό και λευκοκυττάρωση. 
Αυξημένη καλώς περιγεγραμμένη καθήλωση στο έντερο 
η οποία παραμένει και στις καθυστερημένες λήψεις. Η 
υπολογιστική τομογραφία καταδεικνύει την παρουσία 
αποστήματος συστοίχως.

τας της θεραπείας.

σπινθηρογραφική ανίχνευση  
των επιπλοκών της νόσου

Το σπινθηρογράφημα με επισημασμένα λευκά θεω-
ρείται ως δεύτερης επιλογής τεχνική για την διάγνωση 
των ενδοκοιλιακών αποστημάτων όταν τα ευρήματα 
των ακτινολογικών εξετάσεων είναι ύποπτα για την 
παρουσία αποστήματος χωρίς όμως να μπορούν να 
επιβεβαιωθούν Συνήθως η πρόσληψη στα αποστή-
ματα είναι μονο-εστιακή, καλώς περιγεγραμμένη και 
παραμένει σταθερή στην ίδια θέση με την πάροδο 
του χρόνου (εικόνα 9). Καθυστερημένες λήψεις μέ-
χρι και 48 ώρες από την χορήγηση του 111-In oxine 
και 24 από το Tc99m ΗΜΡΑΟ χρειάζονται για την 
σπινθηρογραφική επιβεβαίωση του αποστήματος και 
την διαφοροποίηση από την φλεγμονή του εντερικού 
τοιχώματος. Στην περίπτωση της στενώσεως του αυλού 
του εντέρου, η σπινθηρογράφηση με τα επισημασμένα 
λευκά αιμοσφαίρια βοηθάει στην διαφοροποίηση της 
φλεγμονής από την ίνωση και δίνει την δυνατότητα 
της επιλογής της κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώ-
πισης (φαρμακευτικής ή χειρουργικής), ενώ δεν έχει 
καμία ένδειξη για την διάγνωση και χαρακτηρισμό 
των συριγγίων.

μελλοντικές εξελίξεις

Σημαντικός περιορισμός στην χρήση και των δύο 
ραδιοφαρμάκων αποτελεί η χρονοβόρος διαδικασία 
διαχωρισμού των λευκών αιμοσφαιρίων, η οποία χρήζει 

εξειδικευμένου προσωπικού, (διάρκεια διαχωρισμού 
και επισήμανσης 3 ώρες) καθώς και ο κίνδυνος μετά-
δοσης παθογόνων ιών από την διαχείριση συλλογής και 
επεξεργασίας του αίματος. Λόγω των ως άνω, πολλά 
νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα που διαθέτουν τμήματα 
πυρηνικής ιατρικής δεν δύνανται να συμπεριλάβουν το 
σπινθηρογράφημα κοιλίας με επισημασμένα λευκά αι-
μοσφαίρια ως εξέταση ρουτίνας στο τμήμα τους. Ακόμη 
και στις περιπτώσεις που κάποια τμήματα παρέχουν 
την δυνατότητα αυτή μόνο ένας περιορισμένος αριθμός 
εξετάσεων μπορεί να ολοκληρωθεί στην διάρκεια μιάς 
ημέρας (1-2 ασθενείς). 

Λόγω των ως άνω κατέστη επιτακτική η ανάγκη 
ενός ραδιοφαρμάκου το οποίο να επισημαίνει τα αυ-
τόλογα λευκοκύτταρα στην κυκλοφορία του αίματος 
ή στις φλεγμαίνουσες εστίες in vivo, χωρίς την χρονο-
βόρα διαδικασία του διαχωρισμού των λευκών ex vivo. 
Διάφορα μονοκλωνικά αντισώματα έναντι αντιγόνων 
που εκφράζονται στην επιφάνεια των λευκοκυττάρων 
έχουν αναπτυχθεί (NCA(noncrossreactive), CD15, 
CD66, και CD67). Τουλάχιστον 4 μονοκλωνικά αντι-
σώματα έχουν κλινικά δοκιμασθεί για την απεικόνι-
ση της φλεγμονής: anti-NCA-95 IgG (BW250/183), 
anti-CD67 IgG (AK-47), anti-NCA-90 fab (Immuno-
MN3, leukoscan:anti-CD66 και anti-CD15(LeuTec, 
Neutrospec)14-19 

Όλα τα ανωτέρω ραδιοφάρτμακα δείχνουν μέτρια 
ευαισθησία αλλά υψηλή ειδικότητα στην ανίχνευση 

εικ. 8. Ασθενής με υποτροπή της νόσου. Ενώ υπήρχαν 
κλινικά συμπτώματα, καμία άλλη απεικονιστική τεχνική 
δεν καθόρισε τη θέση της υποτροπής όπως το σπινθηρο-
γράφημα με επισημασμένα λευκά με Tc99m ΗΜΡΑΟ. Τα 
τόξα δείχνουν την εντόπιση της υποτροπής με μορφολογία 
γράμματος “C”.
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εικ. 11. Tc99mΗΜΡΑΟ-λευκοκύτταρα 4 ώρες, In111-λευκοκύτταρα 24ώρες, Tc99m-Fanosolomab Neutrospec 1ώρα

της ΙΦΕΝ. Εξαίρεση αποτελεί το fanolesomab, ένα 
μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού IgM ανοσοσφαι-
ρίνης που προσδένεται με μεγάλη χημική συγγένεια 
με τους υποδοχείς του CD15 των λευκοκυττάρων. Το 
fanolesomab προσδένεται τόσο με τα ουδετερόφιλα 
στην κυκλοφορία που μεταναστεύουν στην θέση της 
φλεγμονής όσο και με τα ουδετερόφιλα που εκφράζουν 
τον CD15 υποδοχέα και ήδη είναι συγκεντρωμένα στην 
φλεγμονώδη εστία. 

Το Tc99m fanolesomab έχει το πλεονέκτημα της 
εύκολης προετοιμασίας, της πολύ γρήγορης απεικόνι-
σης μόλις 4 λεπτά -1 ώρα μετά την χορήγηση του ρ/φ, 
καθώς και της απουσίας καθήλωσης στο έντερο(εικόνα 
10) ακόμη και μετά πάροδο αρκετών ωρών. Συγκριτι-
κώς με το 111-In oxine και το Tc99m ΗΜΡΑΟ-λευκά 
αιμοσφαίρια ολόσωμο σπινθηρογράφημα υπερτερεί 
σε απεικόνιση (εικόνα 11). Στις 7 Ιουλίου του 2004 το 
ραδιοφάρμακο αυτό εγκρίθηκε από το FDA και είναι 
εμπορικά διαθέσιμο στις ΗΠΑ ως Neutrospec με αρχι-
κή κλινική ένδειξη την σπινθηρογραφική διάγνωση της 
άτυπης σκωληκοειδίτιδος,20 ενώ σύντομα πρόκειται να 
είναι διαθέσιμο και στην Ευρώπη. Κλινικές δοκιμές για 
την απεικόνιση της ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου 
του εντέρου με το Neutrospec έδειξαν μέχρι σήμερα 
υποσχόμενα αποτελέσματα 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 2 εκτός από τα 

μονοκλωνικά αντισώματα τα οποία μπορούν εναλλα-
κτικά να χρησιμοποηθούν στην απεικόνιση της ΙΦΕΝ 
(Granuloscint, Leukoscan) Τα Tc99-PEG λιποσώματα 
(εικόνα 12), τα Μόρια προσκόλλησης όπως η E-σελε-
κτίνη επισημασμένη με Tc99m ή In111, η οποία είναι 
μια γλυκοπρωτείνη που εκφράζεται στη επιφάνεια 
των ενδοθηλιακών κυττάρων σε απάντηση στις προ-
φλεγμονώδεις κυτταροκίνες όπως την ιντερλευκίνη 
1 (IL-1) και τον παράγοντα νέκρωσης όγκων (TNF), 

εικ. 10. Tc99m-Fanosolomab (Neutrospec) (1ώρα)
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εικ. 12. σπινθηρογράφημα κοιλίας 24 ώρες μετά την χορή-
γηση 99m Tc-PEG-λιποσώματα σε ασθενή 20 ετών με νόσο 
Crohn. Διάχυτα αυξημένη συγκέντρωση παρατηρείται στο 
αριστερό κόλον. Η μικρή θερμή εστία στην μεσότητα αυτού 
αντιστοιχεί σε έλκος της περιοχής επιβεβαιωμένο ενδοσκο-
πικώς και ιστολογικώς.

εικ. 13. Σπινθηρογράφημα με 111In αντί -E-σελεκτίνη στον 
ασθενή της εικόνας 4. Η καθήλωση στην περιοχή του εντέρου 
παραμένει αμετάβλητη τόσο στην λήψη των 4 όσο και των 24 
ωρών. Τα τόξα δείχνουν την περιοχή της φλεγμονής.

την ιστοπαθολογική ανάλυση ασθενών με ΙΦΕΝ (εικό-
να 14). Μια άλλη μελέτη που περιλαμβάνει ασθενείς 
μόνο με νόσο Crohn οι οποίοι μελετήθησαν με FDG 
-PET ανέφερε υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα στην 
ανίχνευση της νόσου. Εν τούτοις η χαμηλή ειδικότητα 
της εξέτασης λόγω της πρόσληψης του ραδιοφαρμάκου 
από διαφορετικούς τύπους κυττάρων που εμφανίζουν 
υψηλή γλυκολυτική δραστηριότητα είναι ένας από τους 
σημαντικότερους περιορισμούς της μεθόδου. Πχ Η 
FDG-PET δεν επιτρέπει τον διαχωρισμό μεταξύ καρ-
κινικών και φλεγμονωδών βλαβών, ενώ επηρεάζεται 
και από τα επίπεδα γλυκόζης στον ορό του αίματος. 

εικ. 14. Σπινθηρογράφημα με F18 FDG PET-CT. Αυξημένη 
και συνεχής κατανομή του ραδιοφαρμάκου στο παχύ έντε-
ρο που επεκτείνεται από το ορθό μέχρι και την μεσότητα 
του εγκαρσίου κόλου. Η καθήλωση είναι περιφερική και 
επιφανειακή και αντιστοιχεί σε πάχυνση και οίδημα του 
πάσχοντος εντέρου η οποία φαίνεται στην αντίστοιχη εικόνα 
της υπολογιστικής τομογραφίας.

ή τους βακτηριακούς λιποσακχαρίτες, η οποία παίζει 
σημαντικό ρόλο στην διευκόλυνση της μετανάστευσης 
των λευκών αιμοσφαιρίων στους ιστούς. 

Η έκφραση της ε-σελεκτίνης έχει επιβεβαιωθεί 
ανοσοιστοχημικά στα φλεγμαίνοντα τμήματα του 
εντέρου στην ΙΦΕΝ. Δεδομένου ότι η έκφραση 
της ε-σελεκτίνης περιορίζεται στο ενεργοποιημένο 
ενδοθήλιο, το μόριο αυτό αποτελεί στόχο για την 
in vivo ανίχνευση και ποσοτικό προσδιορισμό της 
έκτασης της νόσου (εικόνα 13). Οι κυτταροκίνες με 
σημαντικότερη εξ αυτών την IL-2, και τα χημειοτακτι-
κά πεπτίδια προσφέρουν την εύκολη και αποδοτική 
επισήμανση (one step method), υψηλή ευαισθησία 
και ειδικότητα ωστόσο λόγω της εμφάνισης ανεπι-
θύμητων ενεργειών η χρήση τους στην κλινική πράξη 
είναι περιορισμένη. Επίσης υπάρχουν αναφορές για 
την χρήση της F-18 δεόξυ-γλυκόζης με τομογραφία 
εκπομπής ποζιτρονίων(ΡΕΤ) στην διάγνωση και την 
παρακολούθηση ασθενών με ΙΦΕΝ. 

Ελάχιστα βιβλιογραφικά δεδομένα είναι διαθέσιμα 
σχετικώς με τη χρήση της FDG-PET στους ασθενείς 
με ΙΦΕΝ. Μια αναθεώρηση της πρόσφατης βιβλιογρα-
φίας παρουσιάζει δύο προεξέχοντα άρθρα σχετικά με 
αυτό το θέμα.21,22. Οι Pio et al αναφέρουν ότι η απει-
κόνιση με FDG -PET των περιοχών του εντέρου με 
εστιακά αυξημένη καθήλωση αντιστοιχούσε πλήρως 
στα τμήματα με φλεγμονή από την κολονοσκόπηση ή 
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εικ. 15. Σπινθηρογράφημα κοιλίας με Gallium67 Citrate μετά 6 ώρες (Α), 24 ώρες (Β), 3 ημέρες (Γ) και 15 ημέρες (Δ), αντι-
στοίχως. Το σπινθηρογράφημα δείχνει συσσώρευση της ραδιενεργού ουσίας στο δεξιό λαγόνιο βόθρο. Ο ασθενής (ηλικίας 
30 ετών) πάσχει από νόσο Crohn τελικού ειλεού-τυφλού με συνοδό σχηματισμό αποστήματος.

A B

Γ Δ

Ενα επιπλέον μειονέκτημα της μεθόδου είναι το υψηλό 
κόστος και η μη επαρκής διαθεσιμότητα. Στις εικόνες 15, 
16 και 17 φαίνονται τα αποτελέσματα σπινθηρογραφή-
ματος με Ga67, Ίνδιο 111 και Τεχνήτιο 99 αντιστοίχως, 
σε ασθενείς με νόσο Crohn.
Συμπερασματικώς	τα ραδιοφάρμακα	που συνδυά-

ζουν υψηλή συγκέντρωση στην φλεγμονώδη εστία με 

γρήγορη φαρμακοκινητική και απουσία ανεπιθύμητων 
ενεργειών δείχνουν να είναι τα πλέον υποσχόμενα. 
Το Neutrospec φαίνεται να πληρεί τις ως άνω προ-
ϋποθέσεις. Ωστόσο χρειάζονται επιπλέον μελέτες 
για την εκτίμηση της διαγνωστικής του ακρίβειας. 
Επιπροσθέτως βελτίωση στο ραδιοχημικό επίπεδο πα-
ραγωγής των κυτταροκινών (IL-1,IL-8, PF-4) και των 
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εικ. 16. Σπινθηρογράφημα κοιλίας με λευκοκύτταρα σε-
σημασμένα με Ινδιο 111 σε ασθενή με νόσο Crohn τελικού 
ειλεού 40 και 70 λεπτά αντίστοιχα μετά την ένεση των αυτό-
λογων λευκοκυττάρων των σημασμένων με ραδιενεργό Ινδιο 
111. Παρατηρείται εκλεκτική συγκέντρωση της ακτινοβολίας 
στην περιοχή του δεξιού λαγονίου βόθρου.

 3. Huub JJ, Rennen M, Boerman O C et al. Scintigraphic 
imaging of inflammatory processes. Medicinal Chemistry 
Reviews 2004;1:27-38.

 4. Das SS, VHall A, Wareham DW et al Infection imaging 
with radiopharmaceuticals in the 21th century.Braz. arch.
biol.technol.vol.45 no.spe Curitiba Sept 2002.

 5. Boerman OC, E.Th.M. Dams, W.E.G.Oyen et al. Radiop-
harmaceuticals for scinigraphic imaging of infection and 
inflammation. Inflammes 2001;50:55-64.

 6. Pallotta N, Baccini F, Corazziari E. Small intestine contrast 
ultrasonography (SICUS) in the diagnosis of small intestine 
lesions.Ultrasound Med. Biol 2001;27:335-3410.

 7. Maccioni F, Viscido A, Broglia L et al. Evaluation of Crohn’s 
disease activity with magnetic resonance imaging. Abdom 
Imaging 2000;25:219-228.

 8. CharitoL ChristoferJPalesto.Radionuclide imaging of infec-
tion. J Nucl Med Technol 2004;32:47-57.

 9. Harding LK, Notghi A. Gastrointestinal tract and l;iver. 
In: Sharp PF, Gemmell HG, Smith FW(eds): Practical Nu-
clear medicine. Oxford: Oxford Medical Pablications 1998, 
pp.176-203.

 10. Annovazzi A, Bruno B, Burroni L et al. Nuclear medicine 
imaging of inflammatory /infective disorders of the abdomen. 
Nucl Med Comm(2005);26:657-664.

 11. Practical Nuclear medicine. Oxford: Oxford Medical 
Pablications;1998,pp.176-203.

 12. Shields RA, Lawson RS. Effective dose equivalent. Nucl 
Med Commun 1987;8:851-855.

 13. Peters AM. The utility of [99mTc]HMPAO-leukocytes for 
imaging infection. Semin Nucl Med 1994; 24: 110–127.

 14. Datz FL. Indium-111-labeled leukocytes for the detection of 
infection: current status. Semin Nucl Med 1994;24:92-109.

 15. Bakur ML, Marcus CS, Henneman P, et al. Imaging inflam-
matory diseases with neutrophil-specifictechnetium-99m-
labeled monoclonal antibody anti-SSEA-1. J Nucl Med 
1996;37:1789–95.

 16. Rypins EB, Kipper SL, Weiland F, et al. 99mTc Anti-CD 15 
Antibody (LeuTech) imaging improves diagnostic accuracy 
and clincial management in patients with equivocal presenta-
tion of appendicitis. Ann Surg 2002;235:232-239.

 17. Becker W, Palestro CJ, Winship J, et al. Rapid imaging of 
infections with a monoclonal antibody fragment (Leukos-
can). Clin Orthopeadics 1996;329:263–272.

 18. Mozley PD, Thakur ML, Alavi A, et al. Effects of a 99mTc-
labeled murine immunoglobulin M antibody to CD15 
antigens on human granulocyte membranes in healthy 
volunteers. J Nucl Med 2000;40:2107-2114.

 19. Rypins EB, Kipper SL, Weiland F, et al. 99mTc Anti-CD 15 
Antibody (LeuTech) imaging improves diagnostic accuracy 
and clincial management in patients with equivocal presenta-
tion of appendicitis. Ann Surg 2002;235:232-239.

 20. Pio BS, Byrne FR, Aranda R, et al. Noninvasive quantifica-
tion of bowel inflammation though positron emission tomog-
raphy imaging of 2-deoxy-2-[18F]fluoro-D-glucose-labeled 
white blood cells. Mol Imaging Biol 2003;5:271-277. 

χημειοτακτικών πεπτιδίων θα μπορούσε να οδηγήσει 
στην ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών, 
κάνοντας τα, ιδανικά ραδιοφάρμακα για την σπιν-
θηρογραφική μελέτη της ιδιοπαθούς φλεγμονώδους 
εντερικής νόσου.
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4.2.6.   Διακοιλιακη και ενΔοσκοπικη  
 υπερηχοτομογραΦια

	 	 	 Φαίδρα	Κοκόρη	-	Άνθιμος	Χατζηβασιλείου	-	Ευαγγελία	Βαρχαλαμά

Η πρώτη χρήση του διακοιλιακού υπερηχοτομο-
γραφήματος στον έλεγχο του εντέρου χρονολογείται 
περισσότερο από τριάντα χρόνια. Στα χρόνια αυτά 
η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας και η συσσώ-
ρευση εμπειρίας έκαναν την υπερηχοτομογραφία 
να θεωρείται πλέον (περισσότερο στην Ευρώπη και 
λιγότερο στις Η.Π.Α.) μια αξιόπιστη μέθοδος για την 
εκτίμηση των νόσων του εντέρου σε ποικίλες κλινικές 
καταστάσεις.

Ερευνητικές μελέτες έχουν δείξει ότι η υψηλής 
ευκρίνειας υπερηχοτομογραφία είναι ακριβής στην 
αναγνώριση οξέων νόσων όπως οξεία σκωληκοειδίτιδα, 
ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα, εκκολπωματίτιδα κ.ά.

Οι Ι.Φ.Ε.Ν. περιλαμβάνουν τη νόσο του Crohn και 
την ελκώδη κολίτιδα. Η διαγνωστική υπερηχοτομογρα-
φία, σε αυτές τις καταστάσεις μπορεί να αναδείξει τη 
φλεγμονή του τοιχώματος (ευκολότερα στον τελικό 
ειλεό και το κόλον και δυσκολότερα στο δωδεκαδά-
κτυλο, τη νήστιδα και το ορθό) και να συμβάλει στη 
διάγνωση της νόσου, στην κατάδειξη πιθανών επι-
πλοκών, καθώς και στην εκτίμηση της δραστηριότητας 
της νόσου. Η πλειοψηφία των ερευνητών υποστηρίζει 
ότι το διακοιλιακό υπερηχοτομογράφημα πρέπει να 
είναι η πρώτη εξέταση σε υποψία της νόσου, επειδή 
έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει άλλες παθήσεις με 
παρόμοια συμπτωματολογία, όπως γυναικολογικές 
(συστροφή κύστης ωοθήκης ή οξεία σαλπιγγίτιδα), 
οξεία σκωληκοειδίτιδα κ.ά Άλλωστε, έτσι κι αλλιώς, 
έχει σχεδόν καθιερωθεί το υπερηχοτομογράφημα να 
είναι η πρώτη εξέταση σε ασθενείς πού παρουσιάζουν 
μη ειδικά σημεία και συμπτώματα από την κοιλιά. Στη 
συνέχεια και μετά την επιβεβαίωση της διάγνωσης με 
ενδοσκοπικό, ακτινολογικό και ιστολογικό έλεγχο 
ενδείκνυται για την παρακολούθηση των ασθενών 
που το ανέχονται με μικρότερη δυσαρέσκεια σε σχέση 
με άλλες μεθόδους, αλλά και για τον έλεγχο πιθανών 
επιπλοκών. Με το διακοιλιακό υπερηχοτομογράφημα 
ελέγχονται εύκολα και απλά όργανα που μπορεί να 
εμπλέκονται1-3 όπως οι νεφροί (για πιθανή υδρονέ-

φρωση), το ήπαρ (για λιπώδη διήθηση ή θρόμβωση 
της πυλαίας), η χοληδόχος κύστη (για χολολιθίαση, 
ιδιαίτερα μετά από εκτομή του ειλεού), το σύστημα 
των χοληφόρων (για σκληρυντική χολαγγειίτιδα) και 
ο θυρεοειδής αδένας (για αύξηση του όγκου του στα 
πλαίσια θυρεοειδίτιδας).

τεχνική της εξέτασης – νεώτερες μέθοδοι – φυσιολο-
γική ηχοανατομία του εντερικού τοιχώματος

Η εξέταση περιλαμβάνει μια σφαιρική εκτίμηση 
του λεπτού και του παχέος εντέρου με κεφαλή convex 
3,5-5 MHTz, που ακολουθείται από μελέτη υψηλής 
ευκρίνειας με linear κεφαλή συχνότητας 7-12 MHz.

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία, εκτός από 
νηστεία του ασθενούς. Κάποιοι όμως συγγραφείς προ-
τείνουν τη χρήση υποκλυσμού με νερό ή με φυσιολο-
γικό ορό (hydrocolonic sonography) για την καλύτερη 
εξέταση του παχέος εντέρου4,5.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι, αν ο υπερηχοτομογραφι-
κός έλεγχος του λεπτού εντέρου γίνει μετά τη χορή-
γηση από το στόμα ενός μη απορροφούμενου άνηχου 
διαλύματος2, αποφεύγεται η σύμπτωση του αυλού, 
απομακρύνεται ο αέρας κι έτσι μελετάται ικανοποιη-
τικά ο εντερικός αυλός, απεικονίζεται διαδοχικά όλο 
το λεπτό έντερο και γίνεται ακριβέστερη μέτρηση του 
πάχους τοιχώματος.

Θεωρούν λοιπόν ότι με τις παραπάνω μεθόδους 
μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά η ευαισθησία και η 
ειδικότητα του υπερηχοτομογραφήματος και να απο-
φευχθεί μεγάλος αριθμός εντεροκλύσεων, βαριούχων 
υποκλυσμών και ενδοσκοπήσεων.

Για το διακοιλιακό υπερηχοτομογράφημα ο ασθε-
νής εξετάζεται σε ύπτια θέση. Κατ΄αρχήν ελέγχεται 
όλη η κοιλιά. Τα παθολογικά τμήματα του εντέρου 
σαρώνονται επιμήκως και εγκάρσια για πληρέστερη 
εκτίμηση. Η εφαρμογή βαθμιαία αυξανόμενης πίεσης 
είναι σημαντική για να μετακινούνται τα γειτονικά 
τμήματα του εντέρου και να απομονώνονται οι έλικες 
που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα6.
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Είναι τεχνικά δύσκολο να μετρηθεί το πάχος 
τοιχώματος σε μη παθολογικά τμήματα του εντέρου, 
όπου συνήθως δεν υπερβαίνει τα 2 mm, εξαρτώμενο 
και από το βαθμό διάτασης του εντερικού αυλού. 
Οριακή τιμή θεωρούνται τα 3mm. Το πάχος του 
τοιχώματος μετριέται με μεγαλύτερη αξιοπιστία σε 
εγκάρσιες τομές με τον ηχοβολέα κάθετα στον επιμήκη 
άξονα της έλικας του εντέρου. Η μέτρηση γίνεται από 
το εξώτερο όριο του τοιχώματος μέχρι την επιφάνεια 
του αυλού. Το φυσιολογικό τοίχωμα του εντέρου σε 
εικόνες υψηλής ευκρίνειας εμφανίζεται διαστρωμα-
τωμένο σε 5 εναλλάξ υπέρηχες και υπόηχες γραμμές7. 
Κάποιες από αυτές τις τοιχωματικές γραμμές αφο-
ρούν περισσότερο ανακλαστικές επιφάνειες παρά 
αληθή ιστολογικά στρώματα. Περισσότερο εμφανείς 
(ξεκινώντας από τον αυλό) είναι τρεις γραμμές, ίσου 
σχεδόν πάχους, που αντιστοιχούν στον υπόηχο βλεν-
νογόνο, τον ηχογενή υποβλεννογόνιο και τον υπόηχο 
μυικό χιτώνα. Έτσι η διαστρωμάτωση θεωρούμε ότι 
διατηρείται, όταν απεικονίζονται ευδιάκριτα αυτά τα 
τρία στρώματα. 

Το έγχρωμο (CD) και το Power Doppler (PD), με 
ή χωρίς τη χρήση σκιαγραφικής ενίσχυσης, χρησιμο-
ποιούνται για την άμεση απεικόνιση της αγγείωσης του 
τοιχώματος του εντέρου και το παλμικό Doppler για 
τον έλεγχο της άνω και κάτω μεσεντερίου αρτηρίας 
και της πυλαίας φλέβας8,9

Διάφορες παράμετροι χρησιμοποιούνται για την 
εκτίμηση της σπλαχνικής κυκλοφορίας όπως όγκος και 
ταχύτητα ροής, δείκτης παλμικότητας (PI) και δείκτης 
αντίστασης (RI)

Παθολογικά ευρήματα του υπερηχογραφικού ελέγχου 
στις ΙΦΕΝ

Υπερηχοτομογραφικά εκτιμώνται το τοίχωμα του 
γαστρεντερικού σωλήνα, ο εξωεντερικός χώρος της 
περιτοναϊκής κοιλότητας και άλλα όργανα της κοιλιάς 
(ήπαρ, χοληδόχος κύστη, νεφροί κ.λ.π.).

Όσον αφορά το έντερο με το διακοιλιακό υπερη-
χοτομογράφημα εκτιμώνται:10

 • Το πάχος τοιχώματος
 • Ανωμαλίες των στιβάδων
 • Η ύπαρξη ή η απώλεια διαστρωμάτωσης
 • Το μήκος των προσβεβλημένων τμημάτων
 • Τοπογραφική κατανομή των βλαβών
 • Μειωμένη κινητικότητα ή και ακαμψία του εντέ-

ρου
 • Στενώσεις-διατάσεις του εντέρου

Συνοδά ευρήματα που αναζητώνται είναι:
 • Φλεγμονώδης διήθηση του λίπους γύρω από το 

πάσχον έντερο
 • Μεσεντέριοι λεμφαδένες
 • Συρίγγια, φλεγμονώδεις συλλογές, αποστήματα 
 • Ύπαρξη ελεύθερου υγρού

υπερηχογραφικά ευρήματα σε νόσο Crohn 

Πάχυνση του τοιχώματος και διαστρωμάτωση

Η αρχική προσβολή της νόσου χαρακτηρίζεται 
κυρίως από αφθώδη έλκη ή πάχυνση των πτυχών με 
ελάχιστη ή και καθόλου πάχυνση του τοιχώματος. Η 
ευαισθησία της μεθόδου στη φάση αυτή είναι μειω-
μένη.

Στη φάση ύφεσης επίσης η πάχυνση μπορεί να είναι 
πολύ μικρή ή να απουσιάζει. Η προσβεβλημένη έλικα 
εμφανίζει ανώμαλη κινητικότητα και είναι λιγότερο 
ευσυμπίεστη από τις φυσιολογικές. 

Σε φάσεις έξαρσης της νόσου οι πάσχουσες έλικες 
παρουσιάζουν πάχυνση του τοιχώματος (σε σοβαρή 
φλεγμονή ακόμα και μεγαλύτερη των 10 mm) με ή χω-
ρίς διαστρωμάτωση. Αν φαίνεται διαστρωμάτωση, τότε 
ο υποβλεννογόνιος χιτώνας απεικονίζεται σαν παχύς 
ηχογενής δακτύλιος. Σε απώλεια της διαστρωμάτωσης, 
είτε λόγω οιδήματος, είτε λόγω ίνωσης, υπάρχει αδυ-
ναμία διαχωρισμού των διαφορετικών στιβάδων στο 
πάσχον τμήμα του εντέρου. Οι προσβεβλημένες έλικες 
εμφανίζουν μειωμένο έως καθόλου περισταλτισμό. 
Μερικές φορές, δευτεροπαθώς, παρατηρείται πάχυνση 
του τοιχώματος και της σκωληκοειδούς.

Δεν είναι σπάνιο στον ίδιο ασθενή να βλέπουμε 
φλεγμαίνουσες έλικες με διαφορετική υπερηχοτομο-
γραφική εμφάνιση. Η εικόνα των παθολογικών ελίκων 
έχει περιγραφεί με διάφορους τρόπους Σε εγκάρσιες 
τομές σαν σημείο στόχου (target sign) ή δαχτυλιδιού 
(ring sign) ή σαν μάτι βοδιού (bull΄s eye), ενώ στις 
επιμήκεις τομές σαν sandwich ή hotdog7.

Υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των ερευνητών για τον 
συσχετισμό μεταξύ διαστρωμάτωσης του τοιχώματος 
και δραστηριότητας της νόσου. Άλλοι έχουν βρεί στενή 
σχέση11 και άλλοι ελάχιστη.

Εντερικός αυλός

Συχνό είναι το εύρημα της μείωσης της διαμέτρου 
του αυλού που μπορεί να προκαλεί προστενωτική 
διάταση(με διάμετρο του αυλού μεγαλύτερη των 
3 cm). Η στένωση μπορεί να οφείλεται στην πά-
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χυνση του τοιχώματος, σε μειωμένη ελαστικότητα 
με συνέπεια τη μειωμένη δυνατότητα διάτασης ή σε 
λειτουργικό σπασμό λόγω ελκωτικών βλαβών. Η 
υπερηχοτομογραφία όμως δεν έχει τη δυνατότητα 
να αναδείξει την ελαστικότητα της εντερικής έλικας 
και να επιτρέψει έτσι το διαχωρισμό μεταξύ μόνιμης 
στένωσης και αναστρέψιμου λειτουργικού σπασμού, 
δυνατότητα που παρέχει ο ακτινολογικός έλεγχος 
(εντερόκλυση). Μόνο ο έλεγχος με έγχρωμο Doppler, 
που αναδεικνύει την πυκνότητα των αγγείων στο 
τοίχωμα της πάσχουσας έλικας θα μπορούσε να συμ-
βάλει στη διαφορική διάγνωση στένωσης λόγω οξείας 
φλεγμονής(οπότε παρατηρείται αυξημένη αγγείωση) 
ή λόγω ίνωσης. Αυτή η πληροφορία είναι πολύτιμη για 
την επιλογή αντιμετώπισης (φαρμακευτική αγωγή ή 
χειρουργική εκτομή).

Υπερτροφία του μεσεντερίου

Απεικονίζεται σαν μια ηχογενής ανομοιογενής 
περιοχή, που διαχωρίζει τις εντερικές έλικες, μερικές 
φορές δημιουργώντας εικόνα μάζας (“mass effect”).

Μεσεντέρια λεμφαδενοπάθεια

Οι διογκωμένοι μεσεντέριοι λεμφαδένες απεικο-
νίζονται σαν ωοειδείς, υπόηχοι όζοι με ομοιογενή 
ηχογένεια και ομαλά όρια.

Ενδοκοιλιακό υγρό

Υγρό μπορεί να φαίνεται ανάμεσα στις εντερικές 
έλικες ή ελεύθερο στην περιτοναϊκή κοιλότητα.

Σχισμές και συρίγγια

Τα γραμμοειδή έλκη μπορεί να προχωρήσουν βα-
θιά στο πεπαχυσμένο τοίχωμα και να δημιουργήσουν 
σχισμές ενδοτοιχωματικά, ενώ αν επεκταθούν στον 
ορογόνο χιτώνα να προχωρήσουν έξω από το τοίχωμα 
και να εξελιχθούν σε συρίγγια που απεικονίζονται σαν 
σωληνοειδείς υπόηχες δομές στους μαλακούς ιστούς 
σε επαφή με την φλεγμαίνουσα έλικα. Μερικές φορές 
είναι δυνατόν να αναδειχθεί η ύπαρξη φυσαλίδων 
αέρα μέσα στο συρίγγιο. Με σχετική ευκολία απο-
δεικνύεται η ύπαρξη συριγγίου μεταξύ εντέρου και 
ουροδόχου κύστης μέσα στην οποία παρατηρούνται 
φυσαλίδες αέρα.

Φλεγμονώδεις μάζες και αποστήματα

Μπορούν να σχηματισθούν λόγω εξωτοιχωματικής 
επέκτασης της νόσου, σπανιότερα από διαπύηση λεμ-
φαδένων ή να αποτελούν μετεγχειρητική επιπλοκή. 

Σχηματίζονται κοντά σε φλεγμαίνουσες έλικες, στο 
μεσεντέριο, μέσα στην περιτοναική κοιλότητα ή στον 
εξωπεριτοναϊκο χώρο καθώς και στο κοιλιακό τοί-
χωμα.

Οι φλεγμονώδεις μάζες φαίνονται σαν εξωεντερι-
κές υπόηχες δομές με ανώμαλα και ασαφή όρια. Το 
περιβάλλον λίπος φαίνεται να φλεγμαίνει. Υπερηχο-
τομογραφικά μπορεί να εκτιμηθεί η ανταπόκρισή τους 
σε φαρμακευτική αγωγή και η εξαφάνισή τους ή η μη 
ανταπόκρισή τους και ο σχηματισμός αποστήματος.

Η τυπική εικόνα του αποστήματος είναι του υπόη-
χου, μικτής ηχοδομής μορφώματος, εν μέρει κυστικού, 
με ασαφώς διαγραφόμενα όρια. Φυσαλίδες αέρα 
συχνά παρατηρούνται στην κοιλότητά του και είναι 
παθογνωμονικές για απόστημα. Μετά την ανάδειξη 
του αποστήματος, η παροχέτευσή του μπορεί να γίνει 
υπό υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση. Είναι υπερη-
χοτομογραφικά δύσκολη η διάκριση των αποστημάτων 
από τις πάσχουσες έλικες, όταν αυτές συμμετέχουν 
σε φλεγμονώδεις σωρούς, σπάνιες μάζες, που σχη-
ματίζονται από συσσώρευση φλεγμαινουσών ελίκων, 
πεπαχυσμένου μεσεντερίου και διογκωμένων λεμ-
φαδένων. Μέσα σε ένα τέτοιο σωρό οι παθολογικές 
έλικες μπορεί να χάσουν εντελώς τη μορφολογία τους 
και να μοιάζουν με αποστήματα. Το έγχρωμο Doppler 
αναδεικνύοντας την περιφερική αιμάτωση της βλάβης 
σε περίπτωση αποστήματος μπορεί να βοηθήσει στη 
διαφορική διάγνωση. 

Επίσης με το διακοιλιακό υπερηχοτομογράφημα 
ανιχνεύεται εύκολα ο πιθανός σχηματισμός ηπατικού 
αποστήματος12.

υπερηχογραφικά ευρήματα σε ελκώδη κολίτιδα 

Η πάχυνση του τοιχώματος είναι συνήθως μικρότε-
ρη από ό,τι στη νόσο του Crohn.

Η φλεγμονή, όντας επιφανειακή, επιτρέπει τη δια-
τήρηση της διαστρωμάτωσης του τοιχώματος. Σε οξείες 
καταστάσεις η πάχυνση αφορά κυρίως τον υποβλεν-
νογόνιο που μπορεί να εμφανίζεται ελαφρά υπόηχος 
και ανομοιογενής. Η λεπτή υπόηχη γραμμή του μυικού 
χιτώνα και το φυσιολογικό περικολικό λίπος διακρίνο-
νται καλά. Τα επιφανειακά έλκη συνήθως δεν απεικο-
νίζονται. Το τοίχωμα επιστρέφει στη φυσιολογική του 
εικόνα μετά τη λύση της οξείας φλεγμονής13.

Μετά από επανειλημένες υποτροπές της νόσου, το 
τοίχωμα παραμένει ελαφρά πεπαχυσμένο με εντονό-
τερη την απεικόνιση του ηχογενούς υποβλεννογόνιου. 
Έχουν περιγραφεί δε και ψευδοπολύποδες σαν μικροί 
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ηχογενείς όζοι, ορατοί στην επιφάνεια του βλεννογό-
νου14.

Τα υπερηχοτομογραφικά ευρήματα σε περίπτωση 
τοξικού μεγάκολου συνίστανται σε εξαφάνιση των 
κολικών κυψελών και πάχυνση του τοιχώματος στο 
αριστερό κόλον, διάταση μεγαλύτερη των 6 cm, λέ-
πτυνση τοιχώματος και εξαφάνιση κολικών κυψελών 
στο εγκάρσιο και διάταση των ελίκων του λεπτού που 
φαίνονται γεμάτες υγρά και αέρα7. Βέβαια η απλή 
ακτινογραφία κοιλίας παραμένει το πιο ακριβές απει-
κονιστικό μέσον για τη διάγνωση της σοβαρής αυτής 
επιπλοκής. 

ο ρολοσ του υπερηχογραΦηματοσ στισ 
ιΦεν

Διάγνωση της φλεγμονής και εκτίμηση της έκτασης 
της νόσου 

Η διάγνωση της φλεγμονής βασίζεται στην απεικό-
νιση της πάχυνσης του τοιχώματος που αν υπερβαίνει 
τα 5 mm,τότε η υπερηχοτομογραφία παρουσιάζει 
μια ακρίβεια στη διάγνωση 90-93%, ευαισθησία 91-
94% και ειδικότητα 67-88%. Τα αποτελέσματα είναι 
καλύτερα σε νόσο του Crohn. Σε διάφορες σειρές 
αναφέρονται για νόσο του Crohn ευαισθησία από 
91% έως 96% και για ελκώδη κολίτιδα 84 % έως 86 
% όσον αφορά τη διάγνωση της φλεγμονής του εντέ-
ρου6. Αν η B-mode εξέταση συμπληρωθεί με έλεγχο με 
έγχρωμο και παλμικό Doppler τα παραπάνω ποσοστά 
βελτιώνονται. 

Τα χαμηλότερα ποσοστά στις περιπτώσεις ελκώ-
δους κολίτιδας αποδίδονται στην εντόπιση των βλαβών 
(δύσκολη η απεικόνιση του ορθού, που μπορεί να 
ελεγχθεί καλύτερα με διορθικό υπερηχογράφημα ή σε 
γυναίκες με διακολπικό), στην επιφανειακή κατανομή 
τους και στην κατά κανόνα μικρότερη πάχυνση του 
τοιχώματος.

Περισσότερο δύσκολο είναι να εκτιμηθεί υπερη-
χοτομογραφικά η ακριβής έκταση της φλεγμονής. Για 
τον εντοπισμό των πασχόντων τμημάτων του εντέρου 
και την εκτίμηση του μήκους τους σε διάφορες μελέτες 
αναφέρονται ποσοστά ευαισθησίας από 71% έως 80%, 
ειδικότητας από 67% έως 93% και ακρίβειας από 80% 
έως 81%. Η ευαισθησία και η ειδικότητα πάντα αυξά-
νουν όταν οι βλάβες είναι σοβαρές και μειώνονται σε 
περιπτώσεις ηπιότερων φλεγμονών. Επίσης τα αποτε-
λέσματα είναι και πάλι καλύτερα σε νόσο του Crohn 
σε σχέση με ελκώδη κολίτιδα6.

Διαφορική διάγνωση με άλλες φλεγμονώδεις παθή-
σεις του εντέρου και όγκους

 • Η φυματίωση τυπικά προσβάλλει την ειλεοκολική 
περιοχή και μπορεί να συνδυάζεται με λεμφαδε-
νοπάθεια, ασκίτη και πάχυνση του περιτοναίου.Το 
πάσχον τμήμα του εντέρου (τελικό τμήμα του ειλεού 
και τυφλό) συνήθως δεν ξεπερνά τα 5-7 cm

 • Η ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα χαρακτηρίζεται 
από πάχυνση του βλεννογόνου και του υποβλεννο-
γόνιου με απόφραξη του αυλού. Το ιστορικό χρήσης 
αντιβιοτικών βοηθάει στη διαφορική διάγνωση.

 • Η ισχαιμική κολίτιδα δημιουργεί σημαντική πάχυν-
ση του τοιχώματος (συχνά μεγαλύτερη των 10 mm) 
με απώλεια της διαστρωμάτωσης. Η διαφορική 
διάγνωση βασίζεται κυρίως στην αδυναμία απει-
κόνισης έστω και ελάχιστης αιματικής ροής στον 
έλεγχο με έγχρωμο Doppler. 

 • Η εκκολπωματίτιδα, δημιουργεί κλασσικά τμημα-
τική και έκκεντρη πάχυνση του τοιχώματος, με ή 
χωρίς διαστρωμάτωση. Η διάγνωση επιτυγχάνεται 
με την ανάδειξη φλεγμαίνοντος εκκολπώματος 
(που απεικονίζεται σαν ηχογενής περιοχή με λεπτό 
υπόηχο τοίχωμα και ανώμαλη διαγραφή του λίπους 
γύρω του).

 • Μια πάχυνση τοιχώματος λόγω νεοπλασίας εύκολα 
αναγνωρίζεται, όταν εντοπίζεται σε μικρό τμήμα 
του εντέρου με ογκώδη εμφάνιση και απώλεια της 
διαστρωμάτωσης. Μπορεί ακόμα να φανούν στέ-
νωση του αυλού και τοπική διασπορά του όγκου. 

Διαφορική διάγνωση μεταξύ νόσου της Crohn και 
ελκώδους κολίτιδας

Αν για την διαφορική διάγνωση μεταξύ των δύο 
νόσων χρησιμοποιηθούν σαν κριτήρια μόνο το πάχος 
τοιχώματος και η κατανομή των βλαβών, τότε οι πε-
ρισσότεροι συγγραφείς συμφωνούν ότι δεν μπορεί 
να επιτευχθεί ικανοποιητική υπερηχοτομογραφική 
διάκριση μεταξύ των δυο νόσων. Αν όμως με τη χρήση 
υπερηχοτομογραφίας υψηλής ευκρίνειας χρησιμοποι-
ηθεί σαν κριτήριο η εμφάνιση του τοιχώματος1, τότε 
η αλληλοεπικάλυψη των ευρημάτων είναι μικρότερη 
και αναφέρονται ποσοστά ευαισθησίας 70% και ειδι-
κότητας 87% στη διάγνωση της νόσου του Crohn και 
35% και 70% στη διάγνωση της ελκώδους κολίτιδας. 
Τα ποσοστά αυτά βελτιώνονται σημαντικά αν το 
υπερηχοτομογράφημα γίνει μετά από υποκλυσμό με 
νερό (hydrocolonic sonography). Παρόλα αυτά αυτή η 
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τεχνική δεν έχει μπει στην καθημερινή πρακτική.
Γενικά μια πάχυνση τοιχώματος μεγαλύτερη των 

7 mm με απώλεια της διαστρωμάτωσης θεωρείται 
τυπική της νόσου του Crohn,ενώ μια πάχυνση 4-7 mm 
με διατήρηση της διαστρωμάτωσης είναι περισσότερο 
τυπική για ελκώδη κολίτιδα.

Στην κλινική πράξη πάντως, φαίνεται ότι η διά-
γνωση της νόσου του Crohn είναι ευκολότερη από 
της ελκώδους κολίτιδας6. Προφανώς τα ειδικά χαρα-
κτηριστικά της νόσου δηλαδή πάσχοντα τμήματα του 
εντέρου, που χωρίζονται από περιοχές φυσιολογικής 
εμφάνισης (“skip areas”) η συμμετοχή του τελικού ει-
λεού, η προσβολή όλου του τοιχώματος, τα βαθιά έλκη 
κ.ά διευκολύνουν τη διάγνωση.

Διάγνωση των επιπλοκών

Οι επιπλοκές είναι συχνότερες στη νόσο του Crohn. 
Συρίγγια μεταξύ γειτονικών ελίκων ή οργάνων, απο-
στήματα ή εντερική απόφραξη πιθανολογούνται 
κλινικά, δυστυχώς αρκετά συχνά, λόγω των συχνών 
επεισοδίων πόνου και πυρετού. Η απεικόνισή τους 
όμως είναι απαραίτητη για την επιλογή της κατάλλη-
λης αγωγής (φαρμακευτικής ή χειρουργικής). Για την 
ανίχνευσή τους λοιπόν καλό θα ήταν η μέθοδος που 
χρησιμοποιείται να μην επιβαρύνει τους ασθενείς με 
ιονίζουσα ακτινοβολία (δεδομένου ότι συνήθως είναι 
νέοι, σε αναπαραγωγική ηλικία), να μην τους προκαλεί 
μεγάλη δυσαρέσκεια και να μην έχει μεγάλο οικονο-
μικό κόστος.

Η υπερηχοτομογραφία συγκεντρώνει αυτά τα χαρα-
κτηριστικά και μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στον 
έλεγχο των ασθενών με νόσο του Crohn σε περιόδους 
έξαρσης.15 Για τη διάγνωση στενώσεων αναφέρεται 
ευαισθησία και ειδικότητα της μεθόδου 74% και 93% 
αντίστοιχα ενώ στην ίδια μελέτη συρίγγια ανιχνεύονται 
σε ποσοστό 66% των περιπτώσεων και αποστήματα στο 
83% των περιπτώσεων. Σε άλλη μελέτη16 το διαδερμικό 
περιπρωκτικό υπερηχοτομογράφημα φαίνεται να έχει 
ανάλογα αποτελέσματα με τη μαγνητική τομογραφία 
στην απεικόνιση περιπρωκτικών επιπλοκών (συριγγί-
ων και αποστημάτων).

Έτσι το υπερηχοτομογράφημα μπορεί να προηγη-
θεί και ο έλεγχος να συνεχιστεί με άλλες μεθόδους, 
μόνο σε περίπτωση που το υπερηχοτομογράφημα 
είναι αρνητικό και η κλινική υποψία επιπλοκής είναι 
μεγάλη.

εκτίμηση της δραστηριότητας της νόσου

Η υπερηχοτομογραφική εκτίμηση της δραστηρι-
ότητας και της βαρύτητας της νόσου βασίζεται στη 
μέτρηση του πάχους του τοιχώματος και του μήκους 
των προσβεβλημένων ελίκων στη Β-mode εξέταση και 
στην εκτίμηση της σπλαχνικής κυκλοφορίας και της 
αγγείωσης του τοιχώματος στον έλεγχο με έγχρωμο 
και παλμικό Doppler15,6,9.

Οι δημοσιευμένες μελέτες δεν συμφωνούν ως 
προς τη χρησιμότητα του πάχους τοιχώματος σαν 
δείκτη δραστηριότητας της νόσου. Άλλες βρίσκουν 
καλή συσχέτιση μεταξύ του πάχους τοιχώματος13,11,17,18 
και διαφόρων κλινικών και βιοχημικών παραμέτρων 
(προτείνοντας να χρησιμοποιείται για την εκτίμηση 
της ανταπόκρισης στη φαρμακευτική αγωγή) και άλλες 
βρίσκουν σοβαρή δυσαρμονία8.

Όσον αφορά τον έλεγχο με έγχρωμο και παλμικό 
Doppler10,19,20,9 δυο τύποι παραμέτρων χρησιμοποιού-
νται: α) Η ροή στην πυλαία φλέβα και στις μεσεντέριες 
αρτηρίες και β) η πυκνότητα των αγγείων στο φλεγ-
μαίνον τοίχωμα.

Η τοιχωματική νεοαγγείωση λόγω της φλεγμονής 
έχει σαν αποτέλεσμα αυξημένη ροή στις αρτηρίες 
που παρέχουν αίμα στο έντερο και στις φλέβες που το 
απομακρύνουν. Έτσι, σε ασθενείς με ενεργό νόσο του 
Crohn ή ελκώδη κολίτιδα, παρατηρείται μια αυξημένη 
ροή στην πυλαία φλέβα και ανάλογα με το πάσχον 
τμήμα του εντέρου (αν αφορά το λεπτό έντερο και 
το δεξιό κόλον μέχρι το ήμισυ του εγκαρσίου ή το 
αριστερό κόλον και το υπόλοιπο ήμισυ του εγκαρσί-
ου) αυξημένος όγκος και ταχύτητα ροής στην άνω ή 
στην κάτω μεσεντέριο αρτηρία αντίστοιχα, καθώς και 
χαμηλότερο R.I και P.I των αρτηριών αυτών. Βέβαια 
στον έλεγχο των αγγείων μπορεί να προκύψουν τεχνι-
κές δυσκολίες, σπάνια λόγω παχυσαρκίας (ασθενείς 
συνήθως ταλαιπωρημένοι και ισχνοί) ή λόγω μεγά-
λης ποσότητας αέρα στο έντερο. Επίσης ανατομικές 
παραλλαγές στις περιοχές που αιματώνονται από τις 
μεσεντέριες αρτηρίες οδηγούν σε λάθος εκτιμήσεις ενώ 
αρτηριοσκληρυντικές βλάβες, κυρίως σε μεγαλύτερης 
ηλικίας ασθενείς μπορεί να ευθύνονται για μείωση του 
όγκου ροής στις μεσεντέριες αρτηρίες και επομένως 
για ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα19.

Στον έλεγχο με έγχρωμο και Power Doppler (αν 
χρειαστεί και με σκιαγραφική ενίσχυση) η αιματική 
ροή μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν καθαρά ορατή, ελά-
χιστα ορατή ή απούσα. Εκτιμάται επίσης από κάποιους 
η πυκνότητα των αγγείων στο τοίχωμα της πάσχουσας 
έλικας ανάλογα με τον αριθμό των σημάτων χρώματος 
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ανά τετραγωνικό εκατοστό. Τα σήματα αυτά πρέπει 
σταθερά να αναπαράγονται στην ίδια θέση ή να επι-
βεβαιώνονται με την παρουσία κύματος στον έλεγχο 
με παλμικό Doppler. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι αυξημένη 
αιμάτωση και πάχυνση τοιχώματος μεγαλύτερη των 5 
mm αντανακλούν ενεργό νόσο.

παρακολούθηση ασθενών σε περιόδους ύφεσης

Σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς15,20,17 το δια-
κοιλιακό υπερηχοτομογράφημα, που εκτελείται σαν 
εξέταση ρουτίνας, μπορεί να αποκαλύψει παθολογικά 
ευρήματα που χρειάζονται αντιμετώπιση, όχι μόνο σε 
συμπτωματικούς αλλά και ασυμπτωματικούς ασθενείς 
με νόσο του Crohn. Για παράδειγμα, μπορεί να απει-
κονισθεί διατοιχωματική φλεγμονώδης αντίδραση, 
που παριστά πρώιμο στάδιο σχηματισμού συριγγίου ή 
να έχουμε θετικά ευρήματα στον έλεγχο με έγχρωμο 
Doppler, οπότε συνιστάται στενή παρακολούθηση 
για πιθανή έξαρση της νόσου8. Προτείνουν λοιπόν να 
χρησιμοποιείται για τον προληπτικό έλεγχο ασθενών 
με μη ενεργό νόσο του Crohn. 

πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της υπερηχοτομο-
γραφίας στις i.Φ.ε.ν

Οι Ι.Φ.Ε.Ν. είναι νόσοι που τείνουν να χρονίζουν 
με συχνή επιδείνωση των κλινικών συμπτωμάτων. Οι 
ασθενείς αναγκάζονται να υποβληθούν σε επανα-
λαμβανόμενους ακτινολογικούς και ενδοσκοπικούς 
ελέγχους.

Το διακοιλιακό υπερηχοτομογράφημα κοιλίας 
είναι μια μη επεμβατική, σχετικά οικονομική απει-
κονιστική μέθοδος, που μπορεί να επαναληφθεί όσο 
συχνά χρειάζεται. Οι ασθενείς την ανέχονται χωρίς 
δυσκολία, αντίθετα με την ενδοσκόπηση, αλλά και την 
εντερόκλυση ή το βαριούχο υποκλυσμό, που βέβαια 
αναδεικνύουν καλύτερα τις αλλαγές στο βλεννογόνο 
και τον αυλό, όχι όμως σε όλο το τοίχωμα ή τον εξω-
εντερικό χώρο. Οι τελευταίες αυτές μέθοδοι, όπως 
και η αξονική τομογραφία (που ερευνά καλύτερα τον 
εξωεντερικό χώρο σε περιοχές όπου οι υπέρηχοι δεν 
έχουν πρόσβαση, λόγω περιορισμών από την επιπρο-
βολή αέρα) έχουν το μειονέκτημα της επιβάρυνσης με 
ακτινοβολία. Το μειονέκτημα αυτό είναι πολύ σοβαρό, 
όταν αφορά νέους ανθρώπους και ιδιαίτερα γυναίκες 
αναπαραγωγικής ηλικίας. Από την άλλη, η μαγνητική 
τομογραφία, μέθοδος με μεγάλη διαγνωστική αξία, 

έχει ένα οικονομικό κόστος που δεν επιτρέπει συχνή 
χρήση της. 

Το διακοιλιακό υπερηχοτομογράφημα μειονεκτεί 
σε ευαισθησία αλλά και σε ειδικότητα περισσότερο στο 
αρχικό στάδιο της νόσου14. Επίσης εμφανίζει σημαντική 
μείωση της ευαισθησίας του όταν το πάσχον τμήμα του 
εντέρου βρίσκεται κεντρικότερα του τελικού ειλεού ή 
στο ορθό22,23,19. Όσον αφορά την ακριβή εκτίμηση του 
μήκους των προσβεβλημένων τμημάτων, αυτή, λόγω του 
φυσικού σχήματος του εντέρου και της επιπροβολής 
αέρα, υπερηχοτομογραφικά δεν είναι εφικτή24. Επί 
πλέον η μέθοδος εξαρτάται και από την ικανότητα του 
εξεταστή, τον τύπο του διαθέσιμου μηχανήματος και 
το σωματότυπο του ασθενούς.

Αναμφίβολα όμως ενδείκνυται για την αρχική 
προσέγγιση της νόσου και, μετά τη διάγνωση με άλλες 
μεθόδους, για την παρακολούθηση ασυμπτωματικών 
ασθενών, για την εκτίμηση της ανταπόκρισης στη 
συντηρητική αγωγή, αλλά και σαν πρώτος και πιθανά 
μοναδικός έλεγχος σε υποψία επιπλοκών ή μετεγχειρη-
τικής υποτροπής. Στις εικόνες 1 έως 25 παρουσιάζονται 
αντιπροσωπευτικά παραδείγματα περιπτώσεων ασθε-
νών με ΙΦΕΝ που διαγνώσθηκαν στο Γενικό Κρατικό 
Νοσοκομείο Νίκαιας, προερχόμενες από το αρχείο των 
συγγραφέων. Περιλαμβάνονται επίσης εικόνες από το 
αρχείο της Δρ. Γεωργίας Γεωργούλια και του Δρ. Ι.Κ. 
Τριανταφυλλίδη.

ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία

Η ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία είναι μέθο-
δος που συνεισφέρει διαγνωστικά στην αξιολόγηση 
κυρίως περιπρωκτικών συριγγίων και αποστημάτων, 
που περουσιάζονται σε ασθενείς με ΙΦΕΝ. Βοηθά 
όμως σημαντικότατα και στην αντιμετώπιση αυτών 
των καταστάσεων αφού επιτρέπει την σαφή κατάδει-
ξη της βλάβης καθώς και των ανατομοπαθολογικών 
λεπτομερειών της. Είναι ενδιαφέρον ότι πρώιμα, 
πολύ πρόσφατα δεδομένα συσχετίζουν πολύ καλώς 
τα ευρήματα της ενδοσκοπικής υπερηχοτομογραφίας 
με τα αντίστοιχα της ιστολογικής και ενδοσκοπικής 
εξέτασης. Το εντερικό τοίχωμα αποτελείται υπερη-
χογραφικώς από 5 στιβάδες που αντιστοιχούν στις 
ιστολογικές του στιβάδες. 

Συγκρινόμενη με άλλες απεικονιστικές εξετάσεις 
και κυρίως την αξονική τομογραφία, όσον αφορά στην 
απεικόνιση και διαφορική διάγνωση περιπρωκτικών 
επιπλοκών της νόσου του Crohn, η ενδοσκοπική υπερη-
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εικ. 1. Φυσιολογικό εντερικό τοίχωμα, πάχους 1,9 
mm.Ξεκινώντας από την ηχοανακλαστική επιφάνεια του 
αυλού διακρίνεται σαν υπόηχη γραμμή ο βλεννογόνος,σαν 
υπέρηχη ο υποβλεννογόνιος και σαν υπόηχη ο μυικός χιτώ-
νας.Το πάχος των στιβάδων είναι περίπου ίσο.

εικ. 4. Εγκάρσια τομή έλικας του τελικού ειλεού σε νόσο του 
Crohn,πάχους 6 mm. H συμμετοχή του υποβλεννογόνιου στη 
φλεγμονή δημιουργεί ένα παχύ ηχογενή δακτύλιο γύρω από 
τον υπόηχο βλεννογόνο. Συνυπάρχει πάχυνση του λίπους 
γύρω από τη φλεγμαίνουσα έλικα(βέλος) και μικρή συλλογή 
ελεύθερου υγρού(FL)

εικ. 3. Επιμήκης τομή φλεγμαίνουσας έλικας πάχους 

εικ. 2. Εγκάρσια τομή έλικας του τελικού ειλεού σε διακολ-
πικό υπερηχοτομογράφημα. εικ. 5. Νόσος του Crohn. (εγκάρσια τομή) Σημείο στόχου. 

Παρατηρείται πάχυνση του τοιχώματος με απώλεια της δι-
αστρωμάτωσης. Δεν διακρίνεται καμιά στιβάδα. Ηχογενής 
αέρας καταλαμβάνει τον αυλό και δημιουργεί ακουστική 
σκιά.

(Αρχείο Δρ Ιωάννου Μινάρδου)

χοτομογραφία (διορθικό υπερηχογράφημα) φαίνεται 
ότι υπερτερεί, ιδιαίτερα όσον αφορά αποστήματα και 
συρίγγια, οπωσδήποτε όμως σε χέρια έμπειρων εξε-
ταστών25-28. Αποτελεί επίσης χρησιμότατη μέθοδο για 
την αξιολόγηση της λειτουργικότητος των σφιγκτήρων 
του πρωκτού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ασθενών με 
ελκώδη κολίτιδα, οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν 
σε ειλεοδακτυλιακή αναστόμωση. Υποστηρίζεται από 
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εικ. 6. Νόσος του Crohn. (επιμήκης τομή) Σημείο sandwich. 
Πάχυνση τοιχώματος και απώλεια διαστρωμάτωσης. Η 
κεντρική ηχογενής γραμμή αντιστοιχεί στον αέρα που βρί-
σκεται στον αυλό. (Αρχείο Δρ Ιωάννου Μινάρδου)

εικ. 7. Μετάπτωση του πάσχοντος τμήματος του εντέρου, 
πάχους 5,9 mm, στο φυσιολογικό, πάχους 1,8 mm.

εικ. 8. Πολλές εντερικές έλικες με μικρή πάχυνση τοιχώμα-
τος και διατήρηση της διαστρωμάτωσης στο δεξιό λαγόνιο 
βόθρο,σε νόσο του Crohn

εικ. 9. Νόσος του Crohn. Σε αυτή τη φλεγμαίνουσα έλικα 
του τελικού ειλεού συνυπάρχουν διαφορετικά ηχογραφικά 
patterns. Στο αρχικό τμήμα παρατηρείται μια σχετική διατή-
ρηση της διαστρωμάτωσης, ενώ στη συνέχεια απώλειά της, 
καθώς και ασυνέχεια του έξω ορίου του τοιχώματος που 
αντανακλά την εξωτοιχωματική επέκταση της νόσου.

ορισμένους, ότι το διακολπικό υπερηχογράφημα είναι 
εξ ίσου αποτελεσματικό με το διορθικό στις περιπτώ-
σεις εκείνες των ασθενών στις οποίες το τελευταίο 
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Η ενδοσκοπική υπε-
ρηχοτομογραφία έχει το επί πλέον πλεονέκτημα της 
μη χορηγήσεως στον ασθενή ακτινοβολίας. Φαίνεται 
τέλος ότι το διορθικό υπερηχογράφημα θα αποτελέσει 
στο προσεχές μέλλον πολύ χρήσιμη μέθοδο για την 
θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με ΙΦΕΝ και 
πιθανολογούμενες περιπρωκτικές βλάβες ή βλάβες του 
σφιγκτηριακού μηχανισμού του πρωκτού.

Το διορθικό υπερηχογράφημα φαίνεται ότι υπερ-
τερεί της μαγνητικής τομογραφίας όσον αφορά στη 

κατάδειξη περιπρωκτικών αποστημάτων αλλά και 
περιπρωκτικών συριγγίων που επιπλέκουν νόσο του 
Crohn25. (ευαισθησία των δύο μεθόδων για αποστή-
ματα 100% συγκριτικώς με 55% και για συρίγγια 89% 
συγκριτικώς με 48%).

Aκόμη το ενδοορθικό υπερηχογράφημα φαίνεται 
ότι αποτελεί αξιόπιστη και εύκολη μέθοδο εκτίμησης 
της ενεργότητος της ελκώδους κολίτιδος αλλά και 
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εικ. 10. Νόσος του Crohn στο αριστερό κόλον με γραμ-
μοειδή υπόηχη εξωτοιχωματική επέκταση της φλεγμονής, 
πρόδρομη σχηματισμού συριγγίου.

εικ. 11. Ελκώδης κολίτιδα. Εγκάρσια τομή, όπου παρατηρεί-
ται μέτρια πάχυνση του τοιχώματος. Ο βλεννογόνος απεικο-
νίζεται έντονα υπόηχος, ο υποβλεννογόνιος οιδηματώδης και 
υπέρηχος, ενώ ο μυικός χιτώνας διατηρείται φυσιολογικός. 
Συνυπάρχει συλλογή ελεύθερου υγρού.

εικ. 12. Φλεγμονώδεις μάζες σε στενή γειτνίαση με πάσχου-
σα εντερική έλικα σε νόσο του Crohn

εικ. 13. Μεσεντέριοι λεμφαδένες σαν υπόηχοι, συμπαγείς, 
ωοειδείς σχηματισμοί.

εικ. 14. Ενδοκοιλιακό απόστημα σε νόσο του Crohn,που 
απεικονίζεται σαν ανομοιογενής, υπόηχη δομή.

της διαφορικής της διάγνωσης. Σε πρόσφατη μελέτη 
διαπιστώθηκε ότι το ενδοορθικό υπερηχογράφημα 
μπόρεσε να καταδείξει στατιστικώς σημαντικές δια-
φορές μεταξύ ανενεργού ελκώδους, ενεργού ελκώδους 
κολίτιδος και φυσιολογικών μαρτύρων όσον αφορά 
στο ολικό πάχος του εντερικού τοιχώματος και την 
πάχυνση του υποβλεννογόνου και βλεννογόνου του 
ορθού26. Υποστηρίζεται ότι το διορθικό υπερηχο-
γράφημα μπορεί επίσης να συμβάλλει στη διαφορική 
διάγνωση ελκώδους κολίτιδος από νόσο Crohn αλλά 
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εικ. 15. Έλεγχος με έγχρωμο doppler στην άνω μεσεντέριο 
αρτηρία. Παρατηρείται μείωση του δείκτη αντίστασης (RI), 
εύρημα ενδεικτικό ενεργού φλεγμονής.

εικ. 16. Έλεγχος με power doppler. Μέτρια αιμάτωση σε 
φλεγμαίνον τμήμα του σιγμοειδούς σε ελκώδη κολίτιδα.

(Αρχείο Δρ Γεωργίας Γεωργούλια)

εικ. 17. Σημαντική αύξηση της αιματικής ροής σε φλεγμαί-
νουσα έλικα, στον έλεγχο με power doppler.

(Αρχείο Δρ Γεωργίας Γεωργούλια)

εικ. 18. Διορθικό υπερηχογράφημα με υπερηχοκολονο-
σκόπιο σε ασθενή με ελκώδη κολίτιδα. Το υπερηχογρά-
φημα καταδεικνύει το παθολογικά διογκωμένο τοίχωμα 
του ορθού (r), του οποίου το πάχος φθάνει τα 7mm. 
(e=ηχοενδοσκόπιο)

(Αρχείο Ι.Κ. Τριανταφυλλίδη)

και στην κατάδειξη της ύφεσης της νόσου σε ασθενείς 
με νόσο Crohn27. 

Yπάρχουν ορισμένοι συγγραφείς που υποστηρίζουν 
ότι η Doppler υπερηχοτομογραφία της άνω μεσεντε-
ρίου αρτηρίας σε ασθενείς με νόσο Crohn αποτελεί 
μια ακίνδυνη και ανώδυνη μέθοδο για τη κατάδειξη 
φλεγμονώδους εντεροπάθειας του λεπτού εντέρου, 
της έκτασής της αλλά και του βαθμού υποχώρησης της 
φλεγμονής με την κατάλληλη θεραπεία28.
Στις	 εικόνες	 1-25	 φαίνονται	 αντιπροσωπευτικά	

παραδείγματα	υπερηχογραφημάτων	ασθενών	με	ΙΦΕΝ	

που	 νοσηλεύθηκαν	 στο	 Γαστρεντερολογικό	 Τμήμα	
του	Γεν.	Κρ.	Νοσοκ.	Νίκαιας.	Τα	υπερηχογραφήματα	
διενεργήθηκαν	 στο	Τμήμα	Υπερηχογραφίας	 του	 ίδιου	
νοσοκομείου.



172

IΔΙΟΠΑΘΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

εικ. 19. Υπερηχογραφική κατάδειξη συριγγίου σε ασθενή 
με νόσο Crohn. Ομφαλικό συρίγγιο που εκβάλλει στο δέρμα 
της κοιλίας. Το συρίγγιο καταδεικνύεται ως μία υπόηχη 
κάθετη περιοχή με σαφώς αφοριζόμενα χείλη διαμέτρου 
μέχρι 1.5 cm εκτεινόμενη βαθειά στην κοιλιακή κοιλότητα. 
(Τομή κατά μήκος του συριγγίου).

(Αρχείο Ι.Κ. Τριανταφυλλίδη)

εικ. 20. Φαίνεται το διατεταμένο εγκάρσιο κόλον με το 
πεπαχυσμένο τοίχωμα (αριστερό μέρος της εικόνος), το 
οποίο συνέχεται με μεγάλου βαθμού στένωση (δεξιό μέρος 
της εικόνος).

(Αρχείο Ι.Κ. Τριανταφυλλίδη)

εικ. 21. Τυφλό συρίγγιο μεταξύ δεξιάς κολικής καμπής 
και ήπατος σε ασθενή με νόσο του Crohn. Παρατηρείται 
η πάχυνση του εντερικού τοιχώματος σε εγκάρσια τομή 
στην περιοχή της δεξιάς κολικής καμπής. Οι γειτνιάζουσες 
περιοχές του ήπατος είναι υπόηχες λόγω της φλεγμονώδους 
αντιδράσεως.

(Αρχείο Ι.Κ. Τριανταφυλλίδη)

εικ. 22. Ραχιαίως της πλήρους ουροδόχου κύστεως παρατη-
ρείται συλλογή μικρής ποσότητος ασκιτικού υγρού. Συλλογή 
ασκιτικού υγρού που καταδεικνείεται υπερηχογραφικώς 
είναι σχετικά σύνηθες, μη ειδικό εύρημα σε ασθενείς με 
νόσο Crohn.

(Αρχείο Ι.Κ. Τριανταφυλλίδη)
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εικ. 23. Διαδερμικό υπερηχογράφημα κοιλίας σε ασθενή 
με ελκώδη κολίτιδα. Παρατηρείται ομοιόμορφη πάχυνση 
του εντερικού τοιχώματος με μετρία στένωση του εντερι-
κού αυλού και αδυναμία κατάδειξης των κολικών κυψελών 
(επιμήκης τομή δια του εγκαρσίου κόλου).

(Αρχείο Ι.Κ. Τριανταφυλλίδη)
εικ. 25. Υπερηχογράφημα δια μέσου του κόλπου με όργανο 
5 MHz σε ασθενή με νόσο Crohn. Το υπερηχογράφημα 
δείχνει ένα μεγάλο περιορθικό συρίγγιο (f), που εκτείνεται 
από το τοίχωμα του ορθού (r) μέχρι το δέρμα. [ur=ουρήθρα, 
ν=τοίχωμα κόλπου, i= διήθηση του ορθροκολπικού δια-
φράγματος, la=ανελκτήρας μύς του ορθού].

(Αρχείο Ι.Κ. Τριανταφυλλίδη)

εικ. 24. Διαδερμικό υπερηχογράφημα κοιλίας σε ασθενή 
με νόσο Crohn και συνοδό ανάπτυξη ενδοκοιλιακού απο-
στήματος. Το υπερηχογράφημα κοιλίας καταδεικνύει την 
φλεγμονώδη μάζα στην περιοχή του τελικού ειλεού (βέλη).

(Αρχείο Ι.Κ. Τριανταφυλλίδη)
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4.3. ενΔοσκοπηση 
	 	 Εμμανουήλ	Γ.	Μερίκας

Η ενδοσκόπηση του ανωτέρου και κατωτέρου 
πεπτικού σωλήνα εξακολουθεί να αποτελεί την σημα-
ντικότερη εξέταση στον χειρισμό ασθενών με ιδιοπαθή 
φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Η υψηλή διαγνωστική 
ακρίβεια σε συνδυασμό με την δυνατότητα λήψης 
δειγμάτων για ιστολογική εξέταση, καθιστούν την 
ενδοσκόπηση εξέταση εκλογής τόσο στη διάγνωση και 
διαφορική διάγνωση, όσο και στην μετέπειτα παρακο-
λούθηση και αντιμετώπιση των ασθενών1 

Οι κυριότερες ενδείξεις ενδοσκόπησης σε ΙΦΕΝ 
είναι οι εξής: 
 1. Ακριβής διάγνωση 
 2. Καθορισμός της έκτασης και κατανομής της νό-

σου 
 3. Εκτίμηση της βαρύτητας της νόσου 
 4. Διαφορική διάγνωση ελκώδους κολίτιδας από νόσο 

του Crohn 
 5. Διαφορική διάγνωση από άλλες κολίτιδες (λοιμώ-

δης, ισχαιμική, φαρμακευτική, μικροσκοπική-κολ-
λαγονική, από παράκαμψη κλπ) 

 6. Επιπλοκές (μαζική αιμορραγία, αναιμία, συρίγ-
για) 

 7. Θεραπευτική παρέμβαση (διαστολή στενώσεων, 
αποσυμφόρηση τοξικού μεγακόλου, αιμόσταση, 
πολυπεκτομή) 

 8. Μετεγχειρητική παρακολούθηση 
 9. Επιτήρηση για πρόληψη καρκίνου 

Στον έλεγχο ασθενών με ιδιοπαθή φλεγμονώδη 
νόσο του εντέρου έχουν θέση όλες οι σήμερα δια-
θέσιμες ενδοσκοπικές μέθοδοι. Η εφαρμογή τους 
προυποθέτει την ανάλογη εμπειρία του ενδοσκόπου, 
κυρίως λόγω συγκεκριμένων ιδιαιτεροτήτων που συχνά 
παρουσιάζονται κατα τη διαδρομή των νόσων αυτών. 

1. ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού 

Πέραν του γεγονότος ότι παθήσεις του ανωτέρου 
πεπτικού συστήματος παρουσιάζονται με την ίδια συ-
χνότητα σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο 
του εντέρου, ο ρόλος της οισοφαγογαστροδωδεκαδα-
κτυλοσκόπησης είναι προφανής στη νόσο του Crohn 

λόγω της συχνής εντόπισης της νόσου στον ανώτερο 
πεπτικό σωλήνα. Πράγματι, σε ασθενείς με γνωστή 
νόσο του Crohn η ενδοσκόπηση του ανωτέρου πεπτικού 
αποκαλύπτει σε μεγάλο ποσοστό βλάβες στο άντρο 
και στο δωδεκαδάκτυλο (49% και 34% αντίστοιχα), 
ενώ η ιστολογική εξέταση ανευρίσκει κοκκιώματα 
σε ποσοστό μέχρι 30%.2 Είναι ακόμη αξιοσημείωτο 
ότι ιστολογικές αλλοιώσεις παρατηρούνται πολλές 
φορές σε βιοψίες που προέρχονται από μακροσκο-
πικά φυσιολογικό βλεννογόνο του στομάχου και του 
δωδεκαδακτύλου. 

Το φάσμα των ενδοσκοπικών ευρημάτων στο ανώ-
τερο πεπτικό στη νόσο του Crohn είναι ιδιαίτερα ευρύ: 
Υπεραιμία, οίδημα, ευθρυπτότης του βλεννογόνου, 
μικρά αιμορραγικά στίγματα, επιπολής, αφθώδη ή 
βαθύτερα έλκη καθώς και εικόνα λιθοστρώτου είναι 
ευρήματα που παρατηρούνται ανάλογα με την βαρύ-
τητα της νόσου. 

2. εντεροσκόπηση 

Έλεγχος του λεπτού εντέρου είναι δυνατός με τη 
χρήση του εντεροσκοπίου, που ανευρίσκει βλάβες του 
βλεννογόνου που δεν αναδεικνύονται με άλλες διαγνω-
στικές μεθόδους (εντερόκλυση, αξονική τομογραφία). 
Η εντερόκλυση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη διάγνωση 
νόσου του Crohn του λεπτού εντέρου απαιτεί όμως 
μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία του ενδοσκόπου, ενώ 
απαραίτητη είναι και η καλή συνεργασία του ασθενούς, 
κυρίως λόγω της μεγάλης χρονικής διάρκειας της. 
Υπάρχουν δύο μέθοδοι εντεροσκόπησης. α) με ώθηση 
(push type) όπου χρησιμοποιείται κολονοσκόπιο ή 
ειδικό εντεροσκόπιο, η εξέταση διαρκεί 15-45 λεπτά 
και το βάθος διείσδυσης είναι μέχρι 120 cm μετά τον 
σύνδεσμο του Treitz και β) με ολίσθηση (sonde type), 
όπου υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου ολοκλήρου του 
λεπτού εντέρου, η εξέταση όμως διαρκεί 6-8 ώρες και 
είναι ιδιαίτερα ενοχλητική για τον ασθενή3.

Τους περιορισμούς αυτούς αίρει μερικώς ή τα 
τελευταία χρόνια αναπτυχθείσα εντεροσκόπηση με 
ασύρματη κάψουλα Μ2Α, που καταπίνεται από τον 
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Η κολονοσκόπηση αποτελεί σήμερα την κύρια 
διαγνωστική μέθοδο για την μελέτη των κολιτίδων. 
Παρέχει την δυνατότητα επισκόπησης του βλεννογό-
νου ολόκληρου του παχέος εντέρου καθορίζοντας έτσι 
την έκταση καθώς και την βαρύτητα της νόσου.

Για την διενέργεια της εξέτασης απαιτείται προετοι-
μασία του εντέρου, η οποία πρέπει να εξατομικεύεται 
ανάλογα με την γενική κατάσταση του ασθενούς και 
την βαρύτητα της νόσου. Συνήθως ο ασθενής τίθεται 
σε υδρική δίαιτα και του χορηγείται κάποιο καθαρτικό 
την παραμονή της εξέτασης. Τα διατιθέμενα σήμερα 
ηλεκτρολυτικά διαλύματα μεγάλου όγκου συντομεύουν 
τον χρόνο προετοιμασίας και είναι γενικά ασφαλή, η 
χορηγησή τους όμως αντενδείκνυται σε βαρειές μορφές 
με έντονη φλεγμονή του εντέρου καθώς και επί υποψίας 
στένωσης του λεπτού εντέρου. 

Η κολονοσκόπηση είναι ασφαλής μέθοδος με χαμη-
λό ποσοστό επιπλοκών σε ήπια ή μέσης βαρύτητας προ-
σβολή του εντέρου. Σε περίπτωση βαρειάς προσβολής 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην προετοιμασία και 
μεγάλη εμπειρία του ενδοσκόπου λόγω του κινδύνου 
διάτρησης του εντέρου. Αντένδειξη για την εκτέλεση 
κολονοσκόπησης αποτελεί η βαρειά γενική κατάσταση 
του ασθενούς και η τοξική διάταση του εντέρου (τοξικό 
μεγάκολο). Στις περιπτώσεις αυτές ο έλεγχος πρέπει 
να περιορίζεται αρχικά στην ορθοσιγμοειδοσκόπηση 
χωρίς προετοιμασία5.

Με την κολονοσκόπηση, όπως και με την ορθοσιγ-
μοειδοσκόπηση, παρέχεται η δυνατότητα λήψης υλικού 
για ιστολογική εξέταση, κάτι που έχει ιδιαίτερη αξία 
τόσο στη διάγνωση και διαφορική διάγνωση, όσο και 
στους θεραπευτικούς χειρισμούς και στην αντιμετώπι-
ση των επιπλοκών των νόσων. Πρέπει να τονισθεί, ότι 
μερικές φορές, η ιστολογική εξέταση ακόμη και από 
έμπειρο παθολογοανατόμο, ενδέχεται να μην θέτει με 
βεβαιότητα την διάγνωση. Έτσι, στην τελική απόφαση 
πρέπει να καταλήγει κανείς συνεκτιμώντας όλες τις πα-
ραμέτρους (ιστορικό, κλινικά ευρήματα, ενδοσκοπική 
εικόνα, ιστολογικά ευρήματα). 

Δεν πρέπει τέλος να λησμονεί κανείς, ότι στην ερ-
μηνεία των ενδοσκοπικών ευρημάτων υπεισέρχεται σε 
μεγάλο βαθμό ο υποκειμενικός παράγοντας. Δεν υπάρ-
χει επίσης πάντοτε απόλυτη ταυτότητα περιγραφής από 
τους διαφόρους ενδοσκόπους, έτσι ώστε η αξιολόγηση 
των στοιχείων είναι πολλές φορές αυθαίρετη. Τα τε-
λευταία χρόνια έχει γίνει προσπάθεια χρησιμοποίησης 
κοινών όρων και κοινής γλώσσας συνεννόησης και 
αυτό αναμένεται να συνδράμει σημαντικά στο έργο 

ασθενή, καταγράφει τις εικόνες κατά την διαδρομή 
της μέσα στον πεπτικό σωλήνα και αποβάλλεται με 
τις κενώσεις. Η διαγνωστική ακρίβεια της εξέτασης 
ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 70%, ποσοστό ιδιαί-
τερα υψηλό σε σύγκριση με άλλες μεθόδους ελέγχου 
του λεπτού εντέρου και αναμένεται να αυξηθεί με την 
περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας4

3. ενδοσκόπηση χοληφόρων 

Η χοληδοχοσκόπηση και κυρίως η ενδοσκοπική 
παλίνδρομος χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP) 
χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της σκληρυντικής 
χολαγγειίτιδος και του χολαγγειοκαρκινώματος, επι-
πλοκών που ενδέχεται να παρουσιασθούν σε ασθενείς 
με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Είναι γνω-
στό ότι ασθενείς με σκληρυντική χολαγγειίτιδα έχουν 
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης χολαγγειοκαρκινώματος, 
αλλά πιθανόν και καρκίνου του παχέος εντέρου λόγω 
ανάπτυξης δυσπλασίας και ανευπλοιδικότητος του 
DNA του πυρήνος των επιθηλιακών κυττάρων του 
παχέος εντέρου. 

4. ορθοσκόπηση και ορθοσιγμοειδοσκόπηση 

Η ορθοσκόπηση και η ορθοσιγμοειδοσκόπηση απο-
τελούν τις εξετάσεις “πρώτης γραμμής” στον έλεγχο 
των ασθενών με συμπτωματολογία ύποπτη για ιδιο-
παθή φλεγμονώδη εντερική νόσο. Είναι προτιμώτερο 
να εκτελούνται χωρίς προηγούμενη προετοιμασία του 
εντέρου (χορήγηση καθαρτικών, εφαρμογή υποκλυ-
σμών) που ενδέχεται να προκαλέσουν ερεθισμό του 
εντέρου, τεχνητή ερυθρότητα του βεννογόνου αλλά 
και ήπιες ιστολογικές φλεγμονώδεις αλλοιώσεις, δυ-
σχεραίνοντας έτσι την ορθή ερμηνεία των ευρημάτων. 
Σε περίπτωση όμως ελέγχου ασθενών με μακροχρόνιο 
ιστορικό της νόσου που εξετάζονται στα πλαίσια επιτή-
ρησης για πρόληψη καρκίνου, απαιτείται σχολαστικός 
καθαρισμός του εντέρου. 

Η ορθοσκόπηση με άκαμπτο όργανο και η ορ-
θοσιγμοειδοσκόπηση με εύκαμπτο ινοσκόπιο είναι 
εξετάσεις που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες τεχνικές 
δυσκολίες και μπορούν εύκολα να πραγματοποιηθούν 
και στο εξωτερικό ιατρείο. Η διαγνωστική τους αξία 
είναι προφανής, εφ΄ όσον προσφέρουν την δυνατότητα 
ελέγχου του τμήματος του παχέος εντέρου που κατ΄ 
εξοχήν προσβάλλεται στις παθήσεις αυτές. 

5. κολονοσκόπηση 
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των ενδοσκόπων6.

ενΔοσκοπικα ευρηματα 

α.ελκώδης κολίτις 

Η ελκώδης κολίτις προσβάλλει αποκλειστικά το 
παχύ έντερο και η φλεγμονή είναι πάντα συνεχής, χωρίς 
να παρεμβάλλεται φυσιολογικός βλεννογόνος. Το ορθό 
προσβάλλεται σχεδόν πάντα, ενώ η έκταση προσβολής 
του υπολοίπου παχέος εντέρου ποικίλει. Σε ποσοστό 
περίπου 10% των ασθενών με πανκολίτιδα προσβάλ-
λεται και ο τελικός ειλεός σε μικρή έκταση και μπορεί 
να παρατηρηθεί ερυθρότητα, οίδημα και ευθρυπτότητα 
του βλεννογόνου (ειλείτις εκ παλινδρομήσεως). 

Τα ενδοσκοπικά ευρήματα εξαρτώνται από τη 
βαρύτητα, την έκταση και τη φάση της νόσου. Ο φυσι-
ολογικός βλεννογόνος του παχέος εντέρου έχει ρόδινο 
χρώμα, είναι μαλακός, λείος και στιλπνός με ορατή 
διαγραφή του υποβλεννογονίου αγγειακού δικτύου 
και είναι αρκετά ανθεκτικός ώστε δεν αιμορραγεί με 
την επαφή ή πίεση του οργάνου. 

α. Ήπια προσβολή 

Τα κυριώτερα ενδοσκοπικά ευρήματα σε περίπτω-
ση ήπιας προσβολής είναι ερυθρότητα του βλεννογόνου 
λόγω υπεραιμίας, οίδημα που έχει σαν αποτέλεσμα τη 
μη διαγραφή των υποβλεννογονίων αγγείων, προκλητή 
ευθρυπτότητα και κοκκίωση λόγω αντανάκλασης του 
φωτός στον φλεγμαίνοντα βλεννογόνο. Τα ευρήματα 
αυτά δεν είναι βέβαια ειδικά για την ελκώδη κολίτιδα 
και θέτουν συχνά πρόβλημα διαφορικής διάγνωσης 
από κολίτιδες άλλης αιτιολογίας, κυρίως μικροβιακής 
και παρασιτικής. 

β. Μετρίας βαρύτητας προσβολή 

Σε μετρίας βαρύτητας προσβολή το οίδημα και η 
ερυθρότητα είναι εντονώτερα και παρουσιάζονται 
μικρές υποβλεννογόνιες αιμορραγικές εστίες υπό 
μορφή πετεχειών ή ερυθρών κηλίδων με αποτέλεσμα 
προκλητή αλλά και αυτόματη συχνά αιμορραγία του 
βλεννογόνου, ο οποίος καλύπτεται συνήθως από 
βλεννοπυώδες εξίδρωμα. Παρατηρούνται επίσης δι-
αβρώσεις και επιφανειακές εξελκώσεις και εξάλειψη 
των πτυχών του βλεννογόνου. 

γ. Βαρεία προσβολή 

Σε βαρύτερες μορφές της νόσου ο βλεννογόνος 
αιμορραγεί αυτόματα και ανευρίσκονται μεγάλα και 
βαθειά έλκη που καταλαμβάνουν μεγάλο τμήμα του 

εντέρου και περιβάλλονται από έντονα εξέρυθρο, 
οιδηματώδη και εύθρυπτο βλεννογόνο. Η παρουσία 
αίματος και βλεννοπυώδους εξιδρώματος δυσχεραίνει 
σημαντικά την εξέταση5.

Χαρακτηριστικό ενδοσκοπικό εύρημα της ελκώδους 
κολίτιδος αποτελούν και οι φλεγμονώδεις πολύποδες 
ή ψευδοπολύποδες που οφείλονται σε υπερπλασία 
νησιδίων βλεννογόνου και φαίνονται σαν ανώμαλες 
προσεκβολές του βλεννογόνου στον εντερικό αυλό. 
Η παρουσία τους συνήθως υποδηλώνει χρόνια νόσο, 
μπορεί όμως να παρατηρηθούν και στην οξεία φάση 
και συχνά καλύπτονται από χαρακτηριστικό φλεγμο-
νώδες εξίδρωμα7,8.

δ.	Φάση ύφεσης-χρόνια ελκώδης κολίτις 

Με την υποχώρηση της φλεγμονής υποχωρούν 
σταδιακά η ερυθρότητα, το οίδημα και το φλεγμονώδες 
εξίδρωμα και επουλώνονται οι εξελκώσεις και τα έλκη. 
Ο βλεννογόνος παρουσιάζει νεοαγγείωση και αποκτά 
ένα χαρακτηριστικό λευκάζον χρώμα. 

Με την πάροδο του χρόνου μπορεί να αποκαταστα-
θεί πλήρως, ώστε να μη διαφέρει από το φυσιολογικό 
βλεννογόνο. 

Μετά από επανειλημμένες εξάρσεις της νόσου, 
σε χρόνιες μορφές ελκώδους κολίτιδος, το τοίχωμα 
του εντέρου σκληραίνει και χάνει την ελαστικότητα 
του, ενώ παράλληλα βραχύνεται και εξαλείφονται οι 
κολικές κυψέλες, ώστε να μοιάζει με μολυβδοσωλήνα. 
Ανεύρεση ψευδοπολυπόδων είναι επίσης συχνή, ενώ 
αληθή αδενώματα ανευρίσκονται σε ποσοστό περίπου 
5% των πασχόντων από ελκώδη κολίτιδα. 

Καλοήθεις στενώσεις του αυλού του εντέρου παρα-
τηρούνατι και στην ελκώδη κολίτιδα, αν και πιο σπάνια 
συγκριτικά με τη νόσο του Crohn. Σε κάθε περίπτωση 
στένωσης ή επαρμάτων του βλεννογόνου πρέπει να 
λαμβάνονται πολλαπλά δείγματα για ιστολογική εξέτα-
ση, λόγω του αυξημένου κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου 
σε μακροχρόνιες μορφές της νόσου. 

Για την διαβάθμιση των ενδοσκοπικών ευρημάτων 
της ελκώδους κολίτιδος έχει προταθεί και χρησιμοποι-
είται η εξής ταξινόμηση: 

Βαθμός 0: Φυσιολογικός βλεννογόνος 
Βαθμός 1:  Ερυθρότητα με εξαφάνιση του αγγεια- 

 κού δικτύου 
Βαθμός 2: 1+ προκλητή αιμορραγία 
Βαθμός 3: 2+ αυτόματη αιμορραγία 
Βαθμός 4: Επιπλέον έλκη του βλεννογόνου 
Βαθμός 5: Επιπλέον συρρέοντα, βαθειά έλκη 
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Κατά την αξιολόγηση των ενδοσκοπικών ευρημά-
των θα πρέπει να λαμβάνεται υπ΄ όψιν ότι οι εντονώ-
τερες αλλοιώσεις παρατηρούνται στο περιφερικώτερο 
τμήμα του προσβεβλημένου εντέρου και μειούνται 
σε ένταση πλησιάζοντας το σημείο διαχωρισμού του 
υγιούς από τον παθολογικό βλεννογόνο. 

Επίσης παρά το ότι η ενδοσκόπηση αποτελεί αξιόπι-
στη μέθοδο καθορισμού της έκτασης της προσβολής του 
εντέρου, η ιστολογική εξέταση υπερτερεί, αφού ενδέχε-
ται να καταδείξει φλεγμονώδεις αλλοιώσεις ακόμη και 
σε ενδοσκοπικά φυσιολογικές περιοχές. Είναι επομένως 
αυτονόητο ότι βιοψίες πρέπει να λαμβάνονται και από 
φαινομενικά υγιείς περιοχές, προκειμένου να καθορι-
σθεί με ακρίβεια η έκταση της φλεγμονής. Επιπλέον, σε 
περίπτωση εκτεταμένης ελκώδους κολίτιδος, η κολονο-
σκόπηση μπορεί να δείξει τμηματική προσβολή, αφού η 
ανταπόκριση στη θεραπεία δεν είναι ίδια στα διάφορα 
σημεία του εντέρου, καθώς και η τοπική θεραπεία με 
υπόθετα ή υποκλυσμούς αντιφλεγμονωδών φαρμάκων 
μπορεί να βελτιώσει την ενδοσκοπική εικόνα μόνο στο 
περιφερικότερο τμήμα του. 

Β. νόσος του Crohn

Η κολονοσκόπηση αποτελεί την βασικότερη μέ-
θοδο ελέγχου του παχέος εντέρου σε ασθενείς με 
Crohn κολίτιδα. Και τούτο διότι, σε αντιδιαστολή 
με την ελκώδη κολίτιδα, το ορθό παραμένει πολλές 
φορές ανέπαφο και η νόσος εντοπίζεται σε άλλα, κε-
ντρικότερα σημεία του παχέος εντέρου, που δεν είναι 
προσιτά στην ορθοσιγμοειδοσκόπηση. Έτσι, ενώ στην 
ελκώδη κολίτιδα η φλεγμονή είναι συμμετρική και 
συνεχής, αρχίζοντας από το ορθό και επεκτεινόμενη 
προς τα άνω, στην Crohn κολίτιδα είναι ασύμμετρη 
και παρουσιάζει τμηματική κατανομή. Η νόσος επίσης 
εντοπίζεται συχνότερα απ΄ ότι η ελκώδης κολίτις στη 
περιοχή της ειλεοτυφλικής βαλβίδας και στον τελικό 
ειλεό, ο οποίος συνήθως είναι οιδηματώδης με κατά 
τόπους εξελκώσεις. Είναι επομένως, αυτονόητο ότι 
σε περίπτωση υποψίας νόσου του Crohn πρέπει να 
γίνεται έλεγχος ολοκλήρου του παχέος εντέρου και 
προσπάθεια προώθησης του κολονοσκοπίου και στον 
τελικό ειλεό.10 Στα αρχικά στάδια της νόσου ο βλεννο-
γόνος είναι κατά τόπους εξέρυθρος και οιδηματώδης 
χωρίς να διαγράφονται τα υποβλεννογόνια αγγεία και 
συχνά παρατηρούνται μικρές, αιμορραγικές κηλίδες. 
Χαρακτηριστική είναι η παρουσία μικρών αφθωδών 
ελκών που είναι διαμέτρου 2-5 mm, στρογγυλού σχή-

ματος, αβαθή με λευκωπή βάση και περιβάλλονται 
από ερυθρά άλω. Ενδιάμεσα των αφθωδών ελκών ο 
βλεννογόνος είναι συνήθως φυσιολογικός. Αφθώδη 
έλκη μπορεί να παρατηρηθούν και σε άλλες παθήσεις, 
όπως φυματίωση, αμοιβάδωση, κολίτιδα από γερσίνια, 
έρπης, νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet. 

Σε πιο έντονες μορφές της νόσου τα έλκη μεγαλώ-
νουν, γίνονται βαθύτερα και το σχήμα τους μεταβάλ-
λεται, ώστε να παίρνουν γραμμοειδή, οφιοειδή ή άλλη 
ανώμαλη μορφή. Ο μεταξύ των ελκών βλεννογόνος 
μπορεί να είναι φυσιολογικός ή έντονα οιδηματώδης 
και ανώμαλα διογκωμένος, ώστε να παρουσιάζει την 
χαρακτηριστική εικόνα του “λιθοστρώτου” που είναι 
παθογνωμονική της νόσου του Crohn. Σε ακόμη βαρύ-
τερες μορφές παρατηρούνται λίαν ευμεγέθη έλκη που 
καλύπτουν κυκλικά το τοίχωμα του εντέρου. 

Λόγω της έντονης, διατοιχωματικής φλεγμονής 
και την ανάπτυξη ουλώδους ιστού μακροχρόνιες πε-
ριπτώσεις, συχνή σε είναι η δημιουργία στενώσεων 
του αυλού. Επίσης, συχνότερα απ’ ότι στην ελκώδη 
κολίτιδα αναπτύσσονται περιπρωκτικές βλάβες, όπως 
εξελκώσεις, ραγάδες, αποστήματα και συρίγγια. 

Ενδοσκοπική διαφορική διάγνωση ελκώδους κολίτιδος 
και νόσου του Crohn 

Παρά τις διαφορές των ενδοσκοπικών ευρημάτων, 
η ασφαλής διαφορική διάγνωση μεταξύ των δύο παθή-
σεων δεν είναι πάντα εύκολη. Για περιπτώσεις αβέβαι-
ης, ακόμη και ιστολογικά, διάγνωσης, επιφυλάσσεται ο 
όρος “απροσδιόριστη” κολίτις και συνήθως η διάγνωση 
τεκμηριώνεται σε δεύτερο χρόνο. 

Τα ενδοσκοπικά διαφοροδιαγνωστικά χαρακτη-
ριστικά μεταξύ της ελκώδους κολίτιδος και της νόσου 
του Crohn συνοψίζονται στον πίνακα 1.

ενδοσκοπική παρακολούθηση ασθενών με ιΦεν. 

Σύμφωνα με όσα εξετέθησαν, ο ρόλος της ενδοσκό-
πησης στη διάγνωση των ΙΦΕΝ είναι αναμφίβολος. Η 
διαγνωστική ακρίβεια της εξέτασης εξαρτάται βέβαια 
άμεσα από την ικανότητα και την εμπειρία του ενδο-
σκόπου11. Η συχνότητα ελέγχου πρέπει να καθορίζεται 
με βάση τη κλινική συμπτωματολογία και οι ασθενείς 
να μην υποβάλλονται σε άσκοπους ενδοσκοπικούς 
ελέγχους, το αποτέλεσμα των οποίων δεν πρόκειται 
να τροποποιήσει τους θεραπευτικούς χειρισμούς. 
Παρ΄ όλα αυτά, πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι 
συγκεκριμένα ενδοσκοπικά ευρήματα στη νόσο του 
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πίνακας 1. Ενδοσκοπικά διαφοροδιαγνωστικά χαρακτηριστικά ελκώδους κολίτιδος και νόσου του Crohn

χαρακτηριστικό  ελκώδης κολίτις  νόσος του Crohn  

Κατανομή αλλοιώσεων  Συμμετρική  Ασύμμετρη  

Συνεχής προσβολή  Πάντα  Σπάνια  

Κατα τόπους βλάβες  Ποτέ  Συχνότατα  

Προσβολή ορθού  Σχεδόν πάντα  Σπάνια  

Αγγειακό δίκτυο  Μειωμένο ή απόν  Συχνά φυσιολογικό  

Αιμορραγία  Συνήθης  Σπάνια  

Κοκκίωση(αδρή, λεπτή)  Συνήθης  Λιγώτερο συχνή  

Λιθόστρωτο  Απόν  Χαρακτηριστικό  

Ερύθημα  Χαρακτηριστικό  Λιγώτερο προφανές  

Οίδημα  Παρόν  Παρόν  

Ευθρυπτότητα  Συνήθης  Ασυνήθης  

Αυτόματες πετέχειες Συνήθης  Σπάνιες  

Επιφανειακές μικρές εξελκώσεις  Ενίοτε  Συνήθης  

Μεγάλα (>1 cm) έλκη  Σε βαρειά προσβολή  Συνήθη  

Βαθειά επιμήκη έλκη  Σπάνια  Συνήθη  

Γραμμοειδή έλκη  Σπάνια  Συνήθη  

Αφθώδη έλκη  Δεν υπάρχουν  Χαρακτηριστικά  

Ερπητικά έλκη  Σπάνια  Συνήθη  

Ψευδοπολύποδες  Παρατηρούνται  Παρατηρούνται  

Γεφυρώσεις βλεννογόνου  Παρατηρούνται  Παρατηρούνται  

Μορφή βλεννογόνου που περιβάλλει το έλκος Παθολογική  Φυσιολογική

συστηματικός κολονοσκοπικός έλεγχος ασθενών με 
μακροχρόνια ελκώδη κολίτιδα, μειώνει τον κίνδυνο 
θανάτου από καρκίνο του παχέος εντέρου και του 
ορθού16.

Σε εγκύους γυναίκες πάσχουσες από ΙΦΕΝ του 
εντέρου, η ορθοσιγμοειδοσκόπηση, αλλά και η κολο-
νοσκόπηση υπό ωρισμένους περιορισμούς, θεωρούνται 
ασφαλείς μέθοδοι ελέγχου υπό τη προυπόθεση ότι 
θα γίνουν με ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισμούς17. 
Έγχρωμες	 ενδοσκοπικές	 εικόνες	 ασθενών	 με	 ΙΦΕΝ	
υπάρχουν	στο	μέρος	Β΄	του	βιβλίου.

ΒιΒλιογραΦια 
 1. Lee SD, Cohen RD, Endoscopy in inflammatory bowel 

disease. Gastroenterol Clin North Am 2002;31:119-132. 
 2. Alcantara M, Rodriquez R, Potenciano JL, et al. Endoscopy 

and bioptic findings in the ypper gastrointestinal tract in 
patients with Crohn’s disease. Endoscopy 1993;25:282-286. 

 3. Swain CP. The role of enteroscopy in clinical practice Gas-
trointest Endosc Clin N Am 1999;9:135-144. 

 4. Fireman Z, Mahajna E, Sternberg A, et al. Diagnosing small 

Crohn προδικάζουν την εξέλιξη της νόσου.12 

Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου σε μακροχρόνια 
κολίτιδα είναι γνωστός και αφορά και στις δύο παθή-
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χρόνια δοκιμάζονται νέες φασματοσκοπικές μέθοδοι 
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σπλαστικού βλεννογόνου ακόμη και σε μακροσκοπικά 
φυσιολογικές περιοχές13,14.

Στην ελκώδη κολίτιδα, η παρουσία ειλείτιδος από 
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ανάπτυξης καρκίνου παχέος εντέρου15.

Υπάρχουν στοιχεία που αναφέρουν ότι ο τακτικός 
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4.4. απεικονιστικη καψουλα 
	 	 Νικόλαος	Καλαντζής	-	Περικλής	Αποστολόπουλος	-	Χρυσόστομος	Καλαντζής

Η νόσος του Crohn προσβάλει αρκετά τμήματα του πεπτικού σωλήνα και για την διάγνωσή της απαιτείται 

να ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες. Η κλινική 
υποψία της νόσου επιβεβαιώνεται με τα ορολογικά, 
ενδοσκοπικά, ακτινολογικά και ιστολογικά ευρήματα. 
Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ένα μόνο παθογνω-
μονικό εύρημα, το οποίο να προσφέρει στον κλινικό 
γιατρό την απόλυτη βεβαιότητα ότι έχει να αντιμετω-
πίσει την νόσο. Ακόμη και η ιστολογική εξέταση σε 
ορισμένες περιπτώσεις δεν προσφέρει την απόδειξη 
που χρειάζεται ο κλινικός γιατρός, αν και σε κάθε 
περίπτωση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό “κομμάτι του 
puzzle”, που ονομάζεται νόσος του Crohn. Έτσι, αρ-
κετά συχνά στην κλινική πράξη παρατηρείται μεγάλη 
καθυστέρηση από την έναρξη των συμπτωμάτων έως 
την οριστική διάγνωση της νόσου. Ασθενείς που για 
αρκετά χρόνια παραπονούνται για χρόνια διάρροια ή 
και παρουσιάζουν σιδηροπενική αναιμία, με αρνητικό 
τον συμβατικό έλεγχο του πεπτικού σωλήνα, δεν είναι 
σπάνιο φαινόμενο στο κεφάλαιο που ονομάζεται νόσος 
του Crohn. 

Το λεπτό έντερο έχει χαρακτηριστεί σαν το “μαύρο 
κουτί” του πεπτικού σωλήνα1, αφού η διαγνωστική του 
προσπέλαση ήταν προβληματική και αυτό συντελούσε 
στην καθυστέρηση της διάγνωσης της νόσου. Ο ενδο-
σκοπικός έλεγχος (γαστροσκόπηση, ειλεοκολοσκόπη-
ση και εντεροσκόπηση), παρά του ότι έχει το πλεονέ-
κτημα της λήψης βιοψιών, αφήνει ένα μεγάλο τμήμα 
του λεπτού εντέρου αδιερεύνητο2. H εντερόκλυση - η 
πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδο για την διάγνωση 
της νόσου του Crohn του λεπτού εντέρου – δεν μπορεί 
να εκτιμήσει την ποιότητα του βλεννογόνου του λεπτού 
εντέρου και επιπλέον η διαγνωστική της ικανότητα 
σε αρχόμενες βλάβες (αφθώδη έλκη, επιφανειακές 
διαβρώσεις-εξελκώσεις), απέχει αρκετά από το χαρα-
κτηριστεί ικανοποιητική3. Η ελικοειδής αξονική τομο-
γραφία με χορήγηση σκιαγραφικού από του στόματος 
(CT enterography)3,4 και η μαγνητική τομογραφία με 
χορήγηση μεθυλσελουλόζης (MR enterography)5, εί-
ναι δύο νέες τεχνικές που βοηθούν περισσότερο στην 
διαπίστωση των επιπλοκών της νόσου (στενώσεις, απο-
στήματα, συρίγγια κ.α) και λιγότερο στην διαπίστωση 

ήπιων βλαβών του εντέρου (αφθώδη έλκη), λόγω του 
ότι η ανάλυση τους δεν είναι ικανοποιητική. Ακόμη και 
η νεότερη μέθοδος της προωθητικής εντεροσκόπησης 
με διπλό μπαλόνι (double-balloon total enteroscopy)6, 
αν και έχει την θεωρητική δυνατότητα να ελέγχει όλο 
το μήκος του λεπτού εντέρου και να λαμβάνει βιοψίες, 
είναι μια χρονοβόρος εξέταση (διαρκεί πάνω από 
2 ώρες), δυσάρεστη για τον ασθενή, που ενέχει τον 
κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών και προς παρόν φαίνεται 
σχεδόν απίθανο να καθιερωθεί σαν εξέταση ρουτίνας 
σε ασθενείς με νόσο Crohn του λεπτού εντέρου. Έτσι 
λοιπόν σε αρκετές περιπτώσεις ασθενών με υποψία 
νόσου Crohn του λεπτού εντέρου, η ανάγκη ανάπτυξης 
πιο ευαίσθητων και μη επεμβατικών τεχνικών ήταν 
επιβεβλημένη. Το κενό αυτό ήρθε να καλύψει η ενδο-
σκόπηση με κάψουλα. 

η ενδοσκόπηση με κάψουλα μ2ατμ(Given imaging 
Ltd)7,8

Το διαγνωστικό σύστημα “ενδοσκόπηση με κάψου-
λα Μ2Α™” είναι πρωτότυπο διαγνωστικό μέσο, μη 
επεμβατικό, εύκολο στην εκτέλεσή του, που επιτρέπει 
την άμεση επισκόπηση ολόκληρου του λεπτού εντέρου 
(εικόνα 1).

Το διαγνωστικό σύστημα αποτελείται βασικά από 
τρία μέρη: την κάψουλα, το σύστημα ψηφιακής κατα-
γραφής δεδομένων και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
για την τελική ανάλυση των δεδομένων. Η ασύρματη 
κάψουλα διαστάσεων 11Χ27mm, ζυγίζει μόλις 3.7gr 

εικ. 1. Η ενδοσκοπική κάψουλα Μ2Α™
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και αποτελείται από: πλαστικό περίβλημα με διαφανές 
πρόσθιο τοίχωμα, σύστημα φακών μικρής εστιακής 
απόστασης, πηγή φωτισμού, σύστημα αγωγής εικόνας 
(CMOS), μπαταρία, αναμεταδότη (ASIC) και κεραία 
εκπομπής. Έχει την ικανότητα φωτογραφικής σά-
ρωσης του τοιχώματος του λεπτού εντέρου κατά την 
διάρκεια του φυσιολογικού περισταλτισμού του, με 
συχνότητα 2 εικόνες ανά δευτερόλεπτο. Η συνολική 
διάρκεια της καταγραφής είναι 6 - 8 ώρες, όσο και η 
διάρκεια της μπαταρίας της κάψουλας.

Τα δεδομένα που εκπέμπει η κάψουλα, δια μέσου 
ειδικών αισθητήρων (SensorArrayδ) που εφαρμόζο-
νται σε ειδικά σημεία στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα, 
μεταφέρονται και καταγράφονται σε ειδικό ηλεκτρο-
νικό καταγραφέα δεδομένων (DataRecorder), τύπου 
walkman, που τοποθετείται στην ζώνη του ασθενούς. 
Μετά το τέλος της εξέτασης, o καταγραφέας συνδέεται 
με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος αναλύει τα 
δεδομένα που έχουν καταγραφεί και αναπαράγει τις 
εικόνες υπό μορφή video. 

Το ειδικό λογισμικό (software) του συστήματος 
Given®, εκτός από την αναπαραγωγή και επεξεργασία 
των εικόνων, έχει επιπλέον την δυνατότητα να προσ-
διορίζει κατά προσέγγιση τη θέση της κάψουλας στο 
λεπτό έντερο, καθώς και να ανιχνεύει αυτόματα εστίες 
ενεργού αιμορραγίας κατά τη διαδρομή της κάψουλας 
στον πεπτικό σωλήνα.

Διαδικασία της εξέτασης 

Οι ασθενείς θα πρέπει να είναι νηστικοί (αποχή 
από στερεά και υγρά) για τουλάχιστον 8 ώρες πριν την 
εξέταση. Η χορήγηση διαυγούς διαλύματος πολυ-αιθυ-
λο-γλυκόλης (διάλυμα PEG) την παραμονή της εξέτασης 
φαίνεται στην πράξη απαραίτητο, αφού βελτιώνει ση-
μαντικά τον καθαρισμό του εντέρου και κατ’ επέκταση 
την ποιότητα των λαμβανόμενων εικόνων9.

Η διαδικασία της εξέτασης ξεκινά με την κα-
τάλληλη σύνδεση όλων των επιμέρους στοιχείων 
του συστήματος. Η ειδική διάταξη των αισθητήρων 
τοποθετείται στην πρόσθια κοιλιακή χώρα των ασθε-
νών. Στην συνέχεια οι αισθητήρες συνδέονται με την 
συσκευή καταγραφής και αυτή με την σειρά της με 
την ειδική μπαταρία τροφοδοσίας της. Κατόπιν όλα 
τα επιμέρους τμήματα του συστήματος Given® το-
ποθετούνται πάνω σε μια ειδική ζώνη, γύρω από την 
μέση των ασθενών. Αφού πλέον βεβαιωθούμε ότι η 
σύνδεση του συστήματος έχει γίνει σωστά, ο ασθενής 

καταπίνει την “μιας χρήσεως” ασύρματη κάψουλα με 
την βοήθεια μικρής ποσότητος νερού και αυτόματα 
ξεκινά η καταγραφή των ενδοσκοπικών εικόνων. Η όλη 
διαδικασία της καταγραφής διαρκεί 8 ώρες και είναι 
τελείως ανώδυνη. Τις δύο πρώτες ώρες ο ασθενής πα-
ραμένει νηστικός, ενώ μετά τις δύο ώρες μπορούμε να 
του χορηγήσουμε υγρά και στις τέσσερις ώρες μπορεί 
να λάβει ένα ελαφρύ γεύμα. Στο τέλος της εξέτασης ο 
ασθενής αποσυνδέεται από το σύστημα και η κάψουλα 
αποβάλλεται από τα κόπρανα, συνήθως εντός διαστή-
ματος 24-72 ωρών. 

Η χορήγησή της μπορεί να γίνει και σε εξωτερικούς 
ασθενείς και ο ασθενής μπορεί να ασχοληθεί με την 
εργασία του και να μην αλλάξει τις συνήθειές του. 
Κατά το χρόνο της εξέτασης δεν επιτρέπεται ο ασθενής 
να πλησιάσει οποιαδήποτε πηγή ηλεκτρομαγνητικών 
πεδίων (όπως αυτά που δημιουργούνται γύρω από 
συσκευές μαγνητικών τομογράφων ή ραδιοφωνικών 
σταθμών), λόγω πιθανών παρεμβολών οι οποίες θα 
έχουν σαν συνέπεια την αλλοίωση ή και πλήρη κατα-
στροφή των εικόνων. 

αντενδείξεις – μ2ατμ “Patency system”

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, απόλυτες 
αντενδείξεις για την εφαρμογή της μεθόδου, απο-
τελούν ο ειλεός, η κύηση, οι διαταραχές κατάποσης 
και η παρουσία βηματοδότη-απινιδωτή και σχετικές 
αντενδείξεις, η στένωση ή και απόφραξη του εντέρου 
(λεπτού και παχέος) και το ιστορικό μείζονος χειρουρ-
γικής επέμβασης στην κοιλιακή χώρα. 

Είναι φανερό ότι μια από τις σχετικές αντενδείξεις 
της ενδοσκόπησης με κάψουλα, δηλαδή η παρουσία 
στένωσης ή απόφραξης του πεπτικού σωλήνα, αφορά 
κατ’ εξοχήν ασθενείς με νόσο Crohn. Έχει αναφερθεί 
ότι στενώσεις του πεπτικού σωλήνα εμφανίζουν το 35-
54% των ασθενών με νόσο Crohn10 και η ενσφήνωση 
της κάψουλας σε μια στενωμένη περιοχή μπορεί να 
οδηγήσει σε οξεία εντερική απόφραξη και σε επεί-
γουσα χειρουργική επέμβαση. Μια επέμβαση που σε 
ασθενείς με νόσο Crohn – σε αντίθεση με ασθενείς που 
παρουσιάζουν στένωση λόγω ανάπτυξης όγκου - ίσως 
θα ήταν τελείως ανεπιθύμητη. Αλλά ακόμη και αν η 
ενσφήνωση της κάψουλας δεν οδηγήσει σε απόφραξη, 
η κατακράτηση της κάψουλας εντός του πεπτικού σω-
λήνα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενέχει τον κίνδυνο 
διαρροής των υγρών της μπαταρίας της εντός του αυλού 
και την εμφάνιση καυστικών βλαβών του πεπτικού.
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Tο συνολικά αναφερόμενο ποσοστό μη αποβολής 
της κάψουλας παγκόσμια είναι μικρό (<1%)11 και τα 
περιστατικά αφορούν κυρίως ασθενείς με μετεγχει-
ρητικές στενώσεις, στενώσεις σε νόσο Crohn, όγκους, 
στενώσεις σε μετακτινική εντερίτιδα και στενώσεις 
μετά από λήψη NSAID’s. Αν και τα μέχρι σήμερα 
δεδομένα δεν μας επιτρέπουν με ασφάλεια να εκτιμή-
σουμε το ποσοστό μη αποβολής της κάψουλας ειδικά 
σε ασθενείς με νόσο Crohn, φαίνεται ότι ο κίνδυνος 
στην ομάδα αυτή των ασθενών ίσως είναι μεγαλύτερος. 
Μελέτη των Pennazio και συν.12 σε 100 ασθενείς που 
διερευνήθηκαν με ενδοσκοπική κάψουλα για αιμορ-
ραγία πεπτικού αδιευκρίνιστης αιτιολογίας, ευρήματα 
συμβατά με νόσο Crohn (αδιάγνωστη έως την στιγμή 
της εξέτασης) διαπιστώθηκαν σε 6 ασθενείς (6%) και 
σε 2 από τους 6 αυτούς ασθενείς, η κάψουλα δεν κατόρ-
θωσε να διέλθει τον πεπτικό σωλήνα (ποσοστό 30%). 
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλους τους ασθενείς της 
μελέτης είχε προηγηθεί εντερόκλυση, η οποία δεν είχε 
αναδείξει στένωση του λεπτού εντέρου. Άλλη μελέτη 
των Κastin και συν.13 αναφέρει ότι η ενδοσκοπική κά-
ψουλα ανέδειξε στενώσεις σε έλικες του ειλεού που 
είχαν διαφύγει από τον προηγηθέντα απεικονιστικό 
έλεγχο. Τα παραπάνω δεδομένα μας δείχνουν ότι η 
πιθανότητα κατακράτησης της κάψουλας δεν μπορεί 
να αποκλειστεί με οποιαδήποτε εξέταση (εντερόκλυ-
ση, αξονική τομογραφία), ειδικά σε ασθενείς με νόσο 
Crohn. Επιπλέον, από τρέχουσες μελέτες σε ασθενείς 
με νόσο Crohn και δείκτη δραστηριότητας της νόσου 
(CDAI) >200, φαίνεται ότι εάν χρησιμοποιηθεί ως 
κριτήριο αποκλεισμού η παρουσία στενώσεων διαμέ-
τρου <10mm (διαπιστωμένες με εντερόκλυση), σχεδόν 
οι μισοί ασθενείς θα έπρεπε να αποκλειστούν από τις 
μελέτες14. 

Η συσσωρευμένη αυτή εμπειρία σε ασθενείς με 
νόσο Crohn, δημιούργησε την ανάγκη ασφαλέστερης 
μεθόδου εξασφάλισης της βατότητας του πεπτικού 
σωλήνα. Με σκοπό λοιπόν την διαπίστωση στενώσεων 
ή αποφράξεων του λεπτού εντέρου κυρίως, δημιουρ-
γήθηκε το “M2A™ Patency System”. Η κάψουλα του 
συστήματος αυτού είναι ίδιων διαστάσεων με την 
κλασική κάψουλα, με την διαφορά ότι το περίβλημά 
της αποτελείται από λακτόζη αναμεμειγμένη με 5% 
βάριο, ώστε να δημιουργηθεί ένα ακτινοσκιερό σώμα. 
Στο κέντρο της υπάρχει ένα πολύ μικρό μεταλλικό 
σώμα καλυπτόμενο από πολυαμίδιο, διαμέτρου 2mm 
και μήκους 10mm. Στο σώμα της κάψουλας υπάρχει 
ένα μικρό παράθυρο, που σε προκαθορισμένο χρόνο 

(περίπου 100 ώρες), επιτρέπει την διείσδυση εντερικού 
περιεχομένου εντός του σώματος της κάψουλας και 
τελικά την αποδόμησή της. Το “M2A™ Patency System” 
δεν έχει την δυνατότητα λήψης εικόνας. Ο μοναδικός 
σκοπός του είναι να χορηγείται σε ασθενείς με ισχυρή 
υποψία στενώσεων (όπως οι ασθενείς με νόσο Crohn), 
με το σκεπτικό ότι εφ’ όσον διέλθει τις ενδεχόμενες 
στενωτικές περιοχές, ακολούθως και η ενδοσκοπική 
κάψουλα θα περάσει ανεμπόδιστα. Τα μέχρι σήμερα 
αποτελέσματα του συστήματος αυτού σε ασθενείς με 
νόσο Crohn είναι ενθαρρυντικά και φαίνεται ότι θα 
βοηθήσει σημαντικά να ξεπεραστούν τα προβλήματα 
της ενδοσκοπικής κάψουλας στην ομάδα των ασθενών 
με νόσο Crohn15.

Kλινική εμπειρία

Α. Η ενδοσκοπική κάψουλα σε ασθενείς με υποψία 
νόσου του Crohn

Αρκετές δημοσιευμένες μελέτες εξέτασαν την 
διαγνωστική ικανότητα της κάψουλας σε ασθενείς με 
συμπτώματα και σημεία που έθεταν την υποψία νόσο 
Crohn. Oι Fireman και συν.16 μελέτησαν την αποτελε-
σματικότητα της κάψουλας σε 17 ασθενείς με υποψία 
νόσο Crohn. Τα κύρια συμπτώματα των ασθενών ήταν 
σιδηροπενική αναιμία, κοιλιακό άλγος, διάρροια και 
απώλεια βάρους, με μέση διάρκεια συμπτωμάτων τα 
6 έτη. Στους ασθενείς προηγήθηκε διάβαση λεπτού 
εντέρου και κολοσκόπηση που ήταν φυσιολογικές. 
Επισκόπηση του τελικού ειλεού είχε επιτευχθεί στο 
1/3 των ασθενών της μελέτης και η ενδοσκοπική ει-
κόνα ήταν φυσιολογική. Σε 12 από τους 17 ασθενείς 
της μελέτης (70.6%), η κάψουλα ανέδειξε ευρήματα 
συμβατά με τη νόσο. Οι ασθενείς τέθηκαν σε αγωγή με 
5-ASA και κορτικοειδή και οι 10 εξ αυτών αναφέρεται 
ότι παρουσίασαν κλινική βελτίωση, αν και το διάστημα 
παρακολούθησης ήταν σχετικά μικρό (4 μήνες). 

Οι Herrerias και συν.17 μελέτησαν με ενδοσκοπική 
κάψουλα 21 ασθενείς με κλινική και βιοχημική υποψία 
νόσο Crohn και στους οποίους ο συμβατικός ενδοσκο-
πικός έλεγχος και η εντερόκλυση δεν ανέδειξαν βλάβες 
συμβατές με τη νόσο. Ειλεοσκόπηση είχε επιτευχθεί 
σε 17 (81%) ασθενείς και ο βλεννογόνος του τελικού 
ειλεού ήταν μακροσκοπικά φυσιολογικός. Σε 6 από 
τους ασθενείς αυτούς η ιστολογική εξέταση έδειξε 
μη ειδικές αλλοιώσεις του βλεννογόνου του τελικού 
ειλεού και στους υπόλοιπους 11, η ιστολογική εξέταση 
ήταν φυσιολογική. Σε 9 από τους 21 ασθενείς (43%) η 
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κάψουλα ανέδειξε ευρήματα συμβατά με νόσο Crohn. 
Οι περισσότερες βλάβες εντοπίζονταν σε έλικες του 
ειλεού, πάνω από το όριο της ειλεο-κολοσκόπησης 
και περιελάμβαναν μικρά αφθώδη έλκη και επιμή-
κεις εξελκώσεις του βλεννογόνου. Οι ασθενείς αυτοί 
τέθηκαν σε αγωγή με μεσαλαζίνη και κορτικοειδή και 
παρουσίασαν κλινική βελτίωση κατά την διάρκεια της 
τρίμηνης παρακολούθησης. 

Οι Ge και συν.18 σε αναδρομική μελέτη 20 ασθε-
νών που εμφάνιζαν κοιλιακό άλγος, απώλεια βάρους, 
σιδηροπενική αναιμία, διάρροια ή πυρετό, με μέση 
διάρκεια συμπτωμάτων τα 6.5 έτη και φυσιολογικό 
ενδοσκοπικό έλεγχο και εντερόκλυση, αναφέρουν ότι 
η ενδοσκόπηση με κάψουλα ανέδειξε αλλοιώσεις του 
λεπτού εντέρου συμβατές με νόσο Crohn σε 13 (65%) 
ασθενείς. Τα ευρήματα της κάψουλας περιελάμβαναν 
διαβρώσεις σε 2 ασθενείς, αφθώδη έλκη σε 5, οζώδη 
διαμόρφωση του βλεννογόνου σε 1, μεγάλες εξελκώ-
σεις σε 2 και στενώσεις σε 3 ασθενείς.

Οι Eliakim και συν.19 συνέκριναν σε προοπτική 
μελέτη την διαγνωστική ικανότητα της ενδοσκοπικής 
κάψουλας με την κλασική διάβαση λεπτού εντέρου και 
την CT εντερόκλυση, σε 35 ασθενείς με υποψία νόσο 
Crohn. H διαγνωστική ικανότητα της κάψουλας ήταν 
77% έναντι 23% και 22% της διάβασης του λεπτού 
και της CT εντερόκλυσης, αντίστοιχα (p<0.05). H 
ενδοσκοπική κάψουλα διέγνωσε όλες τις βλάβες που 
ανέδειξαν, τόσο η διάβαση του λεπτού, όσο και η CT 
εντερόκλυση. 

Από την δική μας εμπειρία στην Γαστρεντερολογική 
κλινική του ΝΙΜΤΣ, σε διάστημα 28 μηνών (6/02-
11/04), 264 ασθενείς υποβλήθηκαν σε ενδοσκοπική 
κάψουλα Μ2Α™. Σε 30 (11%) από τους ασθενείς μας 
η ένδειξη για την εκτέλεση ενδοσκόπησης με κάψουλα 
ήταν υποψία νόσο Crohn λεπτού εντέρου. Όλοι οι 
ασθενείς είχαν υποβληθεί σε γαστροσκόπηση, ολική 
κολονοσκόπηση και εντερόκλυση και σε 21 από τους 
30 ασθενείς είχαν ληφθεί βιοψίες από τον τελικό ειλεό. 
Σε όλους τους ασθενείς η κάψουλα διήλθε το λεπτό 
έντερο ευχερώς. Σε 11 από τους 30 (37%) ασθενείς 
τα ευρήματα της Μ2Α κάψουλας ήταν συμβατά με 
νόσο Crohn και περιελάμβαναν γραμμοειδή έλκη σε 
5 ασθενείς, αφθώδη έλκη σε 4 ασθενείς και πολλαπλές 
διαβρώσεις σε 2 ασθενείς. Σε 6 από τους 11 ασθενείς, 
οι βλάβες εντοπίζονταν σε έλικες του ειλεού και στους 
υπόλοιπους 5 οι βλάβες ήταν διάσπαρτες σε νήστιδα 
και ειλεό. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σε 11 επι-

πλέον ασθενείς που υποβλήθηκαν σε κάψουλα για 
άλλες αιτίες (9 ασθενείς με μικροσκοπική απώλεια 
αίματος από το πεπτικό σύστημα και 2 ασθενείς με 
υποτροπιάζοντα επεισόδια κοιλιακού άλγους), τα 
ευρήματα ήταν συμβατά με νόσο Crohn20. 

Από τις παραπάνω μελέτες, φαίνεται ότι η κάψουλα 
είναι μια πολύ χρήσιμη εξέταση για την διαγνωστική 
προσπέλαση ασθενών με υποψία νόσο Crohn και αρ-
νητικό τον συμβατικό απεικονιστικό και ενδοσκοπικό 
έλεγχο. Η διαγνωστική της ικανότητα στην κατηγορία 
αυτή των ασθενών κυμαίνεται από 43%-71%. Η διά-
γνωση της νόσου με την κάψουλα βασίζεται κυρίως 
στα χαρακτηριστικά ενδοσκοπικά ευρήματα (αφθώδη, 
επιμήκη και συρρέοντα έλκη, διαβρώσεις και οζώδη 
διαμόρφωση του βλεννογόνου) και στην κλινική βελτί-
ωση των ασθενών μετά από χορήγηση της κατάλληλης 
θεραπευτικής αγωγής. Σπάνια σε μελέτες με M2A™ 
κάψουλα υπάρχει ιστολογική επιβεβαίωση της νό-
σου17,19, αφού στις περισσότερες μελέτες οι βλάβες 
ανευρίσκονται εκτός των ορίων της ενδοσκόπησης. 

Είναι επίσης σημαντικό να επισημάνουμε ότι αρκε-
τοί από τους ασθενείς των μελετών που προαναφέρα-
με, δεν είχαν αναιμία, η ταχύτητα καθίζησης ερυθρών 
ήταν φυσιολογική και ο κλινικός γιατρός θα μπορούσε 
σε άλλη περίπτωση να σκεφθεί το σύνδρομο του ευερέ-
θιστου εντέρου, αντί για νόσο Crohn. Παρ’ όλα αυτά, 
προκειμένου να διευκρινιστεί ο πραγματικός ρόλος 
της ενδοσκοπικής κάψουλας στην διαγνωστική προ-
σπέλαση ασθενών με υποψία νόσο Crohn και αρνητικό 
τον συμβατικό ενδοσκοπικό έλεγχο, απαιτούνται καλά 
σχεδιασμένες μελέτες, με μεγαλύτερο αριθμό ασθε-
νών και με μακρύτερο διάστημα παρακολούθησης. 
Χαρακτηριστική είναι ελληνική προοπτική μελέτη 52 
ασθενών, των Κατσώρα και συν.21, με αδιευκρίνιστης 
αιτιολογίας χρόνια διάρροια (>30 ημέρες). Όλοι οι 
ασθενείς υποβλήθηκαν στο συμβατικό ενδοσκοπικό 
έλεγχο (γαστροσκόπηση – ειλεοκολοσκόπηση) και 
σε ενδοσκόπηση με κάψουλα και το 75% εξ αυτών σε 
εντερόκλυση. Η ειλεοκολοσκόπηση με βιοψίες του τελι-
κού ειλεού έθεσαν την διάγνωση της νόσο Crohn σε 42 
(81%) ασθενείς και μόνο σε ένα ασθενή με αρνητικές 
βιοψίες τελικού ειλεού, τα ευρήματα της ενδοσκοπικής 
κάψουλας έθεσαν την διάγνωση της νόσου. Έτσι οι 
συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η Μ2Α™ 
κάψουλα δεν συνεισφέρει σημαντικά στην διαγνωστική 
προσπέλαση ασθενών με υποψία νόσο Crohn, ενώ 
παράλληλα αυξάνει σημαντικά το κόστος. 
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Επιπλέον, στην καθημερινή κλινική πράξη, ειδικά 
σε ασθενείς με μικρές και μεμονωμένες βλάβες του 
λεπτού εντέρου στην ενδοσκοπική κάψουλα, χρειάζε-
ται ιδιαίτερη προσοχή, πριν τεθεί οριστικά η διάγνωση 
της νόσου. Μεμονωμένες βλάβες του λεπτού εντέρου 
(διαβρώσεις, άφθες) ανευρίσκονται συχνά και σε φυ-
σιολογικά άτομα22 και συνεπώς πριν τεθεί η οριστική 
διάγνωση της νόσο Crohn, άλλες παθήσεις του λεπτού 
εντέρου θα πρέπει να αποκλειστούν προσεκτικά. Με-
λέτη των Ramkumar και συν.23 στην οποία αναλύθηκαν 
ασθενείς με έλκη του λεπτού εντέρου στην ενδοσκοπι-
κή κάψουλα, αναφέρει ότι η προσεκτική διαγνωστική 
προσπέλαση και κλινική παρακολούθηση των ασθενών 
αυτών, οδήγησε σε οριστική διάγνωση της νόσο Crohn 
μόνο σε 4 από τους 22 (18%) ασθενείς της μελέτης. 

Β. Η ενδοσκοπική κάψουλα σε ασθενείς με γνωστή 
νόσο Crohn

Πολύ λίγες μελέτες, μέχρι σήμερα έχουν μελετήσει 
τον ρόλο της ενδοσκοπικής κάψουλας σε ασθενείς με 
ήδη διαγνωσμένη νόσο Crohn. 

Οι Mascarenhas-Saraiva και συν.24 σε αναδρομική 
μελέτη αναφέρουν την εμπειρία τους σε 46 ασθενείς με 
νόσο Crohn. Ασθενείς με γνωστή Crohn ειλεοκολίτιδα, 
Crohn κολίτιδα και αταξινόμητη κολίτιδα, υποβλήθη-
καν σε ενδοσκοπική κάψουλα. Η κάψουλα ανέδειξε 
βλάβες του λεπτού εντέρου, που είχαν διαφύγει στην 
εντερόκλυση, σε 4 από τους 8 ασθενείς με Crohn 
κολίτιδα. Σε 5 από τους 10 ασθενείς με αταξινόμητη 
κολίτιδα βρέθηκαν βλάβες του λεπτού εντέρου ικανές 
να θέσουν την διάγνωση της νόσο Crohn. Στους υπόλοι-
πους ασθενείς η κάψουλα αναδείχθηκε αποτελεσματι-
κή στον καθορισμό της έκτασης της νόσου. Σε μελέτη 
των Whitaker και συν.25 φαίνεται ότι η ενδοσκοπική 
κάψουλα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην διαγνωστική 
προσπέλαση ασθενών με αταξινόμητη κολίτιδα. Οι 
Voderholzer και συν.26 προοπτικά μελέτησαν με ενδο-
σκοπική κάψουλα την αποτελεσματικότητα της θερα-
πείας σε ασθενείς με νόσο Crohn. Όλοι οι ασθενείς 
της μελέτης υποβλήθηκαν επίσης σε γαστροσκόπηση, 
κολοσκόπηση και CT-εντερόκλυση. Η ενδοσκοπική 
κάψουλα ανέδειξε βλάβες του λεπτού εντέρου στο 81% 
των ασθενών, εκ των οποίων οι μισές είχαν διαφύγει 
από τις άλλες διαγνωστικές μεθόδους και καταλήγουν 
στο συμπέρασμα, ότι η κάψουλα μπορεί να προσφέρει 
χρήσιμες πληροφορίες για την λήψη θεραπευτικών 
αποφάσεων, σε ασθενείς με νόσο Crohn. Ο ρόλος της 
ενδοσκοπικής κάψουλας στην λήψη θεραπευτικών 

αποφάσεων σε ασθενείς με νόσο Crohn (π.χ υποψία 
υποτροπής της νόσου μετά από διακοπή της ανοσο-
κατασταλτικής αγωγής) είναι αντικείμενο εν εξελίξει 
μελετών27, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται 
με ενδιαφέρον. 

συμπερασματα

Τα έως σήμερα δεδομένα συνηγορούν ότι η ενδοσκό-
πηση με κάψουλα είναι ένα νέο σημαντικό διαγνωστικό 
εργαλείο για την διαγνωστική προσέγγιση της νόσου 
Crohn και η διαγνωστική της ικανότητα είναι μεγαλύ-
τερη από κάθε άλλη διαθέσιμη μέθοδο. Προσφέρει την 
δυνατότητα διάγνωσης της νόσου σε πρώιμα στάδια και 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε ασθενείς με ισχυρή κλινική 
υποψία νόσου Crohn και αρνητικό ακτινολογικό έλεγ-
χο του λεπτού εντέρου. Οι ασθενείς αυτοί φαίνεται ότι 
είναι πλέον επιβεβλημένο να υποβάλλονται σε ενδο-
σκόπηση με κάψουλα και η νόσος δεν πρέπει να απο-
κλείεται από τον κλινικό γιατρό, πριν την διενέργεια 
εντεροσκόπησης με κάψουλα. Στην κατηγορία αυτή 
των ασθενών, ο κίνδυνος ενσφήνωσης της κάψουλας 
σε στένωση που διέφυγε από τον ακτινολογικό έλεγχο 
είναι ελάχιστος. 

Σε ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn, η ενδοσκο-
πική κάψουλα αναδεικνύει καλύτερα από κάθε άλλη 
μέχρι σήμερα διαθέσιμη μέθοδο την έκταση και τη 
φύση των βλαβών του λεπτού εντέρου και πρόδρομες 
μελέτες δείχνουν ότι τα ευρήματα της κάψουλας βο-
ηθούν στην λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Όμως, 
στην ομάδα αυτή των ασθενών, δεν θα πρέπει να 
παραβλέπεται από τον κλινικό γιατρό το ενδεχόμενο 
ύπαρξης στενωτικών βλαβών, που διαφεύγουν ακόμα 
και από απεικονιστικές μεθόδους (εντερόκλυση, CT), 
με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο ενσφήνωσης και μη 
αποβολής της κάψουλας. Στους ασθενείς αυτούς το 
“M2A™ Patency System” φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα.
Έγχρωμες	εικόνες	ενδοσκοπικής	κάψουλας	ασθενών	

με	ΙΦΕΝ	υπάρχουν	στο	μέρος	Β΄	του	βιβλίου.
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4.5. η ιστολογiα στην Διaγνωση  
και παρακολοyθηση των ασθενων με ιΦεν:  
ο ρολοσ του παθολογοανατομου

	 	 Αικατερίνη	Ισμαήλου	-	Παράση

εισαγωγή

Η διάγνωση ιστολογικά Ιδιοπαθούς Φλεγμονώδους 
Εντεροπάθειας (ΙΦΕΝ), η διάκριση μεταξύ Ελκώδους 
Κολίτιδας και Νόσου του Crohn και ειδικότερα η δι-
άγνωση κατά την έναρξη της νόσου, μετά αποκλεισμό 
της οξείας αυτοπεριοριζόμενης κολίτιδας και των 
“μικροσκοπικών” κολιτίδων, είναι απαραίτητη για την 
επιλογή συγκεκριμένων θεραπευτικών χειρισμών. Επι-
τυγχάνεται σήμερα, σε υλικό ενδοσκοπικών βιοψιών, 
στις περισσότερες υπό διερεύνηση περιπτώσεις, συχνά 
όμως προϋποθέτει την συνεκτίμηση των κλινικών, 
εργαστηριακών, απεικονιστικών και ενδοσκοπικών ευ-
ρημάτων. Η ιστολογική εξέταση εξάλλου, έχει κριτικής 
σημασίας ρόλο στην επιβεβαίωση και βαθμολόγηση 
τυχόν επιθηλιακής δυσπλασίας κατά την παρακολού-
θηση χρονίως πασχόντων ασθενών, στον καθορισμό 
της έκτασης και έντασης της νόσου, στον έλεγχο της 
επίδρασης της φαρμακευτικής αγωγής και στην ανα-
γνώριση τυχόν επιπλοκών (ισχαιμία, επιλοίμωξη) ή 
συνυπαρχόντων νοσημάτων. Σήμερα, με την ευρύτατη 
διάδοση της κολονοσκόπησης και την δυνατότητα ελέγ-
χου του τελικού ειλεού, οι παθολογοανατόμοι έχουν 
την δυνατότητα της εξέτασης πολλαπλών βιοψιών από 
τα διάφορα τμήματα του εντέρου και συνεπώς έχουν 
εξοικειωθεί με τις εικόνες των ποικίλων νοσημάτων που 
το προσβάλλουν, παράλληλα δε σταδιακά γνωρίζουν και 
τις επιδράσεις των νέων θεραπειών στα διαγνωστικά 
χαρακτηριστικά των νόσων.

Προβλήματα στην ορθή ιστολογική αξιολόγηση του 
υλικού των ενδοσκοπικών βιοψιών προκύπτουν όμως 
ακόμα και σήμερα και οφείλονται1,2:
 α)  στην μη πλήρη εξοικείωση με τις αποκλίσεις του 

φυσιολογικού βλεννογόνου και κυρίως με τα ελάχι-
στα κριτήρια για την διάγνωση κλινικά σημαντικής 
φλεγμονής 

 β)  στην αλληλοεπικάλυψη των ιστοπαθολογικών αλ-
λοιώσεων στα περισσότερα νοσήματα του εντέρου, 
οι οποίες απλώς αντανακλούν τους μηχανισμούς της 

βλάβης και την διάρκεια της νόσου, χωρίς να είναι 
ειδικά γι’ αυτήν

 γ)  στον ασαφή μέχρι πρόσφατα καθορισμό και αναπα-
ραγωγιμότητα των παθολογικών αλλοιώσεων που 
απαιτούνται για την διάγνωση 

 δ)  στην απουσία ευρέως αποδεκτής ορολογίας για την 
περιγραφή και διάγνωση 

 ε)  στην ατελή συσχέτιση με την κλινικοεργαστηριακή 
και ενδοσκοπική εικόνα.
΄Ετσι, στην πρόσφατη βιβλιογραφία, σε σεμινάρια 

και Workshops, που απευθύνονται σε εξειδικευμένους 
και μη εξειδικευμένους στο αντικείμενο Παθολο-
γοανατόμους και σε κείμενα Κοινών Συναινέσεων 
(Consensus) των ειδικών, συζητούνται τα ανωτέρω 
ζητήματα και δίδονται κατευθύνσεις για την κατά το 
δυνατόν αναπαραγώγιμη αναγνώριση, ομοιόμορφη 
περιγραφή και ορθή αξιολόγηση των ιστολογικών 
αλλοιώσεων, τα ελάχιστα κριτήρια που απαιτούνται 
για την διάγνωση, παράλληλα με οδηγίες ως προς τον 
αριθμό των βιοψιών που απαιτούνται και τις θέσεις 
λήψης αυτών, ως προς τις ελάχιστες κλινικές πληρο-
φορίες, που κρίνονται απαραίτητες για την ιστολογική 
διαγνωστική προσπέλαση και τέλος για τον ρόλο της 
Ιστολογίας στην αντιμετώπιση των ασθενών1-5.

ιστολογικά χαρακτηριστικά της ιΦεν

Ιστολογικά ευρήματα σε εγχειρητικό υλικό 

Φυσικά, αυτά είναι πλουσιότατα σε εγχειρητικά 
παρασκευάσματα, όπου ο Παθολογοανατόμος ο ίδιος 
έχει την δυνατότητα επιλογής για μελέτη των υπαρ-
χουσών αλλοιώσεων. Αυτές δείχνουν πλέον το πλήρες 
τους πρόσωπο, μιας και προσφέρεται για εξέταση όλο 
το πάχος του εντερικού τοιχώματος καθώς και οι πέριξ 
ιστοί, όπως οι λεμφαδένες και το περικολικό λίπος. Η 
σημασία είναι προφανής στην ανεύρεση των χαρακτη-
ριστικών αλλοιώσεων και στην ασφαλέστερη διάγνωση, 
κυρίως της νόσου του Crohn, στην οποία, ως γνωστόν, 
συναντώνται οι μεγαλύτερες διαγνωστικές δυσκολίες. 
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Όμως μερικές φορές, και κυρίως σε περιπτώσεις κε-
ραυνοβόλου ή επιπλεγμένης ΙΦΕΝ, τα ευρήματα, αν 
και πλούσια, μπορεί να είναι εντελώς παραπλανητικά 
ή να οδηγούν σε διαγνωστικό αδιέξοδο6.

στην ελκώδη κολίτιδα, οι αλλοιώσεις διαφέρουν 
ανάλογα με την ενεργό ή μη φάση της νόσου και πε-
ριλαμβάνουν:
 -  αγγειακή συμφόρηση 
 -  έντονη κρυπτίτιδα και κρυπτικά μικροαποστημάτια
 -  εκφύλιση του επιθηλίου και εξελκώσεις
 -  πολυμορφοπυρηνικές διηθήσεις στο χόριο
 -  αύξηση των χρονίων φλεγμονωδών στοιχείων στο 

χόριο
 -  παρουσία πλασματοκυττάρων στην βασική μοίρα 

του χορίου (basal plasmacytosis)
 -  λεμφική υπερπλασία 
 -  ποικίλου βαθμού επιθηλιακή αναγέννηση 
 -  σημαντική μείωση της βλεννοπαραγωγής (μείωση 

των καλυκοειδών κυττάρων)
 -  μεταπλαστικές αλλοιώσεις (εμφάνιση κυττάρων 

Paneth και πέραν της αριστεράς κολικής καμπής)
 -  πάχυνση της βλεννογόνιας μυικής στιβάδας, ενίοτε 

με εγκλωβισμό γαγγλιακών κυττάρων εντός αυτής 
ή και στις βασικές θέσεις του χορίου

 -  διαταραχή της αρχιτεκτονικής των κρυπτών (δι-
αταραχή της παράλληλης διάταξης, διακλάδωση, 
διάταση, βράχυνση, μείωση αριθμού)

 -  λαχνώδη διαμόρφωση της ελεύθερης επιφάνειας
 - ψευδοπολύποδες (από υπολειμματικό μεταξύ ελ-

κώσεων βλεννογόνο, πολυποδοειδώς προβάλλοντα 
κοκκιώδη ιστό, πολυποδοειδώς προβάλλοντες ανα-
γεννώμενους αδένες), που μπορεί να προσδίδουν 
εικόνα συνδρόμων πολυποδίασης
Επί ελκώδους κολίτιδας σε ύφεση, τα στοιχεία της 

ενεργού φλεγμονής απουσιάζουν, σε ικανό δε βαθμό 
έως και τελείως απουσιάζουν και τα χρόνια φλεγμο-
νώδη στοιχεία. Κυριαρχούν οι αλλοιώσεις της αρχι-
τεκτονικής και η ατροφία του βλεννογόνου, ανάλογα 
με τον βαθμό των βλαβών κατά την ενεργό φάση της 
νόσου. Τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια με εξέλκωση 
του βλεννογόνου, οδηγούν αρκετά συχνά (40%) σε 
εγκόλπωση και εγκλωβισμό αδένων στον υποβλεννο-
γόνιο χιτώνα και σε συχνή πάχυνση της βλεννογόνιας 
μυιικής στιβάδας. 

κεραυνοβόλο ελκώδη κολίτιδα, που αποτελεί ένα 
από τα δυσχερέστερα διαγνωστικά προβλήματα, πα-
ρατηρούνται: 

Εικόνα πανκολίτιδας με απογύμνωση του βλεν-

νογόνου, έντονα αγγειοβριθής κοκκιώδης ιστός, 
έντονη εξοίδηση του υποβλεννογονίου χιτώνα, πυκνή 
φλεγμονώδης διήθηση, διατοιχωματική επέκταση της 
φλεγμονής με εκφυλιστικές αλλοιώσεις των μυιικών 
ινών (μυοκυτταρόλυση) και λεμφική υπερπλασία στην 
γειτονία των ελκώσεων 

στην νόσο Crohn, χαρακτηριστικά ευρήματα εί-
ναι:
 -  η παρουσία διατοιχωματικής φλεγμονής, που επε-

κτείνεται σε ποικίλο βάθος στο εντερικό τοίχωμα, 
συνήθως μέχρι και τον ορογόνο

 -  η διατοιχωματική ανάπτυξη εστιών πυκνών λεμφο-
κυτταρικών αθροίσεων (αggregates) και/ή λεμφο-
ζιδίων

 -  η ανάπτυξη εστιακών ή τμηματικών αφθωδών 
ελκών (κλασική εικόνα αβαθούς εξέλκωσης πάνω 
από λεμφοζίδιο ή λεμφοκυτταρική άθροιση), μεγα-
λυτέρων ελκώσεων, κατά τόπους δε και συρρεόντων 
γραμμοειδών ελκών

 -  η ανάπτυξη διατοιχωματικών σχισμών (fissures), 
σηραγγωδών πόρων ή αποστηματικών κοιλοτήτων, 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικών στην περιπρωκτική 
περιοχή καθώς και στενώσεων

 -  η παρουσία σαρκοειδικού τύπου κοκκιωμάτων, 
που μπορεί να εμφανίζονται σε όλο το πάχος του 
εντερικού τοιχώματος, σε συχνότητα μεγαλύτερη 
(56- 82%) εκείνης των βιοψιών (10-25%), αλλά και 
στους επιχώριους λεμφαδένες (20-38%)

 -  η διεύρυνση του υποβλεννογονίου χιτώνα από 
οίδημα ή ίνωση

 -  η λεμφαγγειεκτασία
 -  η υπερπλασία και υπερτροφία των στοιχείων των 

νευρικών πλεγμάτων του ΑΝΣ και η περινευρική 
χρόνια φλεγμονή

 -  η περιαγγειακή φλεγμονή με ή χωρίς πάχυνση, 
σκλήρυνση και στένωση του αυλού των αγγείων 
(αποφρακτική ενδαρτηρίτις, χρόνια φλεβίτις)

 -  η πάχυνση και ίνωση του εντερικού τοιχώματος, τα 
όρια των χιτώνων του οποίου μπορεί να μη διακρί-
νονται

 -  ο εγκλωβισμός του επιχωρίου λίπους (μεσεντερίου, 
περικολικού) σε ινώδη ιστό (fat wrapping)

 -  η παρουσία μεταπλαστικών αλλοιώσεων (εμφάνιση 
κυττάρων Paneth στο αριστερό κόλον και ψευδοπυ-
λωρική μετάπλαση σχεδόν αποκλειστικά στο λεπτό 
έντερο) 

 -  η παρουσία ψευδοπολυπόδων, που δεν είναι σπά-
νια. Αυτοί παριστούν είτε υπερπλαστικό φλεγμο-
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νώδη κοκκιώδη ιστό κατά τον πυθμένα ελκώσεων 
ή εστίες διατηρουμένου βλεννογόνου μεταξύ περι-
οχών με εκτεταμένες ελκώσεις

Ιστολογικά ευρήματα σε βιοπτικό υλικό

Στο βιοπτικό υλικό των κολονοσκοπικών βιοψιών, 
ως γνωστόν, περιλαμβάνονται τμήματα κυρίως του 
βλεννογόνου και της βλεννογόνιας μυιικής στιβάδας, 
μερικές φορές μέχρι και την επιπολής μοίρα του υπο-
βλεννογονίου χιτώνα. 

Τα ιστολογικά χαρακτηριστικά, που αξιολογούνται 
σ’ αυτό το υλικό, με μεθοδολογικό τρόπο, είναι τα 
ακόλουθα: 
 α)  η αρχιτεκτονική του βλεννογόνου (παραμόρφωση, 

διακλάδωση, ατροφία κρυπτών, εικόνα ελεύθερης 
επιφάνειας)

 β)  ο χρόνιος φλεγμονώδης κυτταρικός πληθυσμός του 
χορίου (πυκνότητα, εστιακή ή διάχυτη κατανομή 
λεμφοκυττάρων και πλασματοκυττάρων, επιφανει-
ακή ή διαβλεννογονική εντόπιση, αύξηση λεμφο-
κυτταρικών αθροίσεων, παρουσία επιθηλιοειδών 
ή άλλων κοκκιωμάτων)

 γ)  η ουδετεροφιλική πολυμορφοπυρηνική διήθηση 
(στο χόριο, το επικαλυπτικό επιθήλιο, το κρυπτικό 
επιθήλιο/ κρυπτίτις, στον αυλό των κρυπτών / κρυ-
πτικά μικροαποστημάτια) 

 δ)  οι αλλοιώσεις του εντερικού επιθηλίου (εκφύλι-
ση, απόπτωση, διάβρωση, εξέλκωση, μετάπλαση, 
παρουσία ενδοεπιθηλιακών λεμφοκυττάρων ή 
υποεπιθηλιακού κολλαγόνου)
Εφόσον αποκλειστούν, μετά γνώση και προσεκτική 

αξιολόγηση, όπως προαναφέραμε, οι φυσιολογικές 
αποκλίσεις του εντερικού βλεννογόνου, τα τυχόν 
artefacts ή ο κακός προσανατολισμός του υλικού, η 
πιθανή επίδραση της προετοιμασίας του αρρώστου 
για την εξέταση και οι τυχόν βλάβες κατά την κολονο-
σκόπηση, οι αλλοιώσεις καταγράφονται και εν τέλει 
συνεκτιμώνται με τα κλινικοεργαστηριακά στοιχεία 
και τα ενδοσκοπικά ευρήματα που έχουν παραχωρηθεί 
στον Παθολογοανατόμο.

Ο όρος κολίτις ιστολογικά χαρακτηρίζει την παρου-
σία σημαντικής φλεγμονώδους διηθήσεως του βλεν-
νογόνου, που συνδυάζεται με στοιχεία βλεννογονικής 
βλάβης. Η διάγνωση ΙΦΕΝ δεν τίθεται, ως γνωστόν, επί 
τη βάσει ειδικών ιστολογικών κριτηρίων, αλλά επί τη 
βάσει ενός χαρακτηριστικού συνδυασμού αυτών, που 
είναι: η συνύπαρξη διαβλεννογονικής φλεγμονώδους 
διηθήσεως ή ασυνεχούς φλεγμονής, επιθηλιακών 

αλλοιώσεων και ανωμαλίας στην αρχιτεκτονική των 
κρυπτών. Η ειδικότερη διάγνωση ελκώδους κολίτιδας 
ή νόσου του Crohn, ιστολογικά βασίζεται και πάλι σε 
συνδυασμό επί μέρους ιστολογικών κριτηρίων. Αυτά 
έχουν ευρέως περιγραφεί στην βιβλιογραφία, όμως η 
αναπαραγωγιμότητα, η ευαισθησία και ειδικότητά τους 
αποτελούν ακόμα και σήμερα αντικείμενο συζήτησης 
και διερεύνησης από τους ειδικούς1-10.

Ειδικότερα, κριτήρια σε βιοπτικό υλικό υπέρ της δι-
άγνωσης ελκώδους κολίτιδας θεωρούνται: η ανεύρεση 
έντονης διαταραχής της αρχιτεκτονικής των κρυπτών, 
έντονης και εκτεταμένης ατροφίας αυτών, εμφανώς 
λαχνώδους επιφάνειας, πυκνής διάχυτης, διαβλεν-
νογονικής χρόνιας φλεγμονής (πλασματοκυτταρική 
διήθηση στην βασική μοίρα του χορίου) και σημαντικής 
βλεννοπενίας1,7. Δυστυχώς, ο συνδυασμός των κριτη-
ρίων αυτών δεν είναι εμφανής πριν την παρέλευση 6 
εβδομάδων από την έναρξη της νόσου (τόσο απαιτείται 
για την εμφάνιση αρχιτεκτονικών ανωμαλιών), ενώ η 
πλασματοκυτταρική διήθηση στις βασικές θέσεις του 
χορίου, κριτήριο αποκλεισμού λοιμώδους κολίτιδας, 
παρουσιάζεται μετά 4 εβδομάδες4-6,11-15.

Η Συνεργαζόμενη Γαστρεντερολογική Ομάδα της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής 
(ECCO, Pathology Working Party) για την διάγνωση 
και θεραπεία της νόσου Crohn προτείνει τα ακόλουθα 
κριτήρια για τη διάγνωση νόσου Crohn: την παρουσία 
επιθηλιοειδών κοκκιωμάτων και εστιακής/ ασυνεχούς 
διαταραχής της αρχιτεκτονικής των κρυπτών, ενώ ακο-
λουθούν η εστιακή και ασυνεχής χρόνια φλεγμονώδης 
διήθηση και η διατήρηση της βλεννοπαραγωγής σε 
θέσεις ενεργού φλεγμονής. Η ανεύρεση ασυνεχούς 
φλεγμονής και εστιακής κρυπτίτιδας σε ένα ιστολογικό 
δείγμα, αν και έχει θεωρηθεί ως σημαντικό χαρακτη-
ριστικό για νόσο του Crohn από τους ειδικούς, δεν 
αποτελεί ευρέως αναπαραγώγιμο κριτήριο και έχει 
επίσης ανευρεθεί σε λοιμώδη ή φαρμακευτική κολίτιδα 
καθώς και σε ελκώδη κολίτιδα μετά θεραπεία, αλλά και 
χωρίς αυτήν κατά την πρώτη προσβολή από την νόσο 
παιδιατρικών ασθενών1, 2, 15-18. Η παρουσία ενός μόνο 
κριτηρίου δεν θεωρείται επαρκής για την διάγνωση της 
νόσου, ούτε όμως υπάρχουν μέχρι σήμερα αξιόπιστα 
δεδομένα για το πόσα κριτήρια απαιτούνται σε μονή-
ρεις ή πολλαπλές βιοψίες για την βέβαιη διάγνωση19.

Σε εγχειρητικό υλικό, έχει προταθεί, ότι η διάγνω-
ση της νόσου μπορεί να τεθεί επί παρουσίας τριών 
κριτηρίων, εν απουσία κοκκιώματος, (τα κριτήρια εδώ 
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διευρύνονται και συμπεριλαμβάνουν την διατοιχω-
ματική λεμφική υπερπλασία ή φλεγμονή, τις σχισμές, 
τις αλλοιώσεις στο νευρικό πλέγμα και την ίνωση του 
υποβλεννογονίου) ή επί ανευρέσεως επιθηλιειδούς 
κοκκιώματος και ενός άλλου κριτηρίου, υπό την προϋ-
πόθεση αποκλεισμού ειδικών φλεγμονών4,19. 

Ο ίδιος αριθμός κριτηρίων προτείνεται, ότι θα μπο-
ρούσε να θεωρηθεί αξιόπιστος για την διάγνωση της 
νόσου σε βιοπτικό υλικό από το παχύ έντερο, βάσει των 
δεδομένων της πρόσφατης βιβλιογραφίας1,7,10. Σε βιο-
ψίες από το λεπτό έντερο, η ανεύρεση κοκκιώματος δεν 
είναι αναγκαία για την διάγνωση, χρησιμοποιούνται 
δε τα λοιπά περιγραφέντα κριτήρια και η ανεύρεση 
ανώμαλης αρχιτεκτονικής των λαχνών19.

Συμπληρωματικά χαρακτηριστικά, χρήσιμα για την 
διάγνωση νόσου Crohn θεωρούνται: 

Ο αυξημένος αριθμός ενδοεπιθηλιακών λεμφοκυτ-
τάρων, η διατοιχωματική φλεγμονή, η εστιακή χρόνια 
φλεγμονή χωρίς ατροφία των κρυπτών, η εστιακή κρυ-
πτίτις (με πτωχή, όπως προαναφέρθηκε αναπαραγωγι-
μότητα), τα αφθώδη έλκη, η δυσανάλογη φλεγμονή του 
υποβλεννογονίου χιτώνα και η υπεροχή των ελκωτικών 
αλλοιώσεων και της διαταραχής της αρχιτεκτονικής 
στο εγγύς κόλον19. Σε περιπτώσεις με προσβολή του 
τελικού ειλεού, η σταδιακή μείωση των φλεγμονωδών 
αλλοιώσεων από τις κεντρικές στις περιφερικές θέσεις 
του παχέος εντέρου είναι επίσης χρήσιμο κριτήριο. 
Τέλος, η απουσία χαρακτηριστικών, ισχυρώς ενδει-
κτικών ή διαγνωστικών ελκώδους κολίτιδας, όπως η 
διάχυτη ανωμαλία των κρυπτών, ο μειωμένος αριθμός 
τους και η απουσία γενικευμένης κρυπτίτιδας, μπορεί 
να προσανατολίσει προς νόσο Crohn19.

Ιδιαίτερoς σχολιασμός γίνεται στην πρόσφατη διε-
θνή βιβλιογραφία σχετικά με την την αναπαραγωγιμό-
τητα, την ευαισθησία και την ειδικότητα της ανεύρεσης 
κοκκιωμάτων. Σχετικά με την διαγνωστική σημασία 
ανεύρεσής τους στον βλεννογόνο επί νόσου Crohn, 
τονίζεται, ότι θα πρέπει κατ’ αρχάς να επιβεβαιωθεί, 
πως πρόκειται για γνήσια επιθηλιοειδή κοκκιώματα 
(ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα εντός λεμφαγγείων, 
που είναι δυστυχώς σπάνια και ακόμα σπανιότερη η 
κοκκιωματώδης αγγειίτις). Τα λεγόμενα κρυπτολυτικά 
κοκκιώματα, δηλαδή τα μικρά κοκκιώματα που κατα-
στρέφουν μέρος της κρύπτης και που κάποτε είχαν 
θεωρηθεί ειδικά της νόσου Crohn, αποδείχθηκε, ότι 
μπορεί να βρεθούν σε κάθε τύπο κολίτιδας17. Φαγο-

κυτταρικού τύπου κοκκιώματα από μακροφάγα ιστιο-
κύτταρα και πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα τύπου ξένων 
σωμάτων, που φαγοκυτταρώνουν την απελευθερωμένη 
από εκφυλισμένες κρύπτες βλέννα κλπ, εμφανίζονται 
συχνά επί ελκώδους ή οξείας αυτοπεριοριζόμενης 
κολίτιδας6,11,14,16,17. Τα πολλαπλά μικροκοκκιώματα, οι 
αθροίσεις επιθηλιοειδών ιστιοκυττάρων και τα μεμο-
νωμένα πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα εξάλλου, αν και 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, πρέπει να αξιολογούνται με 
προσοχή, γιατί ανευρίσκονται σε άλλες καταστάσεις, 
όπως συστηματικά κοκκιωματώδη νοσήματα, ορι-
σμένες λοιμώξεις (σαλμονέλλα, καμπυλοβακτηρίδιο, 
γερσίνια, χλαμύδια, τρεπόνημα), αλλά ακόμα και σε 
εκκοπλωματίτιδα6,16,17,20. Δυστυχώς τα τυπικά της νόσου 
Crohn κοκκιώματα ανευρίσκονται στο 56-82% του υλι-
κού εγχειρητικών παρασκευασμάτων και στο 10-25% 
μόνο σε υλικό ενδοσκοπικών βιοψιών νόσου Crohn6. 
Υψηλότερη συχνότητα ανεύρεσης κοκκιωμάτων σε 
νόσο Crohn (28%) και μάλιστα σε υλικό ορθικών βιο-
ψιών, εμφανίζεται σε μία μόνο σειρά22, μετά όμως από 
την επίπονη εξέταση 90 εν σειρά τομών ανά βιοψία. 
Θεωρείται πάντως, ότι αυτά ανευρίσκονται συχνότερα 
στην πορεία από το δεξιό προς αριστερό κόλον και 
ειδικότερα στο ορθό παιδιών κατά τα αρχικά στάδια 
της νόσου6.

Σχετικά με την επιλογή της ακριβούς ορολογίας 
για το πόρισμα της ιστολογικής εξέτασης, σύμφωνα 
με τις οδηγίες της Βρεττανικής Γαστρεντερολογικής 
ομάδας1, προτείνεται στους παθολογοανατόμους να 
χρησιμοποιούν την παρακάτω ορολογία: 
 α)  ευρήματα διαγνωστικά ελκώδους κολίτιδας ή ν. 

Crohn, μόνον όταν τα τυπικά χαρακτηριστικά που 
επιτρέπουν την διάγνωση, συμπληρώνονται από τις 
συνηγορητικές της διαγνώσεως κλινικές πληροφο-
ρίες. 

 β)  σε περίπτωση, που τα ανωτέρω ιστολογικά χαρα-
κτηριστικά υφίστανται, αλλά δεν είναι δυνατή η 
κλινική συσχέτιση, θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
η ο ορολογία ευρήματα ισχυρώς ενδεικτικά. 

 γ)  τέλος, σε περιπτώσεις που ο παθολογοανατόμος έχει 
ενδείξεις για την διάγνωση, αλλά δεν είναι βέβαιος 
γι αυτήν χωρίς την κλινική υποστήριξη, θα πρέπει να 
επιλέγεται ο όρος ευρήματα ενδεικτικά. 

Ιστολογία και δραστηριότητα της νόσου

Η ιστολογία χρησιμοποιείται ευρέως για την την 
εκτίμηση της πορείας των ΙΦΕΝ, κατ’ εξοχήν της 
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ελκώδους κολίτιδας, με κύριο σκοπό τον έλεγχο της 
ανταπόκρισης στην θεραπεία. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, 
αξιολογούνται τα στοιχεία της ενεργού νόσου, δηλαδή 
η πολυμορφοπυρηνική διήθηση του επικαλυπτικού ή 
κρυπτικού επιθηλίου, η παρουσία κρυπτικών μικροα-
ποστηματίων, η παρουσία οξείας φλεγμονής στο χόριο 
καθώς και οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις του επικαλυπτι-
κού ή κρυπτικού επιθηλίου. Η βαρύτητα των ανωτέρω 
αλλοιώσεων είναι ανεξάρτητη των αλλοιώσεων της 
χρόνιας νόσου και η ενεργός νόσος βαθμολογείται με 
λεκτικό τρόπο, ως ελαφρού, μετρίου ή έντονου βαθμού. 
Εχουν επίσης προταθεί και εφαρμοσθεί συστήματα 
ιστολογικής βαθμολόγησης της ενεργότητας (scoring 
systems) στην ελκώδη κολίτιδα με καλή κλινική συ-
σχέτιση23, τα οποία όμως περιορίζονται σε ερευνητικό 
επίπεδο19. Πάντως, η αξιολόγηση της δραστηριότητας 
της νόσου έχει αποδειχθεί, ότι συμβάλει όχι μόνο στον 
έλεγχο της ανταπόκρισης στην θεραπεία, αλλά και 
στην εξέλιξη σε δυσπλασία – καρκίνο, ενώ η παρουσία 
πλασματοκυττάρων στις βασικές θέσεις του χορίου έχει 
ανευρεθεί να συνδυάζεται με αυξημένη συχνότητα 
υποτροπών24,25,26.

Αντίθετα στη νόσο Crohn, η αξιολόγηση της δρα-
στηριότητας της νόσου δεν έχει γίνει αντικείμενο 
σημαντικών ερευνών, συνεπεία επιφυλάξεων λόγω 
του ασυνεχούς χαρακτήρα της φλεγμονής και του 
ενδεχομένου να είναι ο τελικός ειλεός η μόνη προ-
σβεβλημένη περιοχή. Έτσι, ο κίνδυνος σφάλματος 
στην δειγματοληψία θεωρείται σημαντικός. Πάντως, 
αρκετές κλινικές μελέτες σε υλικό πολλαπλών βιοψιών 
από τα διάφορα τμήματα του εντέρου έχουν δείξει27,28, 
ότι η θεραπεία έχει οδηγήσει σε επούλωση των αλ-
λοιώσεων και επάνοδο στην φυσιολογική εικόνα του 
βλεννογόνου, ενώ μια πρόσφατη πολυπαραγοντική 
λογιστική μελέτη υποδεικνύει ορισμένους ιστολογικούς 
δείκτες εξέλιξης της νόσου29. Αυτοί είναι η σοβαρή 
λεμφοκυτταρική διήθηση του χορίου, η ατροφία των 
κρυπτών και η απουσία λεμφοκυτταρικής διήθησης του 
επιθηλίου, που θεωρούνται δείκτες μη επιπλεκομένης 
νόσου. Επί του παρόντος, δεν έχει δειχθεί αξιόπιστη 
συσχέτιση μικροσκοπικών χαρακτηριστικών (μεταξύ 
των οποίων και η παρουσία πλασματοκυττάρων στις 
βασικές θέσεις του χορίου) και κινδύνου υποτροπής 
στην νόσο Crohn και μόνον η ανεύρεση σημαντικής 
επούλωσης μετά θεραπεία μπορεί να θεωρηθεί έν-
δειξη διατήρησης ή βελτίωσης της ύφεσης της νόσου. 
Για τούτο, είναι χρήσιμη η καταγραφή των επί μέρους 
αλλοιώσεων στις ιστολογικές εκθέσεις, στις οποίες θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η ειδικότερη ένδειξη 
δραστηριότητας της νόσου, δηλαδή ο βαθμός (ελαφρός, 
μέτριος ή έντονος) της επιθηλιακής βλάβης, συνεπεία 
της πολυμορφοπυρηνικής φλεγμονώδους διήθησης19.

Διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα μεταξύ ελκώδους 
κολίτιδας και νόσου του Crohn

Η διάκριση των δύο νόσων, κυρίως όταν προ-
σβάλλεται μόνο το παχύ έντερο, ακόμα και μετά την 
συνεκτίμηση των κλινικοεργαστηριακών και ενδοσκο-
πικών ευρημάτων, είναι αρκετές φορές δυσχερής σε 
βιοπτικό υλικό, που συνήθως δεν περιλαμβάνει ικανό 
τμήμα υποβλεννογονίου χιτώνα, είναι ανεπαρκές για 
την αναζήτηση τμηματικών ή εστιακών αλλοιώσεων 
και όχι σπάνια αποτελεί βιοψία από μια περιοχή μόνο. 
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι με την χρησιμοποίηση 
των κλασικών ιστολογικών κριτηρίων, διάγνωση σε 
δύο μεγάλες παλαιότερες σειρές έχει τεθεί ιστολογικά 
στο 70% των περιπτώσεων ελκώδους κολίτιδας και 
στο 40% μόνο της νόσου του Crohn6, και σε μία άλλη 
σειρά στο 75% επί ελκώδους κολίτιδας και στο 70% 
της νόσου Crohn30.

Η απουσία απόλυτων ιστολογικών κριτηρίων για 
την διάγνωση ελκώδους κολίτιδας και νόσου του 
Crohn και οι αποκλίσεις από την κλασική εικόνα 
τους έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία διάκρισης 
σε συχνότητα 5-20%, σε κάποιες όμως περιπτώσεις 
δυστυχώς και σε εσφαλμένη διάγνωση9. ΄Ετσι, από το 
υλικό των ασθενών με διάγνωση ελκώδους κολίτιδας, 
που είχαν υποστεί ειλεοπρωκτικές αναστομώσεις με 
δημιουργία νεοληκύθου, το 2-15% σε διάφορες σειρές 
αποδείχθηκε να έχει στην πραγματικότητα νόσο του 
Crohn με συνέπεια τήν δυσμενή επίπτωση εν συνεχεία 
στην λειτουργία της νεοληκύθου31. Αντίθετα, σε υλικό 
με την διάγνωση νόσου Crohn συμπεριλαμβάνονταν 
περιπτώσεις, που στην πραγματικότητα ήσαν ελκώδης 
κολίτις και θα μπορούσαν συνεπώς να έχουν επωφε-
ληθεί από την ειλεοπρωκτική αναστόμωση, η οποία 
αντίθετα θεωρήθηκε αντένδειξη, λόγω νόσου Crohn. 
Οι ανωτέρω αποκλίσεις από την κλασική ιστολογική 
εικόνα αντανακλώνται και στην ενδοσκοπική εικόνα. 
Ενώ λοιπόν οι παλαιότερες μελέτες ισχυρίζονταν, 
ότι η ενδοσκοπική διάκριση των νόσων ήταν σαφής, 
περισσότερο πρόσφατες μελέτες έδειξαν ποσοστό 
επιτυχίας 89% και αποτυχία διάκρισης 9% σε σοβαρή 
νόσο, συγκριτικά με 2,5% σε ήπια νόσο.

Ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες στην διερεύνηση 
της μορφολογικής αλληλοεπικάλυψης των δύο νόσων 



192

IΔΙΟΠΑΘΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

μας προσφέρει η μελέτη των εγχειρητικών παρασκευα-
σμάτων. Σε μία μελέτη σύγκρισης των μακροσκοπικών 
αλλοιώσεων στις δύο νόσους, βρέθηκαν περιοχές χωρίς 
προσβολή (skip lesions) στο 18% των περιπτώσεων 
ελκώδους κολίτιδας και στο 32% της νόσου Crohn, 
διαφορά όχι στατιστικά σημαντική. Αντίθετα, ψευδο-
πολύποδες βρέθηκαν με στατιστικά σημαντική διαφο-
ρά (55% επί ελκώδους κολίτιδας και 32% επί νόσου 
Crohn)32, προφανώς όμως δεν έχουν την σημασία που 
τους αποδίδονταν μέχρι πρόσφατα για την ενδοσκο-
πική διάγνωση ελκώδους κολίτιδας15.

Σοβαρές διαγνωστικές δυσκολίες, ιδιαίτερης 
κλινικής σημασίας, μπορεί να ανακύψουν σε περι-
πτώσεις κυρίως ελκώδους κολίτιδας, συνδυαζόμενης 
με εκκολπωματίτιδα ή επιπλεγμένης από ισχαιμία. 
Συχνότερα και σοβαρότερα είναι τα προβλήματα από 
επιλοιμώξεις όπως από C. difficile, Salmonella και 
κυρίως CMV33,34, που μπορεί να οδηγήσουν σε έξαρση 
της νόσου ή ακόμα και σε κεραυνοβόλο κολίτιδα. Στις 
βιοψίες ασθενών με λοίμωξη από CMV, η φλεγμονή 
είναι βαθύτερη και μπορεί να επισκιάζει την εικόνα 
της χρόνιας κολίτιδας, μιμούμενη την νόσο του Crohn, 
την ισχαιμική κολίτιδα ή άλλες κολίτιδες. Η κατάσταση 
δυσχεραίνεται, αν ο Παθολογοανατόμος αγνοεί το 
ιστορικό του ασθενούς ή αν δεν έχει την δυνατότητα 
ανασκόπησης παλαιότερων, διαγνωστικών της νόσου, 
βιοψιών του ασθενούς. Στοιχεία ενδεικτικά CMV 
λοιμώξεως αποτελούν η παρουσία ενδοθηλιίτιδος, 
θρόμβων σε μικρούς αγγειακούς κλάδους και ισχαιμι-
κής νεκρώσεως. Η ασφαλής διάγνωση τίθεται με την 
ανεύρεση των χαρακτηριστικών του ιού εγκλείστων 
σε επιθηλιακά, ενδοθηλιακά ή άλλα στρωματικά στοι-
χεία ή μετά την ανεύρεση του ιού σε ανοσοϊστοχημική 
εξέταση. Ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανεύρεση των 
χαρακτηριστικών στοιχείων της ιογενούς προσβολής 
έχει δειχθεί η λήψη βαθειών βιοψιών από την βάση 
των ελκώσεων6,34.

Οι κύριες μορφολογικές ποικιλίες ή αποκλίσεις των 
δύο νόσων, που μπορεί να οδηγήσουν σε διαγνωστική 
σύγχυση είναι:

1. Η επίδραση της από του στόματος ή της τοπικής 
θεραπείας στην ελκώδη κολίτιδα και η εικόνα ήπιας ή 
σε ύφεση ελκώδους κολίτιδας.

Ήδη από το 1993, ο Odze σε μία προοπτική 
μελέτη βιοψιών ορθού έδειξε την δυνατότητα πλή-
ρους υποστροφής των αλλοιώσεων στο ορθό μετά 
την εφαρμογή τοπικής θεραπείας σε σημαντικά 

υψηλότερη συχνότητα σε σχέση με ασθενείς χωρίς 
τοπική θεραπεία24. Αρκετές εν συνεχεία άλλες μελέτες 
(8,16,35) επεξέτειναν το εύρημα, παρατηρώντας ότι η 
συστηματική ή τοπική θεραπεία είχε ως αποτέλεσμα 
την εμφάνιση ασυνεχών αλλοιώσεων και μη προσβολής 
του ορθού σε αρκετές περιπτώσεις, την απομίμηση 
δηλαδή της εικόνας της νόσου του Crohn. Για την 
ερμηνεία του τελευταίου φαινομένου, ενοχοποιούνται 
ποικίλοι παράγοντες, όπως η ποικίλου βαθμού προσέγ-
γιση του φαρμάκου στην περιοχή και η ανοσολογική 
ανομοιογένεια του πάσχοντος βλεννογόνου15. Σε μια 
προοπτική μελέτη o Βernstein έδειξε, ότι το 44% των 
ασθενών με από ετών χρονολογούμενη και μετά θε-
ραπεία ελκώδη κολίτιδα εμφάνιζε εστιακή προσβολή, 
στο 13% μάλιστα απουσίαζε η προσβολή του ορθού16, 
χωρίς να έχει προηγηθεί τοπική θεραπεία. Συνεπώς η 
παραχώρηση των συγκεκριμένων κλινικών πληροφορι-
ών στον παθολογοανατόμο είναι κριτικής σημασίας για 
την ορθή αξιολόγηση βιοψιών με ασυνέχεια φλεγμονής 
ή με ορθό χωρίς αλλοιώσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί 
επίσης, ότι οι ασθενείς με ήπια, χαμηλής δραστηρι-
ότητας νόσο, ιδίως αυτοί σε κλινική και ιστολογική 
ύφεση, μπορεί να εμφανίζουν ελάχιστες αλλοιώσεις 
χρονιότητας (ελάχιστη διαταραχή της αρχιτεκτονικής) 
ή ακόμα και φυσιολογικό βλεννογόνο, πάντοτε υπό 
την προϋπόθεση νόσου μετά θεραπεία και όχι αρχικής 
εμφάνισης.

2. Η προσβολή του ανιόντος, του τυφλού και της σκω-
ληκοειδούς αποφύσεως (skip lesions) επί αριστεράς 
ελκώδους κολίτιδος

Η θεωρούμενη χαρακτηριστική νόσου Crohn τμη-
ματική (segmental) και ασυνεχής (patchy) προσβολή 
του παχέος εντέρου είχε ανευρεθεί επί ελκώδους 
κολίτιδας και είχε επισημανθεί ακόμα και στην αρ-
κετά παλαιότερη βιβλιογραφία, αγνοήθηκε όμως από 
την κρατούσα βιβλιογραφία για δεκαετίες. Σήμερα 
αντίθετα, αυξάνονται συνεχώς οι φωνές των ανα-
θεωρητών αυτής της δογματικής άποψης, οι οποίες 
βασίζονται σε δεδομένα μελετών μεγάλου αριθμού 
περιπτώσεων. Έτσι έχει δειχθεί, ότι η υφολική ή η 
αριστερά ελκώδης κολίτις μπορεί να συνδυάζεται με 
ασυνεχή, ήπια χρόνια ενεργό φλεγμονή του τυφλού, 
και/ή του ανιόντος, που να έχει εσφαλμένα θεωρηθεί 
νόσος Crohn, λόγω της τμηματικής προσβολής. Στην 
σχετική μελέτη των D’ Haens και συν. σε ελκώδη κο-
λίτιδα με αριστερά εντόπιση, ανευρέθηκε φλεγμονή 
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στο τυφλό και ή στο ανιόν με ασαφή και σπανιότερα 
με σαφή όρια μεταξύ προσβεβλημένων και μη τμημά-
των του εντέρου. Στις περιοχές των ασαφών ορίων, η 
διαδοχική μετάπτωση των αλλοιώσεων μιμούνταν την 
ασυνέχεια (patchiness) της νόσου του Crohn36. Είναι 
αξιοσημείωτο, ότι η νόσος με προσβολή του τυφλού, κυ-
ρίως στον περισκωληκοειδικό βλεννογόνο, συγχρόνως 
με αριστερά κολίτιδα, δεν διέφερε κλινικά από νόσο 
εντοπιζόμενη αποκλειστικά στο αριστερό κόλον37,38. 
Επί πλέον, έχει από αρκετά παλαιότερα ανευρεθεί η 
ασυνεχής προσβολή της σκωληκοειδούς αποφύσεως 
επί ελκώδους κολίτιδας, σε μία μάλιστα εργασία η 
συχνότητα της ελκωτικής σκωληκοειδίτιδας επί μη 
καθολικής ελκώδους κολίτιδας ήταν σχεδόν ταυτόσημη 
(86%) με εκείνη της καθολικής (87%)39. 

3. Η αρχική εμφάνιση της ελκώδους κολίτιδας σε 
παιδιά

Είναι σήμερα γνωστές αρκετές μελέτες, που δεί-
χνουν, ότι σε παιδιατρικούς ασθενείς κατά την αρχική 
εμφάνιση της ελκώδους κολίτιδας απουσιάζει ή είναι 
ήπια και ασυνεχής η προσβολή του ορθού18,40. Σε μία 
σχετική μελέτη18 οι Markowitz και συν. παρατήρησαν 
ασυνεχή, ήπια ενεργό φλεγμονή και ήπια μόνο δια-
ταραχή της αρχιτεκτονικής των κρυπτών στο ορθό, 
συγκριτικά με το ανώτερο τμήμα του εντέρου, εικόνες 
δηλαδή που μιμούνται νόσο Crohn ή λοιμώδη κολίτιδα. 
Τούτο αναδεικνύει τη σημασία της κολονοσκόπησης 
(αντί της ορθοσιγμοειδοσκόπησης), αλλά και την αξία 
της κλινικής συσχέτισης και παρακολούθησης για την 
τεκμηρίωση της διάγνωσης ΙΦΕΝ και τη διάκριση των 
δύο νόσων σε παιδιά.

4. Η ειλεΐτις εκ παλινδρομήσεως (backwash ileitis) σε 
ελκώδη κολίτιδα

Η παρουσία φλεγμονωδών αλλοιώσεων στον τελικό 
ειλεό θα πρέπει να αξιολογείται με ιδιαίτερη προσοχή. 
Μικρός βαθμός φλεγμονής στην περιοχή, σε μήκος 
ολίγων εκατοστών, μπορεί να οφείλεται σε ειλεϊτιδα 
εκ παλινδρομήσεως6, συνεπεία ανεπάρκειας στην 
λειτουργία της ειλεοτυφλικής βαλβίδας επί ελκώδους 
κολίτιδας και όχι σε προσβολή από νόσο Crohn, στην 
οποία οι φλεγμονώδεις αλλοιώσεις είναι εντονώτε-
ρες, πλέον εκτεταμένες και μπορεί να συνοδεύονται 
από ψευδοπυλωρική μετάπλαση. Δυστυχώς, αν και 
το φαινόμενο είχε από παλαιά αναγνωρισθεί, δεν 
έχουν ακόμα καθορισθεί αυστηρά ιστολογικά κριτή-
ρια για την διάγνωση ειλεϊτιδας εκ παλινδρομήσεως, 
η οποία βασίζεται στην βιβλιογραφία των αρχικών 

περιγραφών. Παρουσιάζει ενδιαφέρον εξάλλου, ο 
πρόσφατος συσχετισμός αυτής με ληκυθίτιδα και 
συχνότερη εμφάνιση δυσπλαστικών αλλοιώσεων και 
αδενοκαρκινώματος σε ασθενείς χειρουργημένους για 
ελκώδη κολίτιδα41.

5. Η προσβολή σπανίως του ανώτερου πεπτικού σε 
ελκώδη κολίτιδα

Αυτή έχει περιγραφεί σε τεκμηριωμένη ιστολογικά 
ελκώδη κολίτιδα42. και μπορεί να προσβάλει το στομάχι 
ή το 12/λο με παρόμοιο προς την ελκώδη κολίτιδα τρό-
πο. Όμως, απαιτείται μακρά παρακολούθηση για να 
δειχθεί, αν πραγματικά πρόκειται για προσβολή στα 
πλαίσια της νόσου ή μήπως για μη ακόμα αναγνωρι-
σμένη συνοδό διαταραχή.

6. Η κεραυνοβόλος κολίτις

Θα πρέπει κατ’αρχάς να σημειωθεί, ότι δεν έχει 
ευρέως αναγνωριστεί το γεγονός του επηρεασμού της 
αξιοπιστίας των κριτηρίων διάκρισης της ελκώδους 
κολίτιδας από την νόσο Crohn, εξαιτίας της ενεργού 
δραστηριότητας. Οι παρατηρούμενες στην κεραυνοβό-
λο ελκώδη κολίτιδα βαθειές εξελκώσεις, ενίοτε μέχρι 
τον μυικό χιτώνα, συνδυαζόμενες με λεμφική υπερ-
πλασία και σχετική ήπια προσβολή του ορθού μπορεί 
να μιμηθούν την εικόνα νόσου Crohn. Δυσχερέστατα 
είναι τα προβλήματα στις προεγχειρητικές βιοψίες 
σε περιπτώσεις κεραυνοβόλου κολίτιδας και τοξικού 
μεγακόλου (συχνά λόγω αδυναμίας πλήρους κολονο-
σκοπήσεως από την σοβαρότητα της νόσου), όπου ο 
Παθολογοανατόμος αντιμετωπίζει συνήθως μη ειδικές 
ή παραπλανητικά ήπιες αλλοιώσεις κατά το βιοπτικό 
υλικό, από τον βλεννογόνο συνήθως μόνο του ορθού. 
Τα προβλήματα αυτά, όχι σπάνια, εξακολουθούν να 
υφίστανται και κατά την μελέτη του εγχειρητικού πα-
ρασκευάσματος και έχουν ως συνέπεια σε έναν ικανό 
αριθμό περιπτώσεων στην διάγνωση ακαθόριστης 
κολίτιδας.

7. Η μιμούμενη την ελκώδη κολίτιδα προσβολή του 
παχέος εντέρου επί νόσου Crohn

Σε νόσο εντοπιζόμενη στο παχύ έντερο είναι 
δυστυχώς σπανιότερη η εμφάνιση κοκκιωμάτων, σχι-
σμοειδών ελκώσεων και διατοιχωματικής λεμφικής 
υπερπλασίας6,15. Μπορεί μάλιστα η νόσος να προσβά-
λει το έντερο με τρόπο μιμούμενο την ελκώδη κολίτιδα, 
δηλαδή διάχυτο και περιοριζόμενο στον βλεννογόνο 
ή με ελάχιστη φλεγμονή του υποβλεννογονίου χιτώνα 
και χωρίς συμμετοχή του ανώτερου ΓΕΣ43,44. Η διά-
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γνωση συχνά τίθεται στο εγχειρητικό παρασκεύασμα, 
όπου όμως απαιτείται η εξέταση εξαιρετικά μεγάλου 
αριθμού ιστολογικών μπλοκ για την κατάδειξη της χα-
ρακτηριστικής της νόσου διατοιχωματικής φλεγμονής 
ή την ανεύρεση κοκκιωμάτων.

Τέλος, ένα γεγονός, που μπορεί να δημιουργήσει 
διαγνωστικές δυσκολίες είναι το ενδεχόμενο συνύ-
παρξης ελκώδους κολίτιδας και νόσου Crohn45, έχουν 
μάλιστα περιγραφεί αρκετές περιπτώσεις στην διεθνή 
βιβλιογραφία. ́ Ομως στην πραγματικότητα, πρόκειται 
στις περισσότερες περιπτώσεις για ελκώδη κολίτιδα 
με φαινότυπο νόσου Crohn, δοθέντος ότι η τελευταία 
νόσος έχει αναγνωριστεί μόλις πριν 40 χρόνια και εμ-
φανίζει όχι σπάνια ποικιλομορφία στην φαινοτυπική 
της έκφραση. Παρ’ όλα αυτά, πιθανότατα υπάρχουν 
σπάνιες γνήσιες περιπτώσεις συνύπαρξης των δύο 
νόσων, που όπως και οι περιπτώσεις ακαθόριστης 
κολίτιδας, αποτελούν διαγνωστική και θεραπευτική 
πρόκληση. 

ακαθόριστη κολίτις

Εισαγωγή

Ανυπέρβλητες δυσκολίες στην διάκριση των δύο 
νόσων με εντόπιση στο παχύ έντερο εμφανίζονται, 
όπως αναλυτικά αναφέρθηκε προηγουμένως στο κεφά-
λαιο της διαφορικής διάγνωσης, όταν παρατηρείται ση-
μαντική ανατομική αλληλοεπικάλυψη, τροποποίηση της 
κλασικής ιστολογικής εικόνας της ελκώδους κολίτιδας, 
λόγω της ποικίλουσας κλινικής εμφάνισης αυτής (κε-
ραυνοβόλος, επιπλεγμένη, ήπια ή σε ύφεση, υπό ή μετά 
θεραπεία, παιδιατρική), αλλά και από άλλα αίτια, όπως 
η απροθυμία των παθολογοανατόμων να αποδεχθούν 
συγκεκριμένα ισχυρά κριτήρια για την διάγνωση της 
νόσου του Crohn, η έλλειψη ή ανεπάρκεια κλινικών και 
ακτινολογικών δεδομένων και η ανεπαρκής εμπειρία 
των γαστρεντερολόγων και των παθολογοανατόμων46. 
Σε βιοπτικό υλικό κολονοσκοπήσεων, η ιστολογική δι-
άγνωση ελκώδους κολίτιδας φθάνει το 74% και νόσου 
Crohn το 64%10. Ακόμα και σε εξειδικευμένα κέντρα, η 
αδυναμία τελικής διάκρισης σε νόσο εντοπισμένη στο 
κόλον φθάνει το 5-10%, οπότε και επιλέγεται ο όρος 
ακαθόριστη κολίτις.

Iστορικά, ο όρος προτάθηκε από τον Kent, το 1970, 
για να περιγράψει τις περιπτώσεις όπου τα κλινικά 
ή ιστολογικά ευρήματα ήσαν ανεπαρκή για την διά-
κριση μεταξύ ελκώδους κολίτιδας και νόσου Crohn47. 
Το 1978, ο όρος χρησιμοποιήθηκε από τον Price48 

για τις περιπτώσεις αδυναμίας ασφαλούς διάκρισης 
μεταξύ ελκώδους κολίτιδας και νόσου Crohn, λόγω 
αλληλοεπικαλυπτομένων κριτηρίων, σε ασθενείς που 
χειρουργήθηκαν για χρόνια ΙΦΕΝ και τούτο μάλιστα 
επικρατούσε στις περιπτώσεις με κλινικά και ιστολο-
γικά κεραυνοβόλο κολίτιδα (75% επείγον χειρουργείο 
σε ασθενείς με ακαθόριστη κολίτιδα, συγκριτικά με 
25% σε ασθενείς που είχε προηγηθεί διάγνωση). Η 
ιστολογική εικόνα λοιπόν της ακαθόριστης κολίτιδας 
που κυριάρχησε στην βιβλιογραφία, ήταν εκείνη μιας 
οξείας σοβαρής κολίτιδας με ή χωρίς διάταση και 
εικόνα τοξικού μεγάκολου.

Η χρήση του όρου επεκτάθηκε εν συνεχεία κα-
ταχρηστικά και στις αρκετά συχνότερες περιπτώσεις 
αδυναμίας διάκρισης των νόσων σε βιοπτικό υλικό, 
συχνά λόγω ανεπαρκούς δειγματοληψίας ή και ελέγχου 
μόνο του ορθού, σε περιπτώσεις αδυναμίας διάκρισης 
μεταξύ ΙΦΕΝ και άλλων κολιτίδων - μεταξύ των οποίων 
οι μικροσκοπικές και η μη ειδικές - ή ακόμα και σε 
περιπτώσεις απλώς απειρίας του παθολογοανατόμου. 
Χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα εργασίας σύγκρι-
σης των αποτελεσμάτων σε εγχειρητικό και βιοπτικό 
υλικό μεταξύ παθολογοανατόμων με ή χωρίς ειδική 
εμπειρία, που έδειξε απόκλιση στην διάγνωση 45% 
- 54% με ιδιαίτερη αποτυχία στην διάγνωση της νόσου 
Crohn9 

Εν συνεχεία, στην κλινική πράξη, αρκετές από τις 
διαγνωστικά ακαθόριστες περιπτώσεις διαγιγνώσκο-
νται με βεβαιότητα ως ελκώδης κολίτις ή νόσος Crohn, 
επί τη βάσει προηγηθέντων κλινικών, ακτινολογικών ή 
και βιοπτικών ευρημάτων, μερικές φορές όμως μόνο 
μετά την παρακολούθηση και μελέτη νέου βιοπτικού 
υλικού με σαφή διαγνωστικά χαρακτηριστικά49.

Ο όρος ακαθόριστη κολίτις σε χειρουργικό παρασκεύ-
ασμα

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει εξ αρχής να να 
απαντηθεί, αν πράγματι πρόκειται για ΙΦΕΝ με ακα-
θόριστα ιστολογικά χαρακτηριστικά ή μήπως για απο-
μίμηση ΙΦΕΝ από άλλες κολίτιδες, όπως η ισχαιμική, η 
φαρμακευτική, ή η ψευδομεμβρανώδης. Οι δυσκολίες 
μπορεί να είναι ανυπέρβλητες, όπως προαναφέραμε, 
στις περιπτώσεις που ο παθολογοανατόμος βρίσκεται 
αντιμέτωπος εξαρχής με ένα εγχειρητικό παρασκεύ-
ασμα, χωρίς προεγχειρητική βιοπτική μελέτη. Τότε, 
θα πρέπει να γίνεται αντιληπτό από τους κλινικούς 
γιατρούς, ότι ο χειρισμός του αρρώστου δεν θα πρέπει 
να βασίζεται αποκλειστικά στην γνωμάτευση του πα-
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θολογοανατόμου, αλλά η παθολογοανατομική εικόνα 
της ακαθόριστης κολίτιδας θα πρέπει να αποτελεί 
μια διάγνωση εργασίας με την πιθανότητα τελικής 
διάγνωσης ελκώδους κολίτιδας ή νόσου του Crohn, 
μετά την συνεκτίμηση των κλινικών και ακτινολογικών 
ευρημάτων46

Στην σειρά του Farmer9, σε εγχειρητικό υλικό 
ανασκόπησης από παθολογοανατόμο με ειδικό ενδια-
φέρον στο πεπτικό, η διάγνωση ΙΦΕΝ τροποποιήθηκε 
στο 45% των περιπτώσεων, συχνότερα προς την κα-
τεύθυνση της νόσου του Crohn, καταδεικνύοντας έτσι 
την ανεπαρκή κατανόηση των κριτηρίων διάγνωσης 
της νόσου. Στις περιπτώσεις εξάλλου, με αρχική διά-
γνωση ακαθόριστης κολίτιδας, η διάγνωση συχνότερα 
τροποποιήθηκε σε ελκώδη κολίτιδα. Φυσικά, πολύ 
σημαντική είναι, όπως προαναφέραμε, και η συμβολή 
της παρακολούθησης στην ακριβή ταξινόμηση της 
νόσου. Σε μία σειρά ασθενών με οξεία αταξινόμητη 
κολίτιδα, το 54% ταξινομήθηκε ως ελκώδης κολίτις 
μετά παρακολούθηση 1 έτους, 33% ως νόσος Crohn 
και το 13% μόνο παρέμεινε αταξινόμητο50. Τέλος, 
παράλληλα με την συνεκτίμηση των κλινικών στοιχεί-
ων και της παρακολούθησης, η αξία του καθορισμού 
σαφών κριτηρίων σε εγχειρητικό υλικό ασθενών με 
κεραυνοβόλο κολίτιδα αποδείχθηκε με την οριστική 
ταξινόμηση του 91% των περιπτώσεων. Ως ασφαλή 
κριτήρια διάγνωσης νόσου Crohn αναγνωρίστηκαν τα 
κοκκιώματα και η διατοιχωματική λεμφική υπερπλασία 
μακράν των ελκώσεων51 Εδώ όμως, θα πρέπει να τονι-
στεί ο πιθανός κίνδυνος παρερμηνείας και εσφαλμένης 
διάγνωσης ΙΦΕΝ σε εν συνεχεία αναπτυσσόμενες 
αλλοιώσεις, όπως ληκυθίτιδας ή κολίτιδας εκ παρα-
κάμψεως (diversion colitis)46. Επίσης θα πρέπει να 
επισημάνουμε, ότι οι διαφοροδιαγνωστικές δυσκολίες 
που υφίστανται σε αρκετές περιπτώσεις, θα μπορούσαν 
να έχουν ξεπεραστεί σε ικανοποιητικό βαθμό μετά 
την εξέταση μεγάλου αριθμού μπλοκ παραφίνης και 
την επιμελή μακροσκοπική περιγραφή, στοιχεία, που 
μερικές φορές και κυρίως σε υλικό ανασκοπήσεων, 
δυστυχώς απουσιάζουν.

Τρείς κύριες μακροσκοπικές εικόνες έχουν δια-
κριθεί: η καθολική κολίτις, η τμηματική (segmental) 
χωρίς προσβολή του ορθού και η πολυεστιακή με 
ποικιλία στην βαρύτητα της νόσου στα διάφορα τμή-
ματα του εντέρου (εκτεταμένες περιοχές με ανώμαλες 
εξελκώσεις, εναλλασσόμενες με περιοχές υγιούς 
βλεννογόνου)46. 

Η μικροσκοπική εικόνα σε αυτές τις περιπτώσεις 

περιλαμβάνει σχισμοειδείς ελκώσεις, συνήθως κοντά 
σε περιοχές εκτεταμένων ελκώσεων, νησίδες δια-
τηρουμένου βλεννογόνου με φυσιολογικό επιθήλιο, 
καλή βλεννοπαραγωγή, ήπια φλεγμονή καθώς και 
διατοιχωματική φλεγμονή επί σοβαρών εξελκώσεων. 
Στην βάση αυτών υπάρχει έντονη αγγειοβρίθεια και 
ίσως μυοκυτταρόλυση. Κοκκιώματα, διατοιχωματι-
κές λεμφικές αθροίσεις και κρυπτικά αποστημάτια 
απουσιάζουν. Τα περισσότερα όμως από τα ανωτέρω 
ευρήματα θυμίζουν νόσο Crohn, ακόμα και όταν στον 
ασθενή έχει με βεβαιότητα προεγχειρητικά διαγνωστεί 
ελκώδης κολίτις (διάγνωση φυσικά που δεν θα πρέπει 
να τροποποιείται). Για παράδειγμα, σε ένα τουλάχιστον 
ποσοστό περιπτώσεων, η εικόνα της τμηματικής κολίτι-
δας που φείδεται του ορθού και που θυμίζει νόσο Crohn, 
οφείλεται στους έντονους προηγηθέντες υποκλυσμούς 
με στεροειδή επί ελκώδους κολίτιδας.

Ευρέως αποδεκτά μικροσκοπικά κριτήρια για 
την διάγνωση Ακαθόριστης κολίτιδας δεν υπάρχουν. 
΄Αλλοι προτείνουν απλώς την διάγνωση επί αδυναμί-
ας διάκρισης μεταξύ ελκώδους κολίτιδας και νόσου 
Crohn, άλλοι όταν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη κριτηρί-
ων χωρίς να έχει προηγηθεί θεραπεία και άλλοι, όταν 
υπάρχει συνδυασμός ορισμένων μικροσκοπικών με 
μακροσκοπικά χαρακτηριστικά, τα οποία αποκλίνουν 
από την κλασική εικόνα της ελκώδους κολίτιδας και 
της νόσου Crohn. Τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά 
λοιπόν της ακαθόριστης κολίτιδας, όπως είναι φυσικό, 
είναι ακόμα ανεπαρκέστερα των γνωστών κριτηρίων 
των δύο νόσων, είναι όμως ιδιαίτερα χρήσιμη για τους 
παθολογοανατόμους η αποσαφήνιση των μικροσκοπι-
κών αλλοιώσεων, που δημιουργούν τις μεγαλύτερες 
διαγνωστικές δυσκολίες, όπως: 
 α)  Οι σχισμοειδείς ελκώσεις. Οι τυπικές σχισμές 

(fissures) της νόσου Crohn επενδύονται από κυτ-
ταροβριθή κοκκιώδη ιστό, οι βαθειές, απότομες 
ελκώσεις είναι περισσότερο χαρακτηριστικές της 
ελκώδους κολίτιδας και οι δίκην V σχισμές, με 
χείλη από υγιή βλεννογόνο, παρατηρούνται στις 
περιπτώσεις απροσδιόριστης κολίτιδας

 β)  Η διατοιχωματική φλεγμονώδης λεμφοκυτταρική 
διήθηση και η λεμφική υπερπλασία. Επί ελκώδους 
κολίτιδας, η πρώτη είναι σχετικά αβαθής, ταινιοειδής 
και σε συνέχεια με τον βλεννογόνο, η δε δεύτερη 
περιορίζεται στον πυθμένα των ελκώσεων. Αντίθετα, 
η ασυνεχής και βαθειά διατοιχωματική φλεγμονή και 
η συρρέουσα/aggregated λεμφοκυτταρική διήθηση 
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είναι χαρακτηριστική της νόσου Crohn. Τέλος, η 
βαθεία διατοιχωματική μη συρρέουσα κατά τόπους 
(non aggregated) χρόνια φλεγμονή παρατηρείται 
στην απροσδιόριστη κολίτιδα

γ) Η “εστιακότητα” των αλλοιώσεων. H παρουσία 
σχεδόν ανέπαφης αρχιτεκτονικής και βλεννοπαρα-
γωγής του διατηρουμένου βλεννογόνου, που συνδυ-
άζεται με ήπια μόνο φλεγμονή, αν και απομακρύνει 
από την διάγνωση σοβαρής κολίτιδας σε βιοπτικό 
υλικό και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παγί-
δες, όταν δεν υφίστανται κλινικές πληροφορίες, 
αποτελεί ένα ακόμα χαρακτηριστικό της απροσδι-
όριστης κολίτιδας.
Τα ανωτέρω λοιπόν, αρκετά αποσαφηνισμένα 

σήμερα, μορφολογικά μικροσκοπικά χαρακτηριστικά, 
παράλληλα με την έννοια της τμηματικής νόσου μακρο-
σκοπικά, είναι αυτά που ορίζουν την ακαθόριστη κολίτι-
δα σε εγχειρητικό παρασκεύασμα46. Συμπερασματικά, 
υποστηρίζεται από τους περισσότερους ερευνητές, ότι 
η διάγνωση απροσδιόριστης κολίτιδας σε εγχειρητικό 
παρασκεύασμα είναι χρήσιμη και ειδική, θα πρέπει 
όμως να θεωρείται προσωρινή και να συμπληρώνεται 
στις περιπτώσεις με τις αντίστοιχες κλινικο-μορφολο-
γικές ενδείξεις, με τον όρο: πιθανή ελκώδης, πιθανή 
νόσος Crohn και, επί αδυναμίας μόνο, να παραμένει 
ως μοναδικός ο όρος απροσδιόριστη κολίτις46.

η χρήση του όρου ακαθόριστη κολίτις σε εγχειρητικά 
παρασκευάσματα χωρίς ιΦεν

Στο υλικό των παθολογοανατομικών εργαστηρίων, 
εμφανίζεται και ένας αριθμός εγχειρητικών παρα-
σκευασμάτων ασθενών με οξεία σοβαρή κολίτιδα, 
συχνά με κάποια στενωτική περιοχή, χωρίς όμως 
χαρακτηριστικά ενδεικτικά ΙΦΕΝ, με μία εικόνα ακα-
θόριστης κολίτιδας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι το 
κόλον διαθέτει περιορισμένη φαρέτρα μορφολογικών 
αλλοιώσεων σε απάντηση σοβαρής φλεγμονώδους 
προσβολής από τα ποικίλα αίτια. Η αντίδρασή του 
περιλαμβάνει εκτεταμένες εξελκώσεις, αποσύνθεση, 
μυοκυτταρόλυση και εν τέλει εικόνα τοξικού μεγακό-
λου και διάτρηση. ΄Ενα λοιπόν ερώτημα, που απασχό-
λησε την διεθνή βιβλιογραφία, είναι το κατά πόσο θα 
μπορούσε να επεκταθεί ο όρος ακαθόριστη κολίτις στις 
παραπάνω περιπτώσεις, στις οποίες έχουν αποκλεισθεί 
εκκολπωματίτις, ισχαιμική βλάβη ή φαρμακευτική 
παθογένεια και οι οποίες είναι, με την πραγματική 
έννοια του όρου, ακαθόριστες. Σήμερα, σχεδόν όλοι 

αποφεύγουν την χρήση του όρου ακαθόριστη κολίτις σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις και τον χρησιμοποιούν αυστηρά 
στα πλαίσια της ΙΦΕΝ.

 Αντίθετα ο Price, προκειμένου να επιτρέψει 
την περαιτέρω διερεύνηση αυτής της ομάδας, προτεί-
νει την διάκριση σε δύο υποομάδες: την ακαθόριστη 
οξεία και την ακαθόριστη μη οξεία (σκοπίμως όχι 
χρόνια, μιας και δεν πρόκειται για χρονολογούμενη 
από μακρού και με υποτροπές νόσο). Η τελευταία είναι 
μάλλον ανομοιογενής ομάδα περιορισμένης (εντοπι-
σμένης) κολίτιδας. Και οι δύο ομάδες πάντως πιθανόν 
περιλαμβάνουν κάποιες νέες νοσολογικές οντότητες. 
Μία από αυτές, που περιγράφτηκε σχετικά τελευταία, 
είναι η παρανεοπλασματική κολίτις, συγγενεύουσα με 
την δερματομυοσίτιδα και έχει περιγραφεί να συνο-
δεύει καρκίνωμα του πνεύμονα46.

O όρος ακαθόριστη κολίτις σε βιοπτικό υλικό

Μετά τα επιτυχή χειρουργικά αποτελέσματα με την 
δημιουργία νεοληκύθου σε ασθενείς με ελκώδη κολίτι-
δα, συγκριτικά με την ανάπτυξη σοβαρών επιπλοκών 
σε νόσο Crohn, η πίεση προς τους παθολογοανατόμους 
για προεγχειρητική ασφαλή διάγνωση είναι μεγάλη. Σε 
περιπτώσεις αδυναμίας ιστολογικής διάκρισης των δύο 
νόσων, οι Παθολογοανατόμοι χρησιμοποίησαν τον όρο 
ακαθόριστη κολίτις, άλλοτε απόλυτα δικαιολογημένα, 
άλλοτε όμως με σχετική ευκολία. Στο σημείο αυτό, θα 
πρέπει να τονιστεί η ζωτικής σημασίας καταγραφή 
της μακροσκοπικής εικόνας του βλεννογόνου από τον 
ενδοσκόπο.΄Ετσι, ενώ ο παθολογοανατόμος έχει την 
εικόνα ακαθόριστης κολίτιδας, ο ενδοσκόπος μπορεί 
να έχει συναντήσει γραμμοειδείς ελκώσεις και εικό-
να πλακοστρώτου, εικόνα δηλαδή ενδεικτική νόσου 
Crohn.

Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί, ότι το πρόβλη-
μα διαφέρει αρκετά μεταξύ βιοπτικού και εγχειρητικού 
υλικού: 
 α)  στο βιοπτικό υλικό δεν αντιμετωπίζουμε συχνά την 

οξεία σοβαρή κολίτιδα, όσο μια ηπιότερη, κλινικά 
ελεγχόμενη κολίτιδα με αλληλοεπικαλυπτόμενα 
ιστολογικά χαρακτηριστικά, την φύση της οποίας 
θα πρέπει να διευκρινίσουμε. Υπ’ αυτήν την έννοια, 
η χρήση του όρου έχει από μερικούς καταχρηστικά 
επεκταθεί στην μικροσκοπική κολίτιδα, που δεν 
πληρεί τα κριτήρια διάγνωσης κολλαγονώδους 
ή λεμφοκυτταρικής ή ακόμα και στην χρόνια μη 
ειδική κολίτιδα.
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 β)  στο βιοπτικό υλικό, όπως επισημάνθηκε, υπάρχει 
η ευχέρεια εξέτασης συμπληρωματικών βιοψιών, 
που μπορεί να συμβάλουν στην οριστική διάγνωση. 
Έτσι, μπορεί για παράδειγμα να τεθεί η διάγνωση 
νόσου Crohn, αν εμφανισθεί προσβολή του ανώτε-
ρου πεπτικού, του λεπτού εντέρου ή διατοιχωματική 
λεμφική υπερπλασία, κοκκιώματα, σχισμές και 
συρρίγγια. Τα τελευταία πάντως, σύμφωνα με την 
πρόσφατη βιβλιογραφία9, δεν είναι παθογνωμονικά 
της νόσου Crohn και συνεπώς δεν αποκλείουν την 
ακαθόριστη κολίτιδα. 

 γ)  είναι δυσχερέστατη, αλλά ευτυχώς πολύ σπανιότε-
ρη, η περίπτωση διαφορικής διάγνωσης σε κεραυ-
νοβόλο νόσο. Τα προβήματα δημιουργεί η σχεδόν 
ανέπαφη αρχιτεκτονική και βλεννοπαραγωγή του 
διατηρουμένου βλεννογόνου, συνδυαζόμενη με 
ήπια μόνο φλεγμονή, που μπορεί να απομακρύνει 
από την διάγνωση σοβαρής κολίτιδας σε βιοπτικό 
υλικό και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παγί-
δες. Η διάγνωση εδώ θα πρέπει να βασιστεί στις 
κλινικές πληροφορίες.
Στην διεθνή βιβλιογραφία, η χρήση του όρου σε 

βιοπτικό υλικό, επί αδυναμίας διάκρισης μεταξύ 
ελκώδους κολίτιδας και νόσου του Crohn, δεν είναι 
σπάνια και φθάνει την συχνότητα 13%46, ενώ σε μια 
μόνο μεγάλη σειρά στην Νορβηγία, η συχνότητα διά-
γνωσης είναι πολύ χαμηλότερη (4,2%)52. Παρά όμως 
την ενασχόληση αρκετών ερευνητών με το θέμα, έχουν 
εμφανιστεί σχετικά ολιγάριθμες εργασίες, σχετικές με 
την εξέλιξη αυτών των περιπτώσεων. Αξιοσημείωτα 
είναι τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής πολυκεντρικής 
μελέτης, στην οποία η συχνότητα ιστολογικά ακαθό-
ριστης κολίτιδας μεταξύ βόρειας και νότιας Ευρώπης 
διέφερε (16% στην βόρεια και 8% στην νότια), μετά 
δε την συμπλήρωση των κλινικών στοιχείων και την 
2ετή παρακολούθηση, αυτή έπεσε σημαντικά (5% και 
1%, αντίστοιχα), αναδεικνύοντας την σημασία των 
ανωτέρω παραμέτρων53. Ιδιαίτερες δυσκολίες παρου-
σιάζονται στα παιδιά, που λόγω της άτυπης εμφάνισης 
κατά την έναρξη της ελκώδους κολίτιδας, η αδυναμία 
διάκρισης από την νόσο Crohn φθάνει το 14-26% των 
ασθενών με ΙΦΕΝ. ΄Ετσι σε μία μεγάλη σειρά, ακόμα 
μετά παρακολούθηση οι 142/639 παιδιατρικοί ασθε-
νείς παρέμειναν αταξινόμητοι54 και σε άλλη εργασία 
σε ενήλικες, οι 16/4649. Συνεπώς, η χρήση του όρου σε 
όλες αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται απολύτως λογική 
προεγχειρητικά46, 55, 56.

Συμπερασματικά, η χρήση του όρου σε βιοπτικό 
υλικό θεωρείται από τους περισσότερους ερευνητές 
χρήσιμη, γιατί έτσι περιλαμβάνονται όλοι οι ασθενείς 
και όχι μόνον όσοι έχουν υποστεί χειρουργική επέμ-
βαση56. Όμως, εκφράζονται από μερικούς αντιρρήσεις 
(Guindi M, Riddell RH), κυρίως λόγω της πιθανότητας 
πρόκλησης σύγχυσης στους κλινικούς και προτείνεται 
ο όρος αταξινόμητη ΙΦΕΝ ή μη περαιτέρω ταξινομού-
μενη. Σύμφωνα όμως με όλους σχεδόν τους ερευνητές, 
ο όρος μπορεί να χρησιμοποιείται, διατηρώντας την 
κλινική του αξία μόνον, εφόσον η διάκριση των δύο 
νόσων δεν είναι εφικτή, μετά τον επαρκή και αντιπρο-
σωπευτικό δειγματοληπτικό βιοπτικό έλεγχο όλου του 
παχέος εντέρου και του τελικού ειλεού και τον κλινικό 
και ακτινολογικό αποκλεισμό νόσου στο λεπτό έντερο 
και μάλιστα μετά δύο διαδοχικές κολονοσκοπήσεις σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους46,53, 55,56.

εξέλιξη ασθενών με ακαθόριστη κολίτιδα

Είναι μεγάλος ο αριθμός των εργασιών, που έχουν 
μελετήσει την εξέλιξη της φυσικής ιστορίας και της 
ειλεοπρωκτικής αναστόμωσης με δημιουργία νεο-
ληκύθου σε ασθενείς με ακαθόριστη κολίτιδα. Τα 
αποτελέσματα όμως ποικίλουν ευρέως, κυρίως λόγω 
της ασάφειας των κριτηρίων διάγνωσης ακαθόριστης 
κολίτιδας και της ανεπαρκούς παρακολούθησης, στο 
συνήθως αναδρομικό υλικό. Πάντως, στην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων η συχνότητα επιπλοκών στην λήκυθο 
είναι ενδιάμεση (20%) μεταξύ εκείνης της ελκώδους 
κολίτιδας (8-10%) και της νόσου Crohn (30-40%). 
Υφίστανται όμως ενδείξεις παρόμοιας συχνότητας 
επιπλοκών με την ελκώδη κολίτιδα σε μία σειρά ασθε-
νών χειρουργημένων με την διάγνωση ακαθόριστης 
κολίτιδας, όταν εν συνεχεία εξαιρέθηκε το 15%, που 
είχε εν τέλει νόσο Crohn57. Eξάλλου, η τελική εξέλιξη 
των ασθενών με ακαθόριστη κολίτιδα είναι παρόμοια 
με εκείνη των ασθενών με ελκώδη, ένδειξη ότι πιθα-
νότατα πρόκειται για την αυτή νόσο στις περισσότερες 
περιπτώσεις58.

Συνοψίζοντας, η διάγνωση ακαθόριστης κολίτιδας 
θα πρέπει να είναι μία κλινικοπαθολογοανατομική 
διάγνωση, βασισμένη στην συνδυασμένη αξιολόγηση 
των κλινικών, ακτινολογικών και των ενδοσκοπικών 
και μικροσκοπικών ευρημάτων πολλαπλών και δια-
δοχικών βιοψιών. Η διάγνωση επίσης θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται, μόνον όταν η νόσος περιορίζεται 
στο παχύ έντερο, μιας και δεν είναι ακόμη γνωστό, αν 
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μπορεί να προσβάλλεται και ο ανώτερος γαστρεντε-
ρικός σωλήνας. 

Στις περιπτώσεις ιστολογικής χρήσης του όρου, 
θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι πρόκειται για μια 
προσωρινή διάγνωση εργασίας, που επιβάλλει την 
περαιτέρω κλινικοεργαστηριακή συνεκτίμηση ή και 
την εν συνεχεία διερεύνηση, όταν δε εμφανίζονται 
σχετικές ιστολογικές ενδείξεις, να προτείνεται η πι-
θανότερη διάγνωση. 

Τέλος, παρά το γεγονός ότι η ακαθόριστη κολίτιδα 
θεωρείται προσωρινή διάγνωση, θα πρέπει να γνωρί-
ζομε, ότι υπάρχουν ορισμένα κλινικά, ενδοσκοπικά κα-
θώς και εργαστηριακά ευρήματα (αρνητικά p ANCA 
και ASCA) σε κάποιους ασθενείς, οι οποίοι ουδέποτε 
εξελίσσονται προς την μία ή την άλλη κατεύθυνση και 
εμφανίζουν μια ενδιάμεση συμπεριφορά. Συζητείται 
λοιπόν το ενδεχόμενο σε τέτοιες περιπτώσεις, η ακαθό-
ριστη κολίτις να παριστά μια ειδική κατηγορία ΙΦΕΝ. 
Τούτο όμως μένει να δειχθεί σε περαιτέρω μελέτες, 
βασισμένες σε αυστηρά διαγνωστικά κριτήρια49,56. 

ιστολογική Διάκριση ιΦεν από άλλες κολίτιδες

Όπως εκτενώς ήδη αναφέραμε, όταν υφίστανται 
όλα τα μακροσκοπικά και μικροσκοπικά χαρακτηρι-
στικά των δύο φλεγμονωδών εντεροπαθειών, η ορθή 
διάγνωση επιτυγχάνεται με ευχέρεια. Όταν όμως κά-
ποια από αυτά απουσιάζουν, μειώνεται η διαγνωστική 
ακρίβεια και η κατάσταση δυσχεραίνεται περισσότερο 
από το γεγονός της εμφάνισης αρκετών χαρακτηριστι-
κών της ΙΦΕΝ σε ποικίλα άλλα νοσήματα, που εμφανί-
ζονται πρωτοπαθώς ή στα πλαίσια συστηματικής νόσου 
στο έντερο. Θα αναφερθούμε συνοπτικά στις σχετικές 
διαφοροδιαγνωστικές δυσκολίες, δίδοντας έμφαση στις 
σοβαρότερες, τις συχνότερες και τις πλέον σημαντικές 
για τον άρρωστο και τονίζοντας εξαρχής την σημασία 
του ιστορικού και την αξία της εξέτασης πολλαπλών 
βιοψιών από τα διάφορα τμήματα του εντέρου.

1.	Λοιμώδης	κολίτις	(οξεία,	αυτοπεριοριζόμενη	κολίτις)

Η διάγνωση της λοιμώδους κολίτιδας αρκετές φο-
ρές τίθεται με την συμβολή της βιοψίας, μιας και στο 
60% των περιπτώσεων αυτής δεν ανευρίσκεται σε καλ-
λιέργειες ο παθογόνος μικροοργανισμός. Όμως, στις 
παρατηρούμενες ιστολογικά αλλοιώσεις έχει σημαντι-
κότατη επίδραση ο παράγων χρόνος. Χαρακτηριστικά, 
η διάγνωση λοιμώδους κολίτιδας μπορεί να τεθεί επί 
τη βάσει της ενεργού, επιφανειακής φλεγμονής του 

βλεννογόνου, που συνδυάζεται με απουσία διαταραχής 
της αρχιτεκτονικής αυτού. Δυστυχώς, η διαταραχή της 
αρχιτεκτονικής απουσιάζει επίσης στο αρχικό στάδιο 
της πρώτης προσβολής ελκώδους κολίτιδας ή και αρ-
γότερα, συνηθέστερα σε παιδιά. 

Εξάλλου, η λοιμώδης κολίτις στην οξεία φάση και 
κυρίως η οξεία πρωκτίτιδα από χλαμύδια, η οξεία 
εντεροκολίτιδα από κρυπτοσπορίδιο επί ανοσοκατα-
σταλμένων καθώς και μερικές χρονίζουσες μορφές 
λοιμώδους κολίτιδας, όπως σιγγέλωση και αμοιβάδωση 
μπορεί να αποκλίνουν από την συνήθη εικόνα, εμφα-
νίζοντας περισσότερο εκτεταμένη και μικτή φλεγμονή, 
μιμούμενες την ελκώδη κολίτιδα. Γενικά, αλλοιώσεις 
τύπου ελκώδους κολίτιδας είναι συχνές σε βακτήρια 
που προκαλούν φλεγμονή μέσω άμεσης διήθησης 
του βλεννογόνου, σε σύγκριση με εκείνες που δρουν 
μέσω τοξινών (Σαλμονέλλα, Γερσίνια). Η ψευδομεμ-
βρανώδης κολίτις πάντως, οφειλόμενη στο Clostidium 
difficile, προκαλεί σημαντική βλάβη του βλεννογόνου 
και απαιτεί διαφορική διάγνωση από την οξεία ισχαιμι-
κή και όχι την ελκώδη κολίτιδα, οι αρχόμενες μάλιστα 
αλλοιώσεις της μπορεί να είναι εντελώς μη ειδικές. 
Δεν θα πρέπει εξάλλου να λησμονούμε την σημασία 
μιας λοιμώδους κολίτιδας ως παράγοντος πυροδότησης 
ΙΦΕΝ ή εξέλιξης προς κεραυνοβόλο κολίτιδα.

Οι ιογενείς λοιμώξεις από κυτταρομεγαλοϊό (CMV) 
και τον ιό του απλού έρπητος (HSV) μπορεί να προκαλέ-
σουν, ιδιαίτερα σε ανοσοκατεσταλμένους, έντονη οξεία 
εντεροκολίτιδα, μιμούμενη την ενεργό ελκώδη κολίτιδα. 
Εξάλλου, δεν είναι σπάνια η επιπλοκή της ελκώδους 
κολίτιδας από CMV επιλοίμωξη, η οποία, αν δεν αντιμε-
τωπιστεί με την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, μπορεί 
να οδηγήσει σε τοξικό μεγάκολο34. Οι βιοψίες πρέπει 
να περιλαμβάνουν υλικό από τα χείλη των ελκώσεων 
για την ανεύρεση των χαρακτηριστικών πολυπυρήνων 
γιγαντοκυττάρων του ιού του έρπητα ή από την βάση 
των ελκώσεων για την ανεύρεση των εγκλείστων του 
κυτταρομεγαλοϊού. Η διάγνωση βασίζεται στα χαρα-
κτηριστικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και/ή στην 
ανοσοϊστοχημική επιβεβαίωση6.

Η λοιμώδης κολίτιδα, μετά τις πρώτες μέρες και στη 
φάση της ύφεσης, έχει εικόνα μη ειδικής ή εστιακής 
ενεργού κολίτιδας και μπορεί μερικές φορές, λόγω της 
ασυνεχούς φλεγμονής και της παρουσίας περίγραπτων 
μικροκοκκιωμάτων, όπως σε λοιμώξεις από Σαλμο-
νέλλα και Καμπυλοβακτηρίδιο, να μιμηθεί την νόσο 
Crohn. Καλά σχηματισμένα κοκκιώματα αποτελούν 
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φλεγμονωδών αλλοιώσεων, εστιακών ή και διαχύτων, 
που μιμούνται το σύνδρομο βλεννογονικής πρόπτωσης 
ή την μικροσκοπική κολίτιδα, αλλά και σοβαρότερων 
αλλοιώσεων. Έτσι, η κολίτις που συνοδεύει την εκ-
κολπωμάτωση μπορεί, όχι μόνο να μιμηθεί την ελκώδη 
κολίτιδα, προκαλώντας αρχιτεκτονική διαταραχή ή 
προστενωτικές πολυποδοειδείς εκβλαστήσεις, αλλά 
και την νόσο του Crohn, εμφανίζοντας κοκκιώματα, 
διατοιχωματική φλεγμονή και σχισμές59. Η διάγνωση 
συνεπώς φλεγμονώδους εντεροπαθείας εντοπιζόμενης 
στο σιγμοειδές και η ειδικότερη διάκριση ελκώδους 
κολίτιδας και νόσου Crohn, όταν υφίσταται εκκολ-
πωμάτωση, καθίσταται δυσχερέστατη κλινικά και 
ιστολογικά. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις συνδυ-
ασμού εκκολπωματώσεως και ελκώδους κολίτιδας, 
μπορεί η επέκταση των φλεγμονωδών αλλοιώσεων στο 
βλεννογονικό εκκόλπωμα να μιμηθεί συρίγγιο (fistula) 
νόσου Crohn. Σχετικά με την διαφορική διάγνωση στο 
σιγμοειδές νόσου Crohn και εκκολπωματικής νόσου, 
υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία, έχει δε συζητηθεί το εν-
δεχόμενο συχνότερου συνδυασμού τους, χωρίς πάντως 
να επιβεβαιωθεί τούτο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση 
νόσου με αποκλειστική προσβολή του σιγμοειδούς, η 
διάγνωση ΙΦΕΝ, και κυρίως νόσου Crohn, θα πρέπει 
να πρέπει να τίθεται εν αμφιβόλω. Ο πλήρης βιοπτικός 
και ακτινολογικός έλεγχος του εντέρου για την ανα-
γνώριση των ειδικότερων χαρακτηριστικών των νοση-
μάτων και η γνωστοποίηση στον παθολογοανατόμο της 
κατανομής των φλεγμονωδών αλλοιώσεων σε σχέση 
με την θέση των εκκολπωμάτων αποτελούν εξαιρετικά 
επιβοηθητικά στοιχεία στην διάγνωση20. 

4.	Ισχαιμική	κολίτις

Ενώ στην οξεία φάση της ισχαιμικής κολίτιδας δη-
μιουργούνται σπάνια διαγνωστικά προβλήματα, στην 
χρονίζουσα ισχαιμία με πρόκληση στένωσης η εικόνα 
μπορεί να μιμηθεί την νόσο Crohn. Ειδικότερα η επι-
θηλιακή αναγέννηση, η διαταραχή της αρχιτεκτονικής 
και η χρόνια φλεγμονή μπορεί να δημιουργήσει πρό-
βλημα διαφορικής διάγνωσης με ΙΦΕΝ. Στην διάκριση, 
συμβάλλει η ανεύρεση επί ισχαιμίας εναποθέσεων 
αιμοσιδηρίνης σε μακροφάγα, ο συγκριτικά ηπιότερος 
βαθμός χρόνιας φλεγμονής, η ίνωση του χορίου, η 
βλάβη κυρίως επιφανειακών θέσεων των κρυπτών και 
σε δύσκολες περιπτώσεις η εντόπιση των αλλοιώσεων 
και το ιστορικό. Το ιστορικό επίσης θα συμβάλει στην 
διάκριση μεταξύ ακτινικής κολίτιδας και ιδιοπαθούς 
ελκωτικής πρωκτίτιδας, σε περιπτώσεις που έχει προ-

σταθερό γνώρισμα ορισμένων λοιμωδών κολιτίδων, 
όπως από Χλαμύδια, Γερσίνια και Φυματίωση. Τα 
ειδικότερα μορφολογικά γνωρίσματα της τελευταίας, 
όπως η εκτεταμένη τυροειδής νέκρωση και η ανεύρεση 
των οξεοάντοχων βακίλλων σε χρώση Ziehl- Nielsen 
(στο 50%) καθώς και ο συμπληρωματικός κλινικο-
εργαστηριακός έλεγχος θα συμβάλλουν στην τελική 
διάκριση. Άλλες κοκκιωματώδεις αλλοιώσεις, όπως επί 
μυκυτιάσεων, παρασίτων και σκωλήκων, διακρίνονται 
από την νόσο Crohn με την ανεύρεση των αντιστοίχων 
μικροοργανισμών6, 19,20. Τέλος σπάνια, σε ορισμένες 
σοβαρού βαθμού και χρονίζουσες λοιμώδεις κολίτιδες 
(σιγκέλα, αμοιβάδα) μπορεί να εμφανιστεί ελαφρά 
διαταραχή της αρχιτεκτονικής.

Συμπερασματικά, η γνώση του χρόνου έναρξης των 
συμπτωμάτων, του ιστορικού, των ενδοσκοπικών και 
λοιπών εργαστηριακών ευρημάτων, η λήψη πολλαπλών 
βιοψιών από τα διάφορα τμήματα του εντέρου και σε 
δύσκολες περιπτώσεις η συνεκτίμηση του θεραπευτι-
κού αποτελέσματος και η παρακολούθηση θα συμβά-
λουν στην ορθή διάκριση των νόσων.

2.	Φαρμακευτική	κολίτις

Τα φάρμακα προκαλούν ποικίλες ιστολογικές αλ-
λοιώσεις στο έντερο, ανάλογα με τον μηχανισμό της 
βλάβης. Τα πλέον γνωστά φάρμακα που προκαλούν 
ενεργό φλεγμονή στο παχύ έντερο είναι τα μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ), η Methyldopa, τα άλατα χρυ-
σού, οι πενικιλλίνες και ορισμένα χημειοθεραπευτικά, 
με κύριο εκπρόσωπο την 5΄φλουοροουρακίλη. Μεγάλη 
είναι η σημασία των ΜΣΑΦ, όχι μόνο λόγω της ευρεί-
ας χρήσης τους και της σοβαρής επίδρασης στο λεπτό 
έντερο, όπου σε τελικό στάδιο προκαλούν την γνωστή 
ως διαφραγματική νόσο, αλλά και λόγω της δυνατότητας 
να προκαλούν έξαρση της ΙΦΕΝ. Ενίοτε, η εικόνα της 
εστιακής ενεργού κολίτιδας με αύξηση των ενδοεπιθηλι-
ακών λεμφοκυττάρων ή με παρουσία αφθωδών ελκώσε-
ων μιμείται την εικόνα νόσου Crohn, όμως η συνύπαρξη 
απόπτωσης ή ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεων καθώς και η 
κατανομή των αλλοιώσεων συμβάλλουν στην διάκριση. 
Τέλος, οι βλάβες των ποικίλων ενεμάτων και υποθέτων 
θυμίζουν κυρίως ήπιες αλλοιώσεις ισχαιμικής ή λοιμώ-
δους κολίτιδας, ενίοτε με συνοδό αιμορραγία, όπως και 
τα υπόθετα με ΜΣΑΦ1,6,20. 

3.	Εκκολπωματική	νόσος

Αυτή μπορεί να συνοδεύεται από μια ποικιλία 
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ηγηθεί ακτινοβολία στην ελάσσονα πύελο1,6,20.

5.	Κολίτιδες	με	ηωσινοφιλική	διήθηση

Η αυξημένη παρουσία ηωσινοφίλων πολυμορφοπυ-
ρήνων αποτελεί συχνό εύρημα επί ΙΦΕΝ, συνηθέστερα 
της ελκώδους κολίτιδας, και συχνά συνεκτιμάται ως 
έλασσον κριτήριο για την διάγνωση αυτής. Μερικές 
φορές όμως αυτή κυριαρχεί μεταξύ των άλλων ευρημά-
των και μπορεί να χρειαστεί διαφορική διάγνωση από 
νοσήματα που συνοδεύονται από έντονη ηωσινοφιλική 
διήθηση, όπως λοιμώδεις παρασιτικές νόσοι, φαρμα-
κευτικές κολίτιδες, νοσήματα κολλαγόνου, η αλλεργική 
πρωκτοκολίτιδα και η ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα. 
Για τις δύο τελευταίες νόσους, υφίστανται συγκεκρι-
μένα κλινικοεργαστηριακά κριτήρια, ενώ τελευταία 
έχουν σημαντικά διευκρινισθεί και τα ιστολογικά 
κριτήρια διάγνωσής τους60,61. 

6.	Κολίτις	εκ	παρακάμψεως	(diversion	colitis)

Ιστολογικά το παρακαμφθέν (μη λειτουργικό) 
τμήμα του παχέος εντέρου μπορεί να εμφανίζει έντονη 
χρόνια φλεγμονή, ενίοτε και κρυπτικά μικροαπο-
στημάτια, χωρίς όμως βλεννοπενία ή διαταραχή της 
αρχιτεκτονικής των κρυπτών, στοιχεία που συμβάλλουν 
στον αποκλεισμό ελκώδους κολίτιδας. ΄Οχι σπάνια 
επίσης, εμφανίζονται μικροκοκκιώματα ή ακόμα και 
διατοιχωματική φλεγμονή και σχισμές, ευρήματα δη-
λαδή που υπενθυμίζουν νόσο Crohn. Η κατάσταση, σε 
περιπτώσεις χειρουργημένες για ελκώδη κολίτιδα, θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε εσφαλμένη διάγνωση νόσου 
Crohn, αν δεν έχει προηγουμένως επισημανθεί στον 
παθολογοανατόμο η θέση λήψης της βιοψίας6,20.

7.	Ληκυθίτις

Η φλεγμονή της νεοληκύθου, γνωστή ως ληκυθί-
τις, στις περιπτώσεις με έντονη ενεργό και χρόνια 
φλεγμονή, μιμείται αρκετά την εικόνα της ελκώδους 
κολίτιδας, λόγω της έντονης διαταραχής της αρχιτε-
κτονικής, συχνότερα όμως εκείνη της νόσου του Crohn, 
κυρίως λόγω της παρουσίας κοκκιωμάτων. Όπως και 
στην κολίτιδα εκ παρακάμψεως, η διάγνωση ΙΦΕΝ 
πρέπει να αποκλείεται σε υλικό προερχόμενο από 
την λήκυθο6,20.

στρατηγική του διαγνωστικού ενδοσκοπικού βιοπτι-
κού ελέγχου

Για την τελική οριστική διάγνωση ΙΦΕΝ, όπως προ-
αναφέρθηκε, απαιτείται η συνεκτίμηση των κλινικών 
πληροφοριών και κυρίως της διάρκειας και έντασης 

των συμπτωμάτων, των βιοχημικών, απεικονιστικών 
και ενδοσκοπικών ευρημάτων και η λήψη πολλαπλών 
συνήθως βιοψιών.

Ειδικότερα, η εξέταση υλικού πολλαπλών βιοψιών 
από τις διάφορες θέσεις του παχέος εντέρου (αντί 
βιοψιών από το ορθό ή το ορθοσιγμοειδές) καθώς και 
από τον τελικό ειλεό ή και τον στόμαχο, θεωρείται 
απαραίτητη από τους περισσότερους ειδικούς για 
τον αποκλεισμό άλλων κολιτίδων και την διάγνωση 
IΦEN και κυρίως για την διάκριση μεταξύ ελκώδους 
κολίτιδας και νόσου Crohn10,11,1,15,2 και τον καθορισμό 
της έκτασης αυτών.

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί, ότι τα ιστολογικά 
ευρήματα στο βιοπτικό υλικό παριστούν ένα μοναδικό 
στιγμιότυπο στην φυσική πορεία των νόσων, στο οποίο 
πιθανόν να απουσιάζουν τα διαγνωστικά ιστολογικά 
χαρακτηριστικά αυτών. Για τούτο μερικές φορές απαι-
τούνται διαδοχικές βιοψίες, οι οποίες προσφέρουν την 
δυνατότητα, πλην της μελέτης της εξέλιξης των νόσων, 
της εδραίωσης μιας διάγνωσης, υπό τις προαναφερ-
θείσες όμως προϋποθέσεις, που είναι η πληροφόρηση 
του παθολογοανατόμου για το ιστορικό και την τυχόν 
προηγηθείσα θεραπεία.

Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε εμφαντικά, 
ότι ο παθολογοανατόμος βλέπει ιστολογικά ό,τι έχει 
επιλεγεί για εξέταση βιοπτικά. Για παράδειγμα ο 
Riddell επισείει την προσοχή στις δυσκολίες που δη-
μιουργούνται στον παθολογοανατόμο, όταν επί νόσου 
του Crohn, ο γαστρεντερολόγος λαμβάνει βιοψίες 
μόνο από τις περιοχές των γραμμοειδών ελκώσεων και 
δίνεται έτσι η ψευδής εντύπωση διάχυτης νόσου, όπως 
η ελκώδης κολίτις. Oι Carpenter και Talley εξάλλου, 
επισημαίνουν τον κίνδυνο εσφαλμένης διάγνωσης 
νόσου Crohn, λόγω της εντύπωσης παρουσίας ασυ-
νεχούς φλεγμονής, αν βιοψίες από ψευδοπολύποδες, 
που γενικά εμφανίζουν στοιχεία ενεργού φλεγμονής, 
συναποσταλούν χωρίς ειδική σήμανση / διάκριση από 
άλλη θέση βιοψίας επίπεδου βλεννογόνου ελκώδους 
κολίτιδας σε ύφεση62. Eνώ λοιπόν οι γαστρεντερολό-
γοι γνωρίζουν καλά πώς να λαμβάνουν βιοψίες από 
όγκους, είναι λιγότερο καλά πληροφορημένοι για τις 
ακριβείς απαιτήσεις του υλικού των ασθενών με πιθανή 
ΙΦΕΝ. Φυσικά, ο αριθμός και οι θέσεις των βιοψιών 
ποικίλουν, ανάλογα με τα ερωτήματα που απασχολούν 
τον γαστρεντερολόγο. Κατά κύριο λόγο όμως, θα πρέ-
πει μέσω αυτών να τεκμηριώνεται ιστολογικά το άμεσα 
σχετιζόμενο με την αιτιολογία της νόσου ενδοσκοπικό 
εύρημα, μιας διάχυτης δηλαδή ή, αντίθετα, εστιακής / 
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πολυεστιακής νόσου με συγκεκριμένη κατανομή κατά 
μήκος του εντερικού σωλήνα. 

Η Συνεργαζόμενη Γαστροεντερολογική Ομάδα 
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής 
(ECCO, Pathology Working Party) για την διάγνωση 
και θεραπεία της νόσου Crohn προτείνει: 
 1. την λήψη βιοψιών από ενδοσκοπικά πάσχουσες 

και μη πάσχουσες θέσεις της αυτής ανατομικής 
περιοχής (στο αυτό σωληνάριο, για την ιστολογική 
απόδειξη της συνύπαρξης υγιών και πασχουσών 
θέσεων στην αυτή περιοχή)

 2. την λήψη δείγματος από φυσιολογική περιοχή 
κεντρικότερα (προ) του ορίου της επέκτασης της 
ενδοσκοπικά ανευρισκόμενης νόσου για την πιστο-
ποίηση του ανωτάτου ορίου επέκτασης αυτής (σε 
ιδιαίτερο σωληνάριο). 

 3. την λήψη πολλαπλών βιοψιών (1-3) από τα διάφορα 
τμήματα του παχέος εντέρου, δηλαδή από τουλά-
χιστον 5 τμήματα αυτού, συμπεριλαμβανομένου 
του ορθού, όπου ανευρίσκονται συχνότερα τα 
κοκκιώματα, καθώς και, εάν είναι δυνατόν, του 
τελικού ειλεού. Σε ασθενείς με κεραυνοβόλο κο-
λίτιδα, 2 δείγματα από μια ή δύο περιοχές είναι 
αποδεκτά. 

 4. οι βιοψίες να φέρουν σήμανση (χωριστά σωληνάρια, 
κλπ) για την περιοχή από την οποία προέρχονται, 
να προσανατολίζονται κατά το δυνατόν επιμελώς, 
ώστε να αξιολογούνται καλύτερα οι αλλοιώσεις της 
αρχιτεκτονικής και να συνοδεύονται από τις ακό-
λουθες κλινικές πληροφορίες: ηλικία του ασθενούς, 
διάρκεια νόσου, διάρκεια και τύπος θεραπείας. 

 5. την μελέτη αρκετών ιστολογικών τομών αρκετές 
ιστολογικές τομές. Ο ιδανικός αριθμός των ιστο-
λογικών τομών από το αυτό δείγμα, που θα πρέπει 
να εξετάζονται στην καθημερινή πράξη, δεν έχει 
ακόμα καθοριστεί, αλλά ποικίλλει στις διάφορες 
εργασίες από 2 έως 6 (Theodosi). Πάντως η δια-
γνωστική επιτυχία επί ν. Crohn αυξάνεται με την 
αύξηση του αριθμού τους, λόγω της συχνής ηπιό-
τητας ή του εστιακού χαρακτήρα των αλλοιώσεων. 
Η επιλογή εν σειρά τομών (serial sections) ή τομών 
κατά διαφορετικά επίπεδα (step sections) διαφέρει 
στα διάφορα εργαστήρια, πάντως στην καθημερινή 
πράξη, προτιμάται η εξέταση υλικού κατά διαφορε-
τικά επίπεδα, με εξέταση 5 ή περισσοτέρων τομών 
από 2 ή 3 επίπεδα. 

 6. την μη υποχρεωτική χρήση προς το παρόν ειδικών 

ιστοχημικών ή ανοσοϊστοχημικών χρώσεων για 
διαγνωστικούς σκοπούς.

 7. σε δύσκολες περιπτώσεις, την συμπλήρωση του 
ελέγχου με γαστρικές βιοψίες, όπου επί νόσου 
Crohn μπορεί να ανευρεθούν κοκκιώματα ή εστι-
ακή ενεργός γαστρίτις χωρίς ελικοβακτηρίδιο του 
πυλωρού με λεμφοκυτταρική διήθηση (CD3+ T-
λεμφοκύτταρα), ιστιοκυτταρική διήθηση (CD68+) 
και πολυμορφοπυρηνική διήθηση πέριξ γαστρικών 
βοθρίων και αδένων. Το εύρημα είναι σχετικά 
συχνό σε νόσο Crohn, δυστυχώς όμως δεν είναι 
αποκλειστικό της νόσου, μιας και έχει βρεθεί σε 
και σε ελκώδη κολίτιδα63.
Τις αυτές οδηγίες έχουν δώσει και οι ομάδες 

μελέτης της ΙΦΕΝ των Γερμανών, Αυστριακών και 
Ελβετών. Συμπληρωματικά επί του θέματος, ο Riddell 
προτείνει και τον βιοπτικό έλεγχο του κατωτέρου ορί-
ου της νόσου, εφόσον υφίσταται τέτοιο. Τονίζει επί-
σης ιδιαίτερα, όπως και ο Warren21, την χρησιμότητα 
της βιοψίας από τα χείλη αφθωδών ελκώσεων ή ελκών, 
όπου ο αμέσως παρακείμενος βλεννογόνος επί νόσου 
Crohn είναι απόλυτα υγιής ή μόνον οιδηματώδης. 

H δυσπλασία επί ελκώδους κολίτιδας και νόσου του 
Crohn

Είναι από παλαιά γνωστός ο αυξημένος κίνδυνος 
ανάπτυξης αδενοκαρκινώματος επί ελκώδους κολί-
τιδας, περισσότερο όμως πρόσφατες μελέτες έχουν 
εδραιώσει τον αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκί-
νου στο παχύ και λεπτό έντερο και επί νόσου Crohn, 
σε μέγεθος μάλιστα ανάλογο εκείνου της ελκώδους 
κολίτιδας64. Οι περισσότερες μελέτες αποδέχονται 
και για τις δύο νόσους την ανάπτυξη καρκινώματος 
μέσω της οδού της δυσπλασίας και αναγνωρίζουν ως 
προδιαθεσικούς παράγοντες την χρονική διάρκεια και 
έκταση της νόσου. Είναι επίσης ευρέως αποδεκτό, ότι 
πρόκειται για μια πολυσταδιακή διαδικασία με έναρ-
ξη τις προκαλούμενες από την φλεγμονή βλάβες στο 
επιθήλιο, που όταν πλέον αναγνωρίζονται ιστολογικά 
ως δυσπλαστικές, είναι εξ ορισμού αναμφισβήτητα 
νεοπλασματικού χαρακτήρα (ενδοεπιθηλιακή νεο-
πλασία)65. 

Μακροσκοπικά, έχουν παρατηρηθεί δύο βασι-
κές βλάβες, οι επίπεδες και οι επηρμένες, οι οποίες 
ονομάζονται ως γνωστόν με το ακρωνύμιο DALMs 
(Dysplasia Associated Lesions or Masses) και μπορεί 
να είναι πολυεστιακές και εκτεταμένες66. Άτυπες όμως 
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επιθηλιακές αλλοιώσεις μπορεί, όχι σπάνια, να εμφα-
νιστούν μικροσκοπικά, ως συνέπεια της φλεγμονής 
(αναγεννητική ατυπία), δημιουργώντας διαγνωστικές 
δυσκολίες στην διάκριση από την γνήσια νεοπλασμα-
τικού χαρακτήρα δυσπλασία. Για τούτο, έχει προταθεί 
και χρησιμοποιείται διεθνώς από τους παθολογοανα-
τόμους το σύστημα ταξινόμησης του Riddell με τρείς 
βασικές κατηγορίες ένταξης των ατύπων αλλοιώσεων: 
αρνητική για δυσπλασία, ακαθόριστη/απροσδιόρι-
στη για δυσπλασία και θετική για δυσπλασία με την 
τελευταία να υποδιαιρείται σε χαμηλόβαθμη και 
υψηλόβαθμη65. Δυστυχώς, η μορφολογική αυτή ταξι-
νόμηση της δυσπλασίας, αν και έχει εφαρμοσθεί για 
περισσότερο από 20 χρόνια, παρουσιάζει μέχρι και 
σήμερα μέτρια επίπεδα συμφωνίας μεταξύ των παθο-
λογοανατόμων. Ακόμα και μεταξύ παθολογοανατόμων 
με εξειδίκευση στο γαστρεντερικό, τα επίπεδα συμφω-
νίας στη διάγνωση και ειδικότερα της υψηλόβαθμης 
δυσπλασίας κυμαίνονονται από 100% - 33%67. Στην 
διάκριση “ατυπίας” από “μη ατυπία”, τα ποσοστά πα-
ρουσιάζονται βελτιωμένα (68% - 84%), όμως χωρίς την 
βεβαιότητα διάκρισης της αντιδραστικής ατυπίας από 
την γνήσια δυσπλασία. Σε μία άλλη σειρά, μεγαλύτε-
ρη συμφωνία υπήρξε στις περιπτώσεις μη ανεύρεσης 
δυσπλασίας, ενώ η συμφωνία στην βαθμολόγηση της 
δυσπλασίας κυμάνθηκε μεταξύ 42%- 65%68. Τέλος, 
σε μια πρόσφατη μελέτη σύγκρισης των ποσοστών 
συμφωνίας μεταξύ ειδικών στο γαστρεντερικό και 
γενικών παθολογοανατόμων, στην οποία δεν δίνονταν 
η δυνατότητα χρησιμοποίησης του όρου ακαθόριστη 
για δυσπλασία, δεν προέκυψε διαφορά υπέρ των ει-
δικών (Kappa value: 0,30 των Ειδικών, έναντι 0,28 των 
Γενικών Παθολογοανατόμων)69. Με τους παραπάνω 
λοιπόν περιορισμούς στην αντικειμενική αξιολόγηση, 
συνεχίζεται η προσπάθεια αποτελεσματικής συμβολής 
στα προγράμματα επιτήρησης, αφ’ ενός προτείνοντας 
νεώτερες αλγοριθμικές ταξινομήσεις (ταξινόμηση 
Vienna), αφ’ ετέρου χρησιμοποιώντας επικουρικά τα 
νεοεμφανιζόμενα, συχνά περίπλοκα, μέσα (ανοσοϊστο-
χημεία, μελέτη DNA, μοριακές τεχνικές).

Σχετικά με την διακρίβωση των παραγόντων και 
των παθογενετικών μοριακών μηχανισμών που ενέ-
χονται στην ανάπτυξη καρκινώματος επί ελκώδους 
κολίτιδας, έχουν μελετηθεί ογκογονίδια, ογκοκα-
τασταλτικά γονίδια, ρυθμιστικοί παράγοντες του 
κυτταρικού κύκλου, μόρια κυτταρικής προσκόλλησης 
και η μικροδορυφορική αστάθεια. Ειδικότερα, έχουν 

μελετηθεί οι μεταλλάξεις ή η απώλεια ετεροζυγωτίας 
του APC, p53 και DCC, η μετάλλαξη του k-ras, η 
ενεργοποίηση σύνθεσης του bcl-2, η υπερέκφραση της 
Cyclin D1, η απενεργοποίηση σύνθεσης p21(waf 1), 
p27(kip 1) και E- cadherin, η υπερμεθυλίωση του p16, 
η απορρύθμιση της β- catenin και η παρουσία σημαντι-
κής μικροδορυφορικής αστάθειας (MSI), με ανεύρεση 
ορισμένων διαφορών, συγκριτικά με τα σποραδικά 
αδενοκαρκινώματα του παχέος εντέρου. 

Πολύ σημαντικές πληροφορίες προσφέρει η σχετι-
κή μελέτη του πάσχοντος, μη δυσπλαστικού όμως βλεν-
νογόνου, όχι μόνο στην κατανόηση των παθογενετικών 
μηχανισμών για την ανάπτυξη καρκίνου επί κολίτιδας, 
αλλά και στην επιλογή των ασθενών για προγράμματα 
επιτήρησης. Τα τελευταία χρόνια υφίστανται δεδομέ-
να, ότι η υπερέκφραση ανοσοϊστοχημικά της πρωτεϊνης 
p53 του p16, η έκφραση sialyl-Tn, η ανεύρεση ανευπλο-
ειδίας με κυτταρομετρία ροής και η σπανιότερη μετάλ-
λαξη του k-ras σε λαχνώδη, υπερβλεννώδη (με έντονα 
δηλαδή διατεταμένα καλυκοειδή κύτταρα) βλεννογόνο 
προηγούνται της εμφάνισης δυσπλασίας και καρκίνου 
και έτσι η μελέτη τους έχει προταθεί για την επιλογή 
ομάδας υψηλού κινδύνου, που χρήζει συχνότερης επι-
τήρησης. Το κύριο όμως πρόβλημα αυτών των μεθόδων 
είναι η μειωμένη ευαισθησία τους, για τούτο μπορούν 
να χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικές μόνο στα 
προγράμματα ενδοσκοπικής επιτήρησης70.

Στην διάκριση μεταξύ χαμηλόβαθμης δυσπλασίας 
και αναγεννητικής ατυπίας, κυρίαρχη θέση στις μελέ-
τες έχει η πρωτεϊνη p53, η οποία υπερεκφράζεται σε 
δυσπλασία. Η ανοσοϊστοχημική ανεύρεση έχει δειχθεί 
αρκετά χρήσιμη σε πολλές μελέτες, εμφανίζει όμως 
μικρή αναπαραγωγιμότητα μεταξύ των εργαστηρίων71. 
Εξάλλου, ο μη περιορισμός της έκφρασης Ki-67 (MIB-
1) στο κατώτερο 1/3 των κρυπτών (όπως ισχύει σε 
φυσιολογικό βλεννογόνο) επί δυσπλασίας έχει χαμηλή 
αρνητική προβλεπτική αξία, λόγω της εκτεταμένης 
έκφρασης Ki-67 στις κρύπτες και επί αναγεννητικής 
ατυπίας, συνεπεία φλεγμονής71. Η έκφρασή του όμως 
στο επιφανειακό επιθήλιο φαίνεται να συνηγορεί 
υπέρ της γνήσιας δυσπλασίας. Επίσης έχει ανευρεθεί 
σε δυσπλασία, αυξημένη έκφραση CEA (εσφαλμένα 
αρνητική ή θετική) και αυξημένη έκφραση CA19-9 
και TAG –72 (εσφαλμένα θετική). Τέλος, η ανεύρεση 
ανευπλοειδίας σε δυσπλασία, εκτός των πρακτικών 
δυσκολιών, λόγω της μη ευρέως προσιτής μεθόδου, 
έχει δειχθεί εσφαλμένα θετική ή αρνητική72.
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 Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, που απασχολεί 
την βιβλιογραφία των τελευταίων ετών, είναι η διάκρι-
ση των διαφόρων τύπων των πρόδρομων δυσπλαστι-
κών αλλοιώσεων (επίπεδων ή επηρμένων) και κατά 
κύριο λόγο η διάκριση των πολυποδοειδούς τύπου 
αλλοιώσεων DALM από τα γνήσια αδενώματα στα 
πλαίσια ΙΦΕΝ. Η υψηλή συχνότητα των σποραδικών 
αδενωμάτων στον γενικό πληθυσμό και η επίσης όχι 
σπάνια ελκώδης κολίτις καθιστούν τον συνδυασμό 
των δύο νοσημάτων πιθανό και μη σχετιζόμενο με την 
διαδικασία της εξαλλαγής στα πλαίσια ΙΦΕΝ73. Η κλι-
νική σημασία της αναγνώρισης των σποραδικού τύπου 
αδενωμάτων επί ΙΦΕΝ είναι προφανής, μιας και αυτά 
μπορούν να αντιμετωπισθούν με απλή πολυπεκτομή και 
όχι κολεκτομή. Η ιστολογική τους όμως αναγνώριση 
προϋποθέτει τον αποκλεισμό πολυποειδούς αδενωμα-
τώδους αλλοίωσης στα πλαίσια DALM και συναντά 
μερικές φορές δυσκολίες, λόγω των εν γένει κοινών 
αρχιτεκτονικών και κυτταρομορφολογικών χαρα-
κτηριστικών. Ειδικότερα, τα μορφολογικά διαφορο-
διαγνωστικά χαρακτηριστικά στα οποία συμφωνούν 
οι διάφορες ερευνητικές ομάδες είναι: ο εντονότερος 
βαθμός φλεγμονής του χορίου και η ανάμειξη δυσπλα-
στικών και μη αδένων στην επιφάνεια των πολυπόδων 
επί DALM, ενώ η ανεύρεση δυσπλασίας στον μίσχο 
φαίνεται να συνδυάζεται με δυσπλασία στον γειτονικό 
βλεννογόνο και θεωρείται συνεπώς έμμεση ένδειξη 
DALM επί ΙΦΕΝ73. 

Η διάκριση των γνησίων αδενωμάτων από τις λοιπές 
πολυποδοειδείς αλλοιώσεις επί ΙΦΕΝ επιβοηθείται με 
την εφαρμογή ανοσοϊστοχημικών και μοριακών τεχνι-
κών, που παρέχουν μάλιστα σοβαρές ενδείξεις, ότι αυτά 
πράγματι είναι ανάλογα των σποραδικών αδενωμάτων. 
΄Ετσι, σε μία μελέτη σύγκρισης σποραδικών αδενωμά-
των, DALM και αδενωμάτων επί ΙΦΕΝ (τα τελευταία 
επιλεγμένα με κριτήρια την ιστολογία, την εντόπιση 
σε περιοχή εκτός ενεργού νόσου και την καλή εξέλιξη 
μετά πολυπεκτομή και παρακολούθηση), οι γενετικές 
ανωμαλίες που ανευρέθηκαν επί DALM (απώλεια 
ετεροζυγωτίας στο 3p με ή χωρίς μικροδορυφορική 
αστάθεια) ήταν πολύ σπανιότερες στις δύο άλλες κατη-
γορίες73. Σε άλλη μελέτη74, η ανοσοϊστοχημική έκφραση 
p53(χαμηλή) και β catenin (υψηλή) ήταν ανάλογη σε 
σποραδικά αδενώματα και σε αδενώματα επί ΙΦΕΝ, 
αντίθετα με τις περιπτώσεις DALM (υψηλή έκφραση 
p53, απώλεια ή χαμηλή έκφραση β catenin), όπου επί-
σης ανευρέθηκε και απώλεια της bcl-2 πρωτεϊνης75. Τα 

ευρήματα υποδεικνύουν την χρησιμότητα της ανοσοϊ-
στοχημείας στην ιστολογική διάκριση των αλλοιώσεων 
και ενισχύουν επίσης τις απόψεις για κοινές γενετικές 
και μοριακές μεταβολές των αδενωμάτων επί ΙΦΕΝ 
και των σποραδικών, σε αντίθεση τις λοιπές αλλοιώσεις 
της DALM. Οι τελευταίες εμφανίζουν, σύμφωνα με 
νεώτερα δεδομένα της ανωτέρω ερευνητικής ομάδας76, 
μοριακή γενετική ετερογένεια και περιλαμβάνουν 
αφ’ ενός τις μη αδενωματώδους τύπου εξεργασίες 
(επηρμένες δυσπλαστικές ακανόνιστες αλλοιώσεις με 
ευρεία βάση ή επιφανειακές θέσεις μαζών), που θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν με κολεκτομή, αφ’ ετέρου 
τις αδενωματώδους τύπου εξεργασίες/adenoma–like 
(καλώς αφοριζόμενοι, άμισχοι ή έμμισχοι πολύποδες, 
παρόμοιοι με τους σποραδικούς), που προτείνεται να 
διαιρούνται περαιτέρω ανάλογα με την εντόπισή τους: 
α) εκτός περιοχής κολίτιδας (αρκούμενες σε απλή 
πολυπεκτομή) και β) εντός περιοχής κολίτιδας (όπου 
η πολυπεκτομή θα πρέπει να ακολουθείται από την 
επιβεβαίωση απουσίας επίπεδης δυσπλασίας και ίσως 
από αυξημένη επιτήρηση). Τα μοριακά δεδομένα είναι: 
η παρόμοια συχνότητα μεταλλάξεων των 3p, 5p (APC) 
και 9p (p16) σε αδενωματώδεις αλλοιώσεις (εκτός ή 
εντός περιοχών ενεργού κολίτιδας) και σε σποραδικά 
αδενώματα, συγκριτικά με την διαφορετική (υψηλότερη) 
των 3p και p16 (9p) σε μη αδενωματώδεις αλλοιώσεις 
της DALM. Τα στοιχεία πάντως για την αποδοχή αυτής 
της διάκρισης δεν είναι προς το παρόν επαρκή, ενώ 
υπάρχουν ακόμα και αντιφατικά ευρήματα.

΄Ενα επίσης χρήσιμο δεδομένο, που προέκυψε από 
αυτές τις μελέτες, είναι η ανεύρεση μοριακών διαφορών 
και μεταξύ DALM και επίπεδης δυσπλασίας. Έτσι στην 
επίπεδη δυσπλασία, η συχνότητα μετάλλαξης στην θέση 
3p (θέση vHP γονιδίου) είναι σπανιότερη, στην θέση 
17p (θέση γονιδίου p53) συχνότερη και στην 5p (θέση 
γονιδίου APC) παρόμοια της DALM77. Εξάλλου, συζη-
τείται κάποιες μοριακές διαφορές (όπως η χαμηλότερη 
συχνότητα μεταλλάξεων του k-ras) των επιπέδων σπο-
ραδικών αδενωμάτων, που εξελίσσονται συχνότερα 
σε καρκίνωμα από τα συνηθέστερα πολυποειδή, να 
επεκτείνονται και στην επίπεδη δυσπλασία επί ΙΦΕΝ 
και συνεπώς η διαφορετική προσέγγιση στον χειρισμό 
των DALMs και των αδενωμάτων να εφαρμοσθεί και 
μεταξύ DALMs και επίπεδης δυσπλασίας. 

Εν τέλει, η πιθανότητα να υφίστανται τρεις διαφο-
ρετικές πρόδρομες του καρκινώματος δυσπλαστικές 
αλλοιώσεις, δηλαδή σποραδικό αδένωμα /αδενω-
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 9. Farmer M, Petras RE, Hunt LE, et al. The Importance of 
Diagnostic Accuracy in Colonic inflammatory Bowel Dis-
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Biopsy Diagnosis of Colitis: Acute Self-Limited Colitis and 
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1994; 107:755-763.

 12. Volk EE, Shapiro B, D Easley MS et al. The clinical 
Significance of a Biopsy-based Diagnosis of focal Active 
Colitis: A Clinicopathologic Study of 31 Cases. Mod Pathol 
1998;11:789-794.

 13. Dundas S A, Dutton J, Skipworth P. Reliability of rectal 
biopsy in distinguishing between chronic inflammatory 
bowel disease and acute self-limiting colitis. Histopathology 
1997;31:60-66.

 14. Goldman H. Interpretation of Large intestinal Mucosal 
Biopsy Specimens. Hum Pathol 1994;25:1150-1159.

 15. Bernstein C N. On Making the Diagnosis of ulcerative colitis. 
Editorial. Am J Gastroenterol. 1997;92:1247-1252.

 16. Bernstein CN, Shanahan F, Anton P A, et al. Patchiness of 
mucosal inflammation in treated ulcerative colitis: a prospec-
tive study. Gastrointest Endosc. 1995; 42:232-237.

 17. Geboes K. Pathology of inflammatory bowel disease (IBD): 
variability with time and treatment. Colorectal disease. 
2001;3:2-12.

 18. Marcowitz J, Kahn E, Grancher K, et al. Atypical rectosig-
moid histology in children with newly diagnosed ulcerative 
colitis. Am J Gastroenterol 1993;88:2034-2037.

ματώδους τύπου DALM, μη αδενωματώδης DALM 
και επίπεδη δυσπλασία, μπορεί να ερμηνεύσει την 
μοριακή ετερογένεια που εμφανίζεται στις μελέτες 
των διαφόρων κέντρων. Πάντως, η περαιτέρω συνδυ-
ασμένη μορφολογική, ανοσοϊστοχημική και μοριακή 
μελέτη αυτών των αλλοιώσεων και η παρακολούθηση 
της εξέλιξής τους είναι απαραίτητη για την ανάδειξη 
των διαφόρων παραγόντων κινδύνου καθώς και της 
βιολογικής τους συμπεριφοράς

Σχετικά με τον αναγκαίο αριθμό βιοψιών για την 
ανεύρεση δυσπλασίας, προτείνεται για την νόσο Crohn 
το αυτό μοντέλο της ελκώδους κολίτιδας με λήψη πολ-
λαπλών6-10 βιοψιών ανά 10 εκ., με την σχετική σήμανση 
για την αναγνώριση της θέσης λήψης τους. Με αυτό 
τον τρόπο, σε μία σειρά έχει δειχθεί, ότι η εξέταση 
33 δειγμάτων δίδει 90% βεβαιότητα στην ανεύρεση 
δυσπλασίας, αν αυτή πράγματι υφίσταται78. Φυσικά, 
παραμένουν οι δυσκολίες που δημιουργούν οι στενω-
τικές αλλοιώσεις και η πιθανότητα παρουσίας δυσπλα-
σίας στο λεπτό έντερο, όπως επίσης και η δυσκολία 
έως και αδυναμία της επιβεβαίωσης δυσπλασίας σε 
επίπεδες αλλοιώσεις κατά την επαναληπτική ενδοσκό-
πηση69. Σχετικά με την χρήση των συμπληρωματικών 
νεωτεριστικών, περισσότερο ή λιγότερο πολυέξοδων 
και πολύπλοκων τεχνικών για την διάγνωση και βαθ-
μολόγηση της δυσπλασίας, η υπόδειξη σήμερα είναι 
να χρησιμοποιούνται, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, 
ως συμπληρωματικές μόνο και επιβοηθητικές της 
συμβατικής μορφολογικής μελέτης, η οποία, παρά 
τις αδυναμίες που περιγράψαμε, παραμένει η χρυσή 
σταθερά.

Συμπερασματικά, οι σημαντικότατες εξελίξεις στην 
κλινικοεργαστηριακή, ενδοσκοπική και ιστολογική 
μελέτη των ασθενών ΙΦΕΝ αναδεικνύουν ακόμα πε-
ρισσότερο την ανάγκη της στενής συνεργασίας των ει-
δικών για η επίτευξη των διαγνωστικών, προγνωστικών 
και θεραπευτικών στόχων. Οι συνεργαζόμενοι ιατροί 
θα πρέπει σε κάθε στάδιο της μελέτης να αναγνωρί-
ζουν τις υφιστάμενες δυσκολίες και τους περιορισμούς, 
τους οποίους δεν θα πρέπει επίσης να αγνοούν και οι 
ίδιοι οι ασθενείς.
Έγχρωμες	 ιστολογικές	 εικόνες	 ασθενών	με	 ΙΦΕΝ	

υπάρχουν	στο	μέρος	Β΄	του	βιβλίου.
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4.6. πλοειΔικοτητα DNa
	 	 Ιωάννης	Τριανταφυλλίδης

Τα τελευταία χρόνια, η κυτταρομετρία ροής χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στην προσπάθεια διερευνήσεως 

των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα, σε συνδυασμό με 
επιθηλιακή δυσπλασία1-3. Τα δεδομένα σχετικώς με 
την αξία της μεθόδου είναι ενθαρρυντικά, χρειάζο-
νται όμως περισσότερα, έτσι ώστε να καθορισθεί με 
ακρίβεια ο ρόλος της. 

Η κυτταρομετρία ροής διενεργείται για την κατά-
δειξη ανευπλοειδικού πληθυσμού DNA (τριπλοειδικού 
ή τετραπλοειδικού πληθυσμού), ή για την κατάδειξη 
ανωμαλιών στις διάφορες φάσεις της κυτταρικής 
διαίρεσης. Αυτό το οποίο συνήθως ελέγχεται και 
αξιολογείται είναι το ποσοστό της S-φάσης του κυτ-
ταρικού κύκλου, το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες 
δεν υπερβαίνει το 6% (εικόνα 1). Είναι ευνόητο ότι 
η εξέταση μπορεί να διενεργηθεί σε νοσοκομείο τα 
οποία διαθέτουν εργαστήριο κυτταρομετρίας ροής με 
επαρκή εμπειρία (εικόνα 2). 

Υποστηρίζεται ότι μονήρεις ή πολλαπλοί ανευπλο-
ϊδικοί κυτταρικοί πληθυσμοί ανευρίσκονται συχνά σε 
εκταμένο παχύ έντερο ασθενών με ελκώδη κολίτιδα 
και δυσπλασία ή αρχόμενο καρκίνο. Η κατανομή των 
ανευπλοειδικών κυτταρικών πληθυσμών υποδηλώνει 
ότι καθένας από αυτούς αντιπροσωπεύει έναν κυτ-
ταρικό κλώνο που αναπτύσσεται καταλαμβάνοντας 
συγκεκριμένη περιοχή του βλεννογόνου του παχέος 
εντέρου. Εφόσον συνυπάρχουν άλλες γενετικές δια-
ταραχές, αναπτύσσονται πολλαπλοί ανευπλοειδικοί 

κυτταρικοί πληθυσμοί, που αυξάνουν τον κίνδυνο 
αναπτύξεως καρκίνου (εικόνα 3). 

Το ποσοστό ανεύρεσης ανευπλοειδικού πληθυσμού 
στις ομάδες των εξετασθέντων ασθενών με ελκώδη 
κολίτιδα ή/και νόσο Crohn κυμαίνεται από 8.7% έως 
25,4%, αυξανόμενο με την διάρκεια και την έκταση της 
κολίτιδος ή την παρουσία σκληρυντικής χολαγγειίτιδος4. 
Σε καλά σχεδιασμένη μελέτη 25,4% των ασθενών με 
ελκώδη κολίτιδα (15/51), είχαν ανευπλοϊδικό DNA5. Η 
ανευπλοειδικότητα αυτή έδειχνε τάση διασποράς σε 
άλλα τμήματα του παχέος εντέρου στο διάστημα της 
παρακολουθήσεως. Τα δεδομένα της μελέτης αυτής, 
αλλά και άλλων σχετικών μελετών, υποστηρίζουν την 
άποψη ότι η διαταραχή του DNA είναι σημείο πρωι-
μότερο της δυσπλασίας, αφού στις μισές των περιπτώ-
σεων προηγείται των δυσπλαστικών αλλοιώσεων και 
στις υπόλοιπες εμφανίζεται ταυτόχρονα. 

Από την ίδια όμως ερευνητική ομάδα περιγράφηκε 
περίπτωση ασθενούς με καρκίνο του ορθού, ο οποίος 
αναπτύχθηκε σε έδαφος ελκώδους κολίτιδας6. Στον 
ασθενή αυτόν η μακρά συστηματική παρακολούθηση 
με βιοψίες και κυτταρομετρία ροής δεν κατέδειξε την 

Eικ. 1. Σχηματική παράσταση φάσεων κυτταρικού κύκλου Eικ. 2. Μηχάνημα κυτταρομετρίας ροής
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εικ. 3. Ανευπλοειδικό Ιστόγραμμα. Κάτω οριζόντιο βέλος 
GO/G1 του διπλοειδούς πληθυσμού. Ανω οριζόντιο βέλος: 
GO/G1 του ανευπλοϊδικού πληθυσμού. Αριστερό κατακό-
ρυφο βέλος: S-φάση. Δεξιό κατακόρυφο βέλος GOM του 
ανευπλοειδικού πληθυσμού.

ύπαρξη δυσπλασίας και η κυτταρομετρία ροής δεν 
έξειξε ανευπλοϊδικό DNA. H καλά τεκμηριωμένη αυτή 
περίπτωση έδειξε ότι ακόμη και πλήρες πρόγραμμα 
παρακολουθήσεως με βιοψίες και κυτταρομετρία ροής 
δεν μπορεί να εξασφαλίσει πλήρως τους ασθενείς 
με ελκώδη κολίτιδα από το να αναπτύξουν καρκίνο. 
Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι μόνο η ανευπλο-
ειδικότητα δηλώνει κακή βιολογική συμπεριφορά (ή 
προδιάθεση για κακή βιολογική συμπεριφορά), ενώ η 
διπλοειδικότητα δεν την αποκλείει. 

Πολλοί όμως ερευνητές υποστηρίζουν ότι επειδή 
η ανευπλοειδία του DNA παριστά πρώιμο γεγονός 
στην καρκινωματώδη εξαλλαγή του βλεννογόνου του 
παχέος εντέρου των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα, η 
διενέργεια κυτταρομετρίας ροής αποτελεί σημαντικό 
διαγνωστικό βοήθημα παραλλήλως με την ιστολογική 
εξέταση4. Επί πλέον η παρουσία σκληρυντικής χολαγ-
γειίτιδος αποτελεί παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση 
δυσπλασίας και διαταραχών του DNA. 

Οι Porschen et al7 μελέτησαν την πλοειδικότητα 
του DNA και την S φάση του κυτταρικού κύκλου με 
κυτταρομετρία ροής σε 28 ασθενείς με ελκώδη κολί-
τιδα και 51 ασθενείς με νόσο Crohn. Στους ασθενείς 
με νόσο Crohn καθώς και στους υγιείς μάρτυρες δεν 
παρατηρήθηκαν διαταραχές του DNA. Από τους 
ασθενείς όμως με ελκώδη κολίτιδα τρεις είχαν ανευ-
πλοειδικό DNA. Σε έναν από τους τρεις συνυπήρχε 

χαμηλόβαθμη δυσπλασία. Η μέση τιμή της S-φάσης 
στους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα ήταν σημαντικά 
υψηλότερη συγκριτικώς με τους ασθενείς με νόσο 
Crohn και τους φυσιολογικούς μάρτυρες. Στη μελέτη 
αυτή η διαταραχές του DNA υπήρχαν αποκλειστικά 
στους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα ακόμη και χωρίς 
ιστολογική κατάδειξη δυσπλασίας. 

Φαίνεται ότι σε ασθενείς με μακράς διάρκεια 
Crohn κολίτιδα σπανίως καταδεικνύεται δυσπλασία 
όμως διαταρχές του DNA εμφανίζονται σε ορισμένους 
από αυτούς8. H υποομάδα αυτή χρήζει ενδοσκοπικής 
παρακολουθήσεως με λήψη βιοψιών αφού ασθενής με 
ανευπλοειδικό DNA μπορεί να εμφανίσει αργότερα 
καρκίνωμα παχέος εντέρου. 

Ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση σύμφωνα με την 
οποία νεαροί ενήλικες ασθενείς με ΙΦΕΝ βρίσκονται 
σε αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση ανευπλοειδίας, 
δυσπλασίας και καρκίνου. Η ανευπλοειδία μπορεί να 
εμφανιστεί 10 χρόνια μετά την εμφάνιση της κολίτιδος 
σε ασθενείς με έναρξη νόσου στην ηλικία των 16 ετών9. 
Η ταυτόχρονη διενέργεια κυτταρομετρίας ροής με την 
ιστολογική εξέταση θα αυξήσει την δυνατότητα κατά-
δειξης των ατόμων εκείνων που διατρέχουν αυξημένο 
κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου. 

Επειδή η παρουσία φλεγμονής επηρεάζει τα απο-
τελέσματα της ιστολογικής εξέτασης σχετικώς με 
την ύπαρξη ή μη, δυσπλαστικών αλλοιώσεων, σε 
ενδιαφέρουσα μελέτη φάνηκε ότι η εξέταση με κυτ-
ταρομετρία ροής για κατάδειξη διαταραχών του 
DNA δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη φλεγμονής 
του βλεννογόνου. Ανευπλοειδία υπήρξε σε όλες τις 
περιπτώσεις καρκίνου, και στο 46% των περιπτώσεων 
δυσπλασίας. Οι συγγραφείς προτείνουν ότι η ταυτό-
χρονη παρουσία ανευπλοειδίας, και χαμηλόβαθμης 
δυσπλασίας σε ασθενείς με μακράς διάρκεια ελκώδη 
κολίτιδα αποτελεί σημείο αυξημένου κινδύνου ανά-
πτυξης κακοήθειας10. Από ορισμένους στο πρόγραμμα 
παρακολούθησης των ασθενών με μακράς διάρκειας 
ελκώδη κολίτιδα, εκτός από την ιστολογική εξέταση 
δειγμάτων του βλεννογόνου, προτείνεται η ταυτόχρονη 
διενέργεια κυτταρομετρίας ροής, με έλεγχο για ρ53 και 
μεταλλάξεις του k-ras11. 

Δεν προτείνεται η διενέργεια κολεκτομής με μόνο 
στοιχείο την ανεύρεση ανευπλοειδικού πληθυσμού12. 
Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι η ύπαρξη ανευπλοει-
δίας συνόδευε σε όλες τις περιπτώσεις (20 από 147) 
ασθενείς με ολική κολίτιδα με διάρκεια νόσου 5 έως 



209

ΜΕΡΟΣ A΄ 

31 έτη. Από τους 20 ασθενείς με ανευπλοειδία οι 14 
είχαν ιστολογικές αλλοιώσεις συμβατές με δυσπλασία. 
Η ανευπλοειδία προηγείται της εμφάνισης δυσπλασίας 
ή MALT αλλοιώσεων. 

Ακόμη η κυτταρομετρία ροής μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα, οι οποίοι 
λαμβάνουν ουρσοδεοξυχολικό οξύ ως προληπτικό 
παράγοντα για την ανάπτυξη δυσπλασίας και καρκι-
νώματος του παχέος εντέρου13. 

Στο ενδιαφέρον ζήτημα της παρακολούθησης 
ασθενών με ελκώδη κολίτιδα στους οποίους παρέμει-
νε μικρό τμήμα πάσχοντος κυλινδρικού επιθηλίου, οι 
Thompson et al μελέτησαν με κυτταρομετρία ροής και 
ιστολογία δείγματα βλεννογόνου ασθενών με ειλεο-
πρωκτική αναστόμωση και δημιουργία ληκύθου χωρίς 
βλενογονεκτομή (παραμονή κυλινδρικού cuff επιθηλί-
ου). Μεταξύ 457 δειγμάτων μόνο σε δύο διαπίστωσαν 
ανευπλοειδικό πληθυσμό. Η κυτταρομετρία ροής μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως μέσον παρακολούθησης ορισμέ-
νων από αυτούς τους ασθενείς (ασθενείς με μακρά 

διάρκεια κολίτιδος, ύπαρξη καρκίνου στο χειρουργικό 
παρασκεύασμα του παχέος εντέρου) για εμφάνιση 
ανευπλοειδίας, δυσπλασίας ή καρκίνου14. 

Τέλος σε πρόσφατη μελέτη εφαρμόσθηκε η κυτ-
ταρομετρία ροής σε εκπλύματα του βλεννογόνου του 
παχέος εντέρου ασθενών με μακράς διάρκειας ελκώδη 
κολίτιδα και αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου 
του παχέος εντέρου. Η απομόνωση και λήψη επαρκούς 
αριθμού επιθηλιακών κυττάρων έγινε δυνατή σε 8 από 
τους 10 ασθενείς στους οποίους εφαρμόσθηκε15. Ο 
συνδυασμός κυτταρολογικής εξέτασης και κυτταρο-
μετρίας ροής μπορεί να αυξήσει την διαγνωστική μας 
δυνατότητα.

Η κυτταρομετρία ροής στη μελέτη των ασθενών με 
ΙΦΕΝ δεν έχει τύχει ευρείας εφαρμογής πιθανώτατα 
επειδή δεν είναι ευρέως διαθέσιμη, καθώς και επειδή 
απαιτεί την ύπαρξη εξειδικευμένου και δαπανηρού 
ερευνητικού εργαστηρίου και εξειδικευμένου προσωπι-
κού. Είναι δυνατό όμως να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις 
ελκώδους κολίτιδος υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη 

εικόνα 4. Σειρά εικόνων κυτταρομετρίας ροής. Σχηματική απεικόνιση των αποτελεσμάτων.
Α)  Δείγμα αρνητικό για δυσπλασία. Η πλειονότητα των κυττάρων καταλαμβάνει τις φάσεις GO και G1 του κυτταρικού 

κύκλου με διπλοειδές DNA. Στη φάση S βρίσκεται ποσοστό κυττάρων μικρότερο του 7% και στη φάση G2 ποσοστό 
μικρότερο του 6%.

Β)  Παθολογικό ιστόγραμμα κυτταρομετρίας ροής σε ασθενή με υψηλόβαθμη δυσπλασία. Η γενετική αυτή αστάθεια είναι 
διεργασία που προηγείται της ανάπτυξης του καρκίνου.

Γ)  Υψηλόβαθμη δυσπλασία. Στην περίπτωση αυτή ποσοστό 21% του συνόλου του κυτταρικού πληθυσμού βρίσκεται στην 
G2-τερτραπλοειδική φάση. Ασθενής υποψήφιος για ανάπτυξη καρκίνου.

Δ)  Πολλαπλοί ανευπλοειδικοί πληθυσμοί σε ασθενή με ελκώδη κολίτιδα. Ο βαθμός της γενετικής αστάθειας στον συγκε-
κριμένο ασθενή είναι σημαντικότατος.

A Â Ã Ä
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καρκίνου του παχέος εντέρου, ακόμη και αν στην περι-
οχή των Αθηνών για παράδειγμα υπάρχουν τρία μόνο 
εργαστήρια κυτταρομετρίας ροής αφού τα περιστατικά 
μπορούν να αποστέλλονται σε αυτά από διάφορα νο-
σηλευτικά κέντρα. Στην εικόνα 4 φαίνεται σχηματικά 
σειρά αποτελεσμάτων κυτταρομετρίας ροής. 
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5. ΔιαΦορικη Διαγνωση
  Δημήτριος	Τζουρμακλιώτης

Η διάγνωση των Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου (ΙΦΝΕ), δεν είναι πάντα εύκολη,επειδή 

δεν υπάρχει ένα ειδικό κλινικό ή εργαστηριακό εύ-
ρημα που θα θέσει τη διάγνωση. Σημαντικός αριθμός 
παθήσεων πού προσβάλλουν τον πεπτικό σωλήνα προ-
καλούν παρόμοια κλινική καί ενδοσκοπική εικόνα με 
τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου.

Η Διαφορική Διάγνωση των παθήσεων αυτών από 
τα ΙΦΝΕ, είναι ορισμένες φορές δύσκολη,ιδίως όταν 
αφορά στη νόσο του Crohn,η οποία εμφανίζει μεγάλη 
ποικιλία κλινικών εικόνων, αναλόγως του βαθμού της 
φλεγμονής,του τμήματος του πεπτικού σωλήνα πού έχει 
προσβληθεί,των επιπλοκών της νόσου καί του είδους 
των εξωεντερικών εκδηλώσεων.

Η Διαφορική διάγνωση θα πρέπει να στηρι-
χθεί στη λεπτομερή λήψη του ιστορικού,στη φυσική 
εξέταση,τις βιοχημικές, ανοσολογικές καί μικροβιο-
λογικές εξετάσεις,τις απεικονιστικές μεθόδους ως και 
την ιστολογική εξέταση.

το ιστορικό θα αποκαλύψει τον τρόπο εισβολής 
της νόσου ως καί τη συσχέτιση των συμπτωμάτων με 
διατροφικά, φαρμακευτικά, ψυχολογικά ή άλλα αίτια. 
Η οξεία εμφάνιση της νόσου επιβάλλει,κατ αρχήν, 
τον αποκλεισμό λοιμωδών αιτίων. Αντίθετα, όταν τα 
συμπτώματα χρονολογούνται από μακρού, η Δ.Δ θα 
πρέπει να συμπεριλάβει την ισχαιμική, μετακτινική, 
κολλαγονική, λεμφοκυτταρική καί φαρμακευτική 
κολίτιδα. Η σεξουαλική δραστηριότητα, τα ταξίδια 
στο εξωτερικό αλλά καί η ταυτόχρονη προσβολή καί 
άλλων μελών του στενού κοινωνικού περιβάλλοντος, 
θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ όψιν. Το οικογενει-
ακό ιστορικό, τέλος, θα αποκαλύψει πιθανή γενετική 
προδιάθεση. Η σημασία του ιστορικού είναι πολύτιμη 
αλλά δεν θα πρέπει να υπερεκτιμάται. Η αξιοπιστία, 
π.χ. των γνωστών κριτηρίων της Ρώμης1,2 πού θέτουν τη 
διάγνωση λειτουργικής νόσου, δεν είναι μεγάλη 3,4,5 καί 
δεν μπορούν να αποκλείσουν τη διάγνωση Ιδιοπαθούς 
Φλεμονώδους Νόσου6,7,8

η φυσική εξέταση πρέπει να είναι σχολαστική καί 
να περιλαμβάνει, πέραν της εξέτασης της κοιλίας,την 
εξέταση των αρθρώσεων, την ψηλάφηση των λεμφαδέ-

νων ως καί την ακρόαση της καρδιάς καί των πνευμό-
νων. Η δακτυλική εξέταση τού ορθού θα αποκαλύψει 
την ύπαρξη αίματος στα κόπρανα ως καί την ύπαρξη 
όγκων, ραγάδων καί συριγγίων.

ο εργαστηριακός έλεγχος, αποσκοπεί κατ αρχήν 
στο διαχωρισμό της οργανικής από τη λειτουργι-
κή νόσο. Ο εργαστηριακός έλεγχος θα πρέπει να 
συμπεριλάβει τους δείκτες φλεγμονής,ως καί τις 
εξετάσεις πού θα αποκλείσουν σύνδρομα δυσαπορ-
ρόφησης καί παγκρεατική ανεπάρκεια. Ο έλεγχος 
προς την κατεύθυνση λοιμωδών αιτίων,περιλαμβάνει 
τη μικροσκοπική εξέταση καί την καλλιέργεια των 
κοπράνων. Η μικροσκοπική εξέταση μπορεί εύκολα 
να αποκαλύψει την ύπαρξη ιστολυτικής αμοιβάδας, 
Gardia lamblia και κρυπτοσποριδίου. Η καλλιέργεια 
κοπράνων θα πρέπει να στρέφεται κατ αρχήν, στα 
συνήθη αίτια (Σαλμονέλλα, Σιγκέλλα, Campylobacter 
jejuni, Yersinia καί Clostiridium difficile). Οι ορολο-
γικές εξετάσεις βοηθούν σε ορισμένες περιπτώσεις 
εμμένουσας διάρροιας (π.χ. ιστολυτική αμοιβάδα, 
Yersinia enterocolitica), ενώ σπάνια απαιτείται ιστική 
καλλιέργεια (π.χ. gardia lamblia, yersinia enterocolitica, 
campylobacter jejuni). 

η ενδοσκόπηση, δεν παρέχει μεν μία διαγνωστική 
ενδοσκοπική εικόνα, αλλά δίνει πολύτιμες πληροφορί-
ες ως πρός την τοπογραφία καί την έκταση της βλάβης, 
στοιχεία πού βοηθούν τη διάγνωση. Εάν η ορθοσκό-
πηση π.χ. αποκαλύψει φυσιολογικό βλεννογόνο,η 
λοιμώδης κολίτις είναι σχεδόν απίθανη αν καί δεν 
πρέπει ν’ αποκλείεται. Τα συνήθη αίτια δυσεντερίας, η 
σαλμονέλλα καί η σιγκέλλα προκαλούν, σχεδόν πάντα, 
μακροσκοπική βλάβη στο βλεννογόνο τού ορθού. Η 
κολονοσκόπηση είναι μερικές φορές αναγκαία, εάν η 
ορθοσκόπηση δεν αποκαλύψει την αιτία των συμπτω-
μάτων. Η μικροσκοπική κολίτιδα, π.χ. δεν προκαλεί 
μακροσκοπικές καί σε ορισμένες περιπτώσεις, ούτε 
ιστολογικές αλλοιώσεις στο ορθό καί γι αυτό απαι-
τείται κολονοσκόπηση καί λήψη βιοψιών από πολλά 
σημεία του εντέρου. Η λοίμωξη από κυτταρομεγαλοιό, 
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επίσης, δεν προκαλεί μακροσκοπικές αλλοιώσεις στο 
ορθό καί επί κλινικής υποψίας, η κολονοσκόπηση είναι 
αναγκαία.

η ιστολογική εξέταση βοηθάει τη διάγνωση παρέ-
χοντας ισχυρές ενδείξεις, αν και συχνά, για να τεθεί 
η διάγνωση, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν, το ιστορι-
κό, η κλινική πορεία της νόσου καί τα ευρήματα των 
απεικονιστικών εξετάσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
λοιμώδους κολίτιδας, η συμβολή της ιστολογικής 
εξέτασης είναι σημαντική, όπως π.χ. στην οξεία αυ-
τοπεριοριζόμενη κολίτιδα πού οφειλεται συνήθως σε 
αδιευρίνιστα λοιμώδη αίτια. Η φυσιολογική αρχιτεκτο-
νική των κρυπτών καί τα στοιχεία της έντονης οξείας 
φλεγμονής του επιφανειακού τμήματος του χορίου, 
είναι τυπικά ιστολογικά χαρακτηριστικά της αυτοπε-
ριοριζόμενης κολίτιδας. Οι βιοψίες όμως,θα πρέπει 
να λαμβάνονται 24-72 ώρες γιατί μετά την παρέλευση 
χρόνου, τα ιστολογικά ευρήματα συγχέονται με αυτά 
της μη ειδικής φλεγμονώδους κολίτιδας9.

Ο Πίνακας 1 δείχνει τα κυριότερα νοσήματα πού θα 
πρέπει να διαφοροδιαγνωστούν από τα ΙΦΝΕ.

λοιμώδεις κολίτιδες

Πλήθος μικροοργανισμών μπορούν να προκαλέ-
σουν, οξεία υδαρή διάρροια, η εικόνα δυσεντερίας 
(διάρροια με αίμα). Πολλά απ αυτά (salmonella, 
shigella, campylobacter, yersinia,κ.α.) προκαλούν καί 
τις δύο εικόνες. Οι εντερικές λοιμώξεις είναι κατά 
κανόνα αυτοπεριοριζόμενες αλλά σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις ακολουθούν χρόνια διαδρομή. Σε πολλές 
περιπτώσεις, η Δ.Δ είναι δύσκολη επειδή εμφανίζουν 
κοινά κλινικά, ενδοσκοπικά καί ακτινολογικά χαρα-
κτηριστικά με τα ΙΦΝΕ. Η οξεία προσβολή ευνοεί τη 
διάγνωση λοιμώδους διάρροιας. Η ιστολογική εξέταση, 
σε αντίθεση με τα ΙΦΝΕ, θα δείξει την επικράτηση των 
στοιχείων της οξείας φλεγμονής, ως καί την διατήρηση 
της αρχιτεκτονικής των κρυπτών. Η χρόνια πορεία των 

εντερικών λοιμώξεων είναι σπάνια στον Δυτικό κόσμο 
καί όταν παρατηρηθεί, οφείλεται κυρίως στη Gardia 
lamblia καί την ιστολυτική αμοιβάδα10.

Οι εντερικές λοιμώξεις προκαλούνται από διεισ-
δυτικά μικρόβια, από μικρόβια πού παράγουν τοξίνες, 
από σεξουαλικά μεταδιδόμενους μικροοργανισμούς 
καί από παράσιτα.

λοιμώξεις από διεισδυτικά μικρόβια: η Σαλμονέλ-
λα καί η Σιγκέλλα προκαλούν συνήθως εικόνα οξείας 
γαστρεντερίτιδας με υδαρή διάρροια, ενίοτε με αίμα 
(κυρίως η Σιγκέλλα), κοιλιακό πόνο, πυρετό, ναυτία 
ή εμέτους. Η νόσος συνήθως αυτοιάται σε 7 ημέρες, 
αν και σε ορισμένες περιπτώσεις τα συμπτώματα δι-
αρκούν περισσότερο, ή υποτροπιάζουν. Κατά κανόνα 
η Σαλμονέλλα προσβάλλει μόνο το παχύ έντερο, ενώ 
η Σιγκέλλα, μερικές φορές προσβάλλει καί τον τελικό 
ειλεό. Η ενδοσκοπική εικόνα είναι παρόμοια της Ελ-
κώδους κολίτιδας (οίδημα,διαβρώσεις, εξελκώσεις). 
Η διαφορική διάγνωση θα στηριχθεί, κυρίως στην 
καλλιέργεια κοπράνων καί την ιστολογική εικόνα.

Το campylobacter jejuni (καμπυλοβακτηρίδιο της 
νήστιδας) ανήκει στούς μικροοργανισμούς με μεγάλη 
διεισδυτική ικανότητα καί προκαλεί αποπλάτυνση 
των λαχνών του λεπτού εντέρου καί αιμορραγικά 
έλκη της νήστιδας καί της εγγύς μοίρας του ειλεού 
ενώ συχνά προσβάλλει τον βλεννογόνο του παχέος 
εντέρου. Η λοίμωξη είναι συχνότερη το καλοκαίρι 
και προκαλείται από μη παστεριωμένο γάλα, μολυ-
σμένο νερό, πουλερικά, καί κρέας μη καλά ψημένο. 
Η κλινική εικόνα καλύπτει μεγάλο φάσμα, από ήπια 
συμπτώματα γαστρεντερίτιδας έως τοξικό μεγάκολο. 
Η νόσος εισβάλλει με πυρετό, κακουχία, κεφαλαλγία 
καί μυαλγίες, πού ακολουθούνται από κοιλιακό πόνο 
καί διάρροια (έως 20 κενώσεις ημερησίως) με βλέννη 
καί αίμα. Η νόσος συνήθως αυτοιάται σε 8-10 ημέρες, 
αν καί έχουν αναφερεθεί περιπτώσεις παρατεταμμέ-
νης πορείας πού μπορεί να οδηγήσει σε εξωεντερικές 

πίνακας 1. Διαφορική Διάγνωσης ΙΦΕΝ
Λοιμώδεις κολίτιδες Salmonella, cambylobacter, shigella, yersinia, clostiridium difficile, mycobacterium tuberculosis,  
 entamoeba histolytica, giardia lamblia, CMV, neisseria gonorrhea, herpes simplex, chlamydia, κ.α
Αγγειακά αίτια Ισχαιμία, αγγειίτις, νόσος των Αδαμαντιάδη-Behcet 

Κακοήθη νοσήματα Λέμφωμα, αδενοκαρκίνωμα, σάρκωμα, λευχαιμία, καρκινοειδή 

Φλεγμονώδη νοσήματα Εκκολπωματίτις, μικροσκοπική κολίτις 

Ιατρογενή αίτια Αντιβιοτικά πού προκαλούν ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα, NSAIDs, αντισυλληπτικά, ακτινοβολία 

Κινητικές διαταραχές Σύδρομο ευερεθίστου εντέρου, μονήρες έλκος του ορθού, καθαρκτικό κόλον
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εκδηλώσεις (αρθρίτιδα ή Σύνδρομο Reiter) καί σε 
ορισμένες περιπτώσεις στο Σύνδρομο Guillain-Barre. 
H ενδοσκοπική εικόνα δεν είναι ειδική καί χαρακτη-
ρίζεται από οίδημα, ερυθρότητα, ευθρυπτότητα καί 
εξελκώσεις. Οι βλάβες είναι συνεχείς ή τμηματικές με 
μεσοδιαστήματα φυσιολογικού βλεννογόνου.

Η διάγνωση γίνεται με καλλιέργεια κοπράνων σε 
ειδικά θρεπτικά υλικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα 
απαιτηθεί ιστική καλλιέργεια. Η Yersinia enterocolitica 
και η Yersinia pseudotubercilosis προκαλούν εικόνα οξεί-
ας σκωληκοειδίτιδας, ή εικόνα οξείας εισβολής νόσου 
του Crohn, με πόνο στον δεξιό λαγόνο βόθρο, διάρροια 
ποικίλλης βαρύτητας καί πυρετό. Το U/S καί το CT 
scan μπορεί ν αποκαλύψουν πάχυνση του τοιχώματος 
του τυφλού καί τού τελικού ειλεού καί διόγκωση των 
μεσεντερίων λεμφαδένων. Η νόσος αυτοπεριορίζεται 
σε 3-15 ημέρες αν καί έχουν αναφερθεί περιστατικά 
πού η νόσος υφέθηκε αυτόματα μετά αρκετούς μήνες. 
Η ενδοσκοπική εικόνα είναι παρόμοια αυτής της νό-
σου του Crohn με οίδημα, αφθώδη έλκη αλλά καί έλκη 
διαφόρων διαμέτρων στόν τελικό ειλεό, το τυφλό αλλά 
καί το ανιόν κόλον. Τα μεγάλα κυρίως άτομα μπορεί 
να εμφανίσουν εξωεντερικές εκδηλώσεις. Οζώδες ή 
πολύμορφο ερύθημα εμφανίζεται 1-2 εβδομάδες μετά 
την έναρξη των γαστρεντερικών συμπτωμάτων. Αντι-
δραστική αρθρίτιδα (συνήθως μεγάλων αρθρώσεων) 
πού μπορεί να διαρκέσει επί μακρόν, εμφανίζεται 
στο 30% των περιπτώσεων, συνήθως σε HLAB27 (+) 
ασθενείς. Τέλος έχουν αναφερθεί πυελονεφρίτιδα, 
ιρίτιδα, μυοκαρδίτιδα, περιτονίτιδα.

Η διαφορική διάγνωση θα στηριχθεί συνήθως στην 
καλλιέργεια κοπράνων καί τις ορολογικές αντιδρά-
σεις καί σπάνια στην ιστική καλλιέργεια. Σε αρκετές 
περιπτώσεις η διάγνωση γίνεται μετά χειρουργική 
επέμβαση γιά υποτιθέμενη σκωληκοειδίτιδα.

Η εντερική φυματίωση, μπορεί να συνυπάρχει με 
πνευμονική φυματίωση αλλά μπορεί να εκδηλωθεί και 
ανεξάρτητα αυτής. Η προσβολή του πεπτικού σωλήνα 
δεν είναι συχνή, αλλά σε χώρες με μεγάλη επίπτωση 
της νόσου, τα περιστατικά εντερικής φυματίωσης εί-
ναι αρκετά11. Η νόσος προσβάλλει κυρίως τον τελικό 
ειλεό καί το τυφλό. Η κλινική εικόνα σ αυτές τις περι-
πτώσεις, είναι παρόμοια αυτής της νόσου του Crohn 
με χρόνιο κοιλιακό πόνο, μάζα στο δεξιό λαγόνιο 
βόθρο, διαλλείποντα πυρετό, διάρροια καί απώλεια 
βάρους. Ο ακτινολογικός καί ενδοσκοπικός έλεγχος 
αποκαλύπτει οιδηματώδη καί εύθρυπτο βλεννογόνο 

με αφθώδη έλκη, βαθειά έλκη καί εικόνα λιθοθρώ-
του. Η διαφορική διάγνωση είναι δυσκολότερη σε 
περιπτώσεις υπάρξεως συριγγίων καί στενώσεων. Σε 
περιπτώσεις προσβολής μόνο τού παχέος εντέρου, οι 
διάχυτες αλλοιώσεις του βλεννογόνου θυμίζουν Ελ-
κώδη κολίτιδα. Το ορθό, σε αντίθεση με την Ελκώδη 
κολίτιδα προσβάλλεται σπάνια.

Η διαφορική διάγνωση δεν είναι πάντα εύκολη, 
αφού τα οξεάντοχα μυκοβακτηρίδια δεν ανευρίσκονται 
πάντοτε στην ιστολογική εξέταση. Η PCR μπορεί να 
βοηθήσει σε τέτοιες περιπτώσεις.

λοιμώξεις από μικρόβια παράγοντα τοξίνες

Η Escherichia coli, προκαλεί κλινική εικόνα πού 
εξαρτάται από την τοξίνη πού απελευθερώνει. Η εντε-
ροτοξινογόνος Ε.Coli (ETEC), αποτελεί το κλασσικό 
αίτιο της διάρροιας των ταξιδιωτών. Η κλινική εικόνα 
χαρακτηρίζεται από υδαρή διάρροια (έως 12 κενώσεις 
ημερησίως) επί 3-5 ημέρες, κοιλιακά άλγη καί ήπιο 
πυρετό. Η εντεροπαθογόνος Ε.Coli (EPEC), προκαλεί 
υδαρή διάρροια σε παιδιά, συνήθως αυτοπεριοριζόμε-
νη, πού μπορεί όμως να ακολουθήσει χρόνια πορεία. 
Η εντεροδιεισδυτική Ε.Coli (ΕΙEC), προκαλεί κλινική 
εικόνα παρόμοια της yersinia, cambylobacter jejuni 
καί shigella, με πυρετό, βλεννοαιματηρές κενώσεις, 
κοιλιακά άλγη, τεινεσμό μυαλγίες, κακουχία, κ.λ.π. 
Συνήθως η νόσος αυτοπεριορίζεται μετά 3-4 ημέρες. 
Τέλος οι τοξίνες της εντεροαιμορραγικής E.Coli 
(EHEC), προκαλούν της εκδήλωση οξέων κοιλιακών 
αλγών με διάρροια, ενίοτε με αίμα, εμέτους καί πυ-
ρετό. Η ενδοσκόπηση μπορεί να αποκαλύψει εικόνα 
ελκώδους κολίτιδας, αλλά η ιστολογική εικόνα είναι 
τελείως διαφορετική. Η νόσος αυτοπεριορίζεται μετά 
1-2 εβδομάδες. Σε ορισμένες περιπτώσεις (σε παιδιά 
συνήθως) η νόσος επιπλέκεται από το ουραιμικό αι-
μολυτικό σύνδρομο (αιμόλυση, θρομβοπενία, νεφρική 
ανεπάρκεια) πού μπορεί ν αποβεί μοιραίο.

Κλινική καί ενδοσκοπική εικόνα παρόμοια των 
ΙΦΝΕ, προκαλούν καί άλλοι μικροοργανισμοί, όπως 
Vibrio parahaemolyticus, Aeromonas hydrophila, 
Plesiomonas shigelloides, brucella melitensis κ.α. H λοί-
μωξη με το στέλεχος melitensis της βρουκέλλας, μπορεί 
να προκαλέσει σημαντική διάρροια με αίμα. Ενδοσκο-
πικά παρατηρούνται υπεραιμία καί ευθρυπτότητα του 
βλεννογόνου καθώς καί πολλοί ψευδοπολύποδες πού 
εξαφανίζονται μετά τη θεραπεία.

παρασιτικές λοιμώξεις: τα πιό συνηθισμένα πα-
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ράσιτα πού προκαλούν κλινική καί ενδοσκοπική ει-
κόνα παρόμοια με αυτή των ΙΦΝΕ,είναι η Εndamoeba 
histolytica καί Giardia lamblia. Η εντερική αμοιβάδωση 
εκδηλώνεται με κολικοειδή κοιλιακά άλγη στην κάτω 
κοιλία καί υδαρή διάρροια με πρόσμειξη αίματος. 
Ενδοσκοπικά ο βλεννογόνος του παχέος εντέρου εμ-
φανίζεται κοκκιώδης με ψευδοπολύποδες καί έλκη πού 
είναι περισσότερα στο τυφλό καί το δεξιό τμήμα του 
εντέρου, ευρήματα πού υπενθυμίζουν εικόνα ΙΦΝΕ. 
Η διάγνωση γίνεται με την ανεύρεση της αμοιβάδος 
στα κόπρανα καί στα ιστολογικά δείγματα καθώς καί 
με ορολογικές εξετάσεις.

Αλλα παράσιτα πού προκαλούν λιγότερο συχνές 
λοιμώξεις εκδηλούμενες με υποτροπιάζουσα διάρροια 
με αίμα, ή μακρόχρονη αλλά τελικά αυτοπεριοριζόμενη 
εντερίτιδα, είναι το Schistosoma mansoni, Balantidium 
coli, isoprora belli, Cryptosporidium, Leishmania 
donovani καί Strongyloides stercoralis.

σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις: η προσβολή 
του εντέρου από Neisseria gonorrhoeae, Treponema 
pallidum, Herpes simplex καί Chlamydia trachomatis 
προκαλεί συμπτώματα καί ενδοσκοπική εικόνα πα-
ρόμοια της περιφερικής ελκώδους κολίτιδας. Το 
ιστορικό καί οι μικροβιολογικές εξετάσεις θέτουν τη 
διάγνωση.

λοιμώξεις σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς: οι 
ασθενείς με AIDS σε προχωρημένα στάδια είναι επιρε-
πείς σε ευκαιριακές λοιμώξεις πού προκαλούν εικόνα 
παρόμοια με αυτή ασθενών πού πάσχουν από ΙΦΝΕ. 
Η λοίμωξη από MCV (κυτταρομεγαλοιό), είναι σχετι-
κά συχνή καί ανευρίσκεται στο 30% των ασθενών με 
AIDS καί γαστρεντερικά συμπτώματα. Η ενδοσκοπική 
εικόνα χαρακτηρίζεται από υποβλεννογόνιες αιμορρα-
γίες, αφθώδη αλλά καί βαθειά έλκη. Ο βλεννογόνος 
προσβάλλεται καθολικά ή τμηματικά, αλλά το ορθό 
δεν προσβάλλεται στις περισσότερες περιπτώσεις. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις με λοίμωξη από MCV καί 
Herpes simplex, παρατηρείται αιμορραγική κολίτιδα 
με σοβαρή αιμορραγία. Αλλοι μικροοργανισμοί πού 
προκαλούν χρόνια κολίτιδα σε ασθενείς με AIDS εί-
ναι: Shigella, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, 
Cryptosporidium, Isospora belli, Campulobacter jejuni, 
άτυπα μυκοβακτηρίδια καί μύκητες.

ισχαιμική κολίτις: η ισχαιμία του εντέρου μπο-
ρεί να προκαλέσει ήπιες ή σοβαρές γαστρεντερικές 
διαταραχές πού εκδηλώνονται οξέως ή χρονίως. Οι 
αλλοιώσεις μετά την αρχική προσβολή είτε αποκαθί-

στανται ταχέως είτε επιμένουν καί οδηγούν σε ουλο-
ποίηση του τοιχώματος του εντέρου καί σε στένωση. Ο 
βλεννογόνος προσβάλλεται κατά συνέχεια ιστού, όπως 
στην Ελκώδη κολίτιδα, ή τμηματικά, όπως στη νόσο του 
Crohn. Το ορθό συνήθως δεν προσβάλλεται αν καί έχει 
αναφερθεί ισχαιμική πρωκτίτις σε ηλικιωμένα άτομα12. 
Η οξεία ισχαιμία αντίθετα, είναι σοβαρή νόσος πού 
μπορεί να οδηγήσει σε γάγγραινα του τοιχώματος καί 
διάτρησή του. Η μορφή αυτή της νόσου οφείλεται ή σε 
αποφρακτικά αίτια, ή σε πτώση της αγγειακής παροχής 
(π.χ Shock), ή σε φάρμακα όπως είναι η εργοταμίνη, η 
βαζοπρεσίνη, τα οιστρογόνα καί η δακτυλίτιδα.

Η ισχαιμική κολίτις εμφανίζεται συνήθως σε ηλικι-
ωμένα άτομα που στη πλειονότητά τους πάσχουν από 
στεφανιαία νόσο, διαβήτη, υπέρταση καί περιφερική 
αποφρακτική αγγειακή νόσο. Η νόσος εμφανίζεται 
επίσης σε ασθενείς με νεοπλάσματα καί αιματολογικά 
νοσήματα πού χαρακτηρίζονται από υπερπηκτικότητα, 
μετά από εγχειρήσεις ανευρύσματος αορτής, σε ασθε-
νείς με βαρειά καρδιακά νοσήματα, με περιφερική 
αγγειοπάθεια καθώς καί σε γυναίκες πού παιρνουν 
αντισυλληπτικά. Οι γυναίκες αυτές εμφανίζουν συνή-
θως τμηματική κολίτιδα πού ομοιάζει μερικές φορές 
με την κολίτιδα της νόσου του Crohn.

Η κλινική εικόνα εξαρτάται από το τμήμα του 
εντέρου πού προσβάλλεται αλλά καί από τον βαθ-
μό της ισχαιμίας. Οι περιοχές πού προσβάλλονται 
συνήθως είναι το περί την αριστερά κολική καμπή 
τμήμα του εντέρου (όρια μεταξύ της άνω καί κάτω 
μεσεντερίου),το κατιόν καί το σιγμοειδές.

Η νόσος, στην τυπική της μορφή, εισβάλλει οξέως 
με πόνο στον αριστερό λαγόνιο βόθρο, τεινεσμό καί 
αποβολή αίματος. Η αντικειμενική εξέταση αποκαλύ-
πτει ευαισθησία της κοιλίας στην περιοχή προσβολής 
του εντέρου.

Η διαφορική διάγνωση θα στηριχθεί στο ιστορικό,την 
ενδοσκοπική, την ακτινολογική καί την ιστολογική 
εικόνα. Η ενδοσκόπηση προτιμάται του βαριούχου 
υποκλυσμού, λόγω της δυνατότητος λήψεως βιοψιών. Ο 
βλεννογόνος του ορθού είναι συνήθως φυσιολογικός, 
ενώ ο πάσχων βλεννογόνος διαχωρίζεται από τον μη 
πάσχοντα,με σαφή όρια. Στη φάση της εισβολής της 
νόσου, ο βλεννογόνος είναι κατά τόπους οιδηματώδης 
καί υπεραιμικός με μεσοδιαστήματα ωχρού βλεννογό-
νου.Η ωχρότητα αυτή οφείλεται σε έντονη σύσπαση 
των αγγείων του. Μετά 24 ώρες εμφανίζονται μικρά 
επιφανειακά έλκη καθώς και σημεία υποβλεννογόνιας 
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Η βαρύτητα της προσβολής ποικίλει. Εχουν ανα-
φερθεί περιστατικά βαρειάς κολίτιδας πού χειρουρ-
γήθηκε13 ως καί διατρήσεως του εντέρου14. Η ενδο-
σκοπική εικόνα χαρακτηρίζεται από σαφώς αφορι-
σμένα μεγάλα, συνήθως, καί βαθειά γραμμοειδή ή 
ακανονίσου σχήματος έλκη, κυρίως στην περιοχή της 
ειλεοτυφλικής βαλβίδος εν μέσω υγιούς βλεννογόνου. 
Το χαρακτηριστικό ιστολογικό εύρημα είναι έλκη εν 
μέσω ελάχιστα η καθόλου φλεγμαίνοντος βλεννογό-
νου. Η κλινική καί ενδοσκοπική εικόνα συγχέεται σε 
ορισμένες περιπτώσεις με αυτή της νόσου του Crohn. 
Η διαφορική διάγνωση ιστολογικά είναι πολλές φορές 
δύσκολη.

Φάρμακα

Η χρήση όλων θεωρητικά των αντιβιοτικών, μπορεί 
να προκαλέσει την αποκαλούμενη “κολίτιδα σχετιζόμε-
νη με αντιβιοτικά”. Τα αντιβιοτικά πού έχουν συνδεθεί 
κυρίως με αυτήν είναι οι πενικιλλίνες, οι κεφαλοσπο-
ρίνες, οι μακρολίδες καί οι αμινογλυκοσίδες. Η νόσος 
πού εκδηλώνεται με υδαρή κόπρανα επικαλυπτόμενα 
με αίμα, κοιλιακά άλγη, πυρετό καί λευκοκυττάρωση, 
μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
καί μέχρι 6 εβδομάδες μετά τη διακοπή της. Η αιτία 
της νόσου είναι η τοξίνη του Clostiridium difficile που 
δεν ανευρίσκεται στα κόπρανα υγιών ενηλίκων. Σε 
ηλικιωμένα όμως άτομα έχει αναφερθεί κολίτις από 
clostiridium difficile χωρίς να έχει προηγηθεί λήψη 
αντιβιοτικών15. Η χαρακτηριστική ενδοσκοπική εικόνα 
του βλεννογόνου πού καλύπτεται από ψευδομεμβράνες 
δεν ανευρίσκεται πάντα. Σ αυτές τις περιπτώσεις, ο 
βλεννογόνος είναι κατά τόπους ή διάχυτα, εξέρυθρος 
καί εύθρυπτος. Η νόσος προσβάλλει κυρίως την περι-
οχή του ορθοσιγμοειδούς. Τό ορθό δεν προσβάλλεται 
στο 30% των περιπτώσεων, ενώ προσβολή μόνο του 
ανιόντος συμβαίνει στο 20% των πασχόντων. Η δι-
άγνωση στηρίζεται στη χαρακτηριστική εικόνα των 
ψευδομεμβρανών, όταν υπάρχουν καί στην ανεύρεση 
της τοξίνης στα κόπρανα. Τα μη στεροειδή αντιφλεγμο-
νώδη (NSAIDs) μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στο 
λεπτό καί το παχύ έντερο. Το λεπτό έντερο προσβάλ-
λεται στο 20-65% των περιπτώσεων16. Η εντεροπάθεια 
αυτή δεν προκαλεί συνήθως διάρροια, αλλά έχει ως 
αποτέλεσμα σιδηροπενία καί υπολευκωματιναιμία. 
Πέραν αυτής, τα NSAIDs, προκαλούν κολίτιδα άλλοτε 
άλλης βαρύτητας. Η νόσος εμφανίζεται συνήθως σε 
ηλικιωμένα άτομα πού τα χρησιμοποιούν γιά μεγάλο 

αιμορραγίας (πετέχειες ή αιματώματα). Το οίδημα καί 
η υποβλεννογόνια αιμορραγία προκαλούν σημαντική 
πάχυνση του των πτυχών του βλεννογόνου στην οποία 
οφείλεται η εικόνα του εντυπώματος του αντίχειρα πού 
φαίνεται στον βαριούχο υποκλυσμό. Μετά τρία 24ωρα 
καί μέχρι την 7η ημέρα από της εισβολής της νόσου, 
παρατηρούνται μόνο έλκη η φλεγμονώδες εξίδρωμα καί 
αυτή η εικόνα συγχέεται με την εικόνα της νόσου του 
Crohn. H ιστολογική εικόνα δείχνει κρυπτικά αποστη-
μάτια καί καταστροφή της αρχιτεκτονικής των αδένων. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαφορική διάγνωση από 
τη νόσο του Crohn είναι δύσκολη.

Η πλήρης επούλωση επιτυγχάνεται μετά 2 -12 
εβδομάδες. Ο βλεννογόνος ενδοσκοπικά φαίνεται 
φυσιολογικός η κοκκιώδης. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
η νόσος καταλήγει σε στένωση του αυλού.

Το υπερηχογράφημα, η αγγειαγραφία και η Μα-
γνητική αγγειογραφία, αποκαλύπτουν τη βατότητα καί 
τις αναστομώσεις του αγγειακού δικτύου και μπορούν 
να συμβάλλουν στη διαφορική διάγνωση.

αγγειίτιδες: Οι περισσότερες αγγείτιδες πρωτοπα-
θείς (οζώδης πολυαρτηρίτις,κοκκιωμάτωση Wegener, 
νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet, κα.) ή δευτεροπαθείς 
(Henoch-Schonlein, ρευματοειδής αρθρίτις, ερυθη-
ματώδης λύκος, κ.α.) μπορούν να προσβάλλουν καί το 
αγγειακό δίκτυο του πεπτικού σωλήνα καί να προκα-
λέσουν αλλοιώσεις στο λεπτό καί συχνότερα στο παχύ 
έντερο. Eιδικότερα η πορφύρα Henoch-Schonlein, 
προσβάλλει τον πεπτικό σωλήνα στο 70% των περι-
πτώσεων προκαλώντας αιμορραγικά έμφρακτα των 
βλεννογονίων καί υποβλεννογονίων αγγείων. Η κλι-
νική εικόνα χαρακτηρίζεται από κολικοειδή άλγη καί 
αιματηρή διάρροια. Τα κοιλιακά συμπτώματα μπορεί 
να προηγούνται των εκδηλώσεων από το δέρμα καί τις 
αρθρώσεις. Οι ενδοσκοπικές αλλοιώσεις ομοιάζουν 
με αυτές της Crohn. Η διάγνωση γίνεται με τις ειδικές 
ανοσολογικές εξετάσεις.

Η νόσος των Αδαμαντιάδη-Behcet συνοδεύεται στο 
40% των περιπτώσεων από υποτροπιάζουσα κολίτιδα, 
ενίοτε με εξωεντερικές εκδηλώσεις όπως οζώδες 
ερύθημα καί αρθρίτιδα. Τα συνηθέστερα συμπτώματα 
είναι διάρροια, κοιλιακά άλγη καί πυρετός. Το δεξιό 
τμήμα του παχέος εντέρου προσβάλλεται περισσότερο 
από το αριστερό. Το ορθό προσβάλλεται όταν προ-
σβληθεί το αριστερό τμήμα του εντέρου, ενώ σπάνια 
έχουν αναφερθεί πρωκτικά καί περιπρωκτικά έλκη, 
ραγάδες και συρίγγια.
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χρονικό διάστημα (2 μήνες έως 5 χρόνια). Οι πάσχο-
ντες εμφανίζουν συνήθως κοιλιακό πόνο καί αιματηρή 
διάρροια. Η ενδοσκόπηση μπορεί να αποκαλύψει 
είτε φυσιολογικό βλεννογόνο, είτε μικρά ή μεγάλα 
έλκη. Οταν η προσβολή του εντέρου είναι διάχυτη, η 
εικόνα ομοιάζει με αυτή της ελκώδους κολίτιδος καί 
όταν είναι τμηματική, με αυτή της νόσου του Crohn. 
Η νόσος συνήθως έχει ήπια διαδρομή, αλλά έχουν 
αναφερθεί περιπτώσεις κεραυνοβόλου κολίτιδας, ως 
καί σοβαρές επιπλοκές, όπως αιμορραγία, διάτρηση, 
στενώσεις καί συρίγγια17. Τέλος, η χρήση υποθέτων 
NSAIDs μπορεί να προκαλέσει πρωκτίτιδα καί έξελ-
κώσεις του ορθού. Ο εργαστηριακός έλεγχος μπορεί 
να δείξει αναιμία, λευκοκυττάρωση, αυξημένη ΤΚΕ 
καί υπολευκωματιναιμία.

Η λήψη NSAIDs, πέραν της κολίτιδος που προκαλεί 
(de novo colitis), μπορεί να προκαλέσει είτε την πρώτη 
προσβολή ελκώδους κολίτιδος, είτε την αναζωπύρωση 
της. Εξ άλλου, έχει πιθανολογηθεί η σχέση τους, τόσο 
με την λεμφοκυτταρική, όσο καί με την κολλαγονική 
κολίτιδα18. Η διαφορική διάγνωση από τα ΙΦΝΕ, θα 
γίνει με την ιστολογική εξέταση καί με την εκτίμηση 
του αποτελέσματος της διακοπής των φαρμάκων. Τα 
σαλικυλικά μπορούν να προκαλέσουν κολίτιδα πού 
ομοιάζει με αυτή της Ελκώδους κολίτιδος19. Τέλος, ο 
χρυσός καί η πενικιλλαμίνη προκαλούν ήπια διάχυτη 
κολίτιδα.

μετακτινική εντερίτις: Η ακτινοβολία της κοιλίας 
καί της πυέλου, προκαλεί βλάβες του εντερικού βλεν-
νογόνου, πού συγχέονται με αυτές των ΙΦΝΕ. Εκδη-
λώνεται είτε πρώιμα (1-2 εβδομάδες από την έναρξη 
της ακτινοθεραπείας), είτε όψιμα (μετά λίγους μήνες 
έως καί 25 χρόνια).

Η ύπαρξη καί η σοβαρότητα των πρώιμων βλαβών 
δεν προδικάζει την εμφάνιση της όψιμης εντερίτιδας, 
πού εμφανίζεται στο 25% των περιπτώσεων, αν καί με 
τις νεότερες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές φαίνεται να 
μειώνεται τα τελευταία χρόνια. Τα τμήματα του εντέ-
ρου πού προσβάλλονται συχνότερα είναι ο ειλεός καί 
το περιφερικό τμήμα του παχέος εντέρου, αφού η πύ-
ελος ακτινοβολείται συχνότερα (καρκίνος της μήτρας 
καί του προστάτου). Η έκταση της βλάβης εξαρτάται 
από τη δόση καί τον τρόπο χορήγησης της ακτινοβολίας 
ως καί από άλλους παράγοντες. Το ορθό καί το σιγ-
μοειδές είναι πλέον ευαίσθητα, λόγω της καθήλωσής 
τους στη πύελο. Αντίθετα το λεπτό έντερο καί το δεξιό 
τμήμα του παχέος εντέρου, διασώζονται εν μέρει, λόγω 

της ελεύθερης κίνησης καί του περισταλτισμού τους. 
Η πιθανότητα εμφάνισης μετακτινικής εντερίτιδας αυ-
ξάνει μετά εγχειρήσεις της κοιλιάς, πιθανώς λόγω των 
συμφύσεων πού καθηλώνουν το έντερο20, ως καί μετά 
χημειοθεραπεία. Τα συμπτώματα, τόσο στην πρώιμη, 
όσο καί στην όψιμη εμφάνιση της νόσου, εξαρτώνται 
από το τμήμα του εντέρου πού έχει προσβληθεί. Η 
προσβολή του ορθού καί του σιγμοειδούς, προκαλεί 
λίγες ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας διάρροια 
με βλεννοαιματηρή πρόσμειξη, κοιλιακά άλγη καί 
τεινεσμό, εικόνα παρόμοια με αυτήν της περιφερικής 
ελκώδους κολίτιδας. Η διαφορική διάγνωση από την 
ελκώδη κολίτιδα είναι εύκολη, λόγω του ιστορικού 
της πρόσφατης ακτινοβολίας. Αντίθετα, η διαφορική 
διάγνωση είναι δύσκολη στην όψιμη εμφάνιση της νό-
σου, πού μπορεί να εκδηλωθεί με διάρροια, απώλεια 
βάρους, εντεροκυστικά, εντεροκολπικά καί εντερο-
δερματικά συρίγγια ως καί στενώσεις στον ειλεό το 
σιγμοειδές καί το ορθό. Η διαφορική διάγνωση θα 
στηριχθεί κυρίως στην ενδοσκοπική καί ακτινολογική 
εικόνα. Η ενδοσκόπηση αποκαλύπτει κοκκίωση καί 
ευθρυπτότητα το βλεννογόνου, έλκη καί στενώσεις. 
Ο βαριούχος υποκλυσμός μπορεί να δείξει σπασμό, 
πάχυνση καί μειωμένη έκπτυξη του τοιχώματος, έλκη, 
στενώσεις καί συρίγγια.

εκκολπωματίτις: Η φλεγμονή εκκολπωμάτων 
του παχέος εντέρου προκαλεί κλινική εικόνα πού σε 
ορισμένες περιπτώσεις ομοιάζει με αυτήν της νόσου 
του Crohn και εκδηλώνεται με κοιλιακό πόνο, πυρετό, 
λευκοκυττάρωση, αυξημένη ΤΚΕ, μερική απόφραξη 
καί συρίγγια. Η αντικειμενική εξέταση αποκαλύπτει 
αρκετές φορές ψηλαφητή καί επώδυνη κοιλιακή μάζα. 
Τέλος, έχουν αναφερθεί εξωεντερικές εκδηλώσεις21. 
Οι ενδοσκοπικές αλλοιώσεις (συνήθως οίδημα καί 
ερυθρότητα) είναι σχετικά ήπιες σε σχέση με αυτές 
της νόσου του Crohn. Η ιστολογική εξέταση κατά κα-
νόνα βοηθάει στη διάγνωση. Ο βαριούχος υποκλυσμός 
δείχνει τη χαρακτηριστική εικόνα των εκκολπωμάτων 
πού διαχωρίζονται εύκολα από τις οξείες εξωαυλικές 
προσεκβολές του τοιχώματος του εντέρου πού παρα-
τηρούνται στη νόσο του Crohn.

Πέραν της τυπικής εκκολπωματίτιδας,έχει περι-
γραφεί η σχετιζόμενη με εκκολπώματα χρόνια κολίτις 
(diverticular-associated chronic colitis) πού εκδηλώνεται 
σε ηλικιωμένα άτομα με ανώδυνη αιματοχεσία και σε 
σοβαρότερες περιπτώσεις, με απόφραξη του παχέος 
εντέρου. Οι ενδοσκοπικές αλλοιώσεις περιορίζονται 
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στο αριστερό τμήμα του παχέος εντέρου, ενώ το ορθό 
δεν προσβάλλεται. Ιστολογικά παρατηρείται διήθηση 
του χορίου από μονοκύτταρα,ως καί κρυπτικά αποστη-
μάτια.22. Τέλος, σε λίγες περιπτώσεις, έχει αναφερθεί 
συνύπαρξη της εκκολπωματικής νόσου του εντέρου με 
νόσο του Crohn23. Σ αυτές τις περιπτώσεις,η αξιολόγη-
ση των συμπτωμάτων των πασχόντων είναι δύσκολη.

μικροσκοπική κολίτις (λεμφοκυτταρική καί 
κολαγονική): θεωρείται φλεγμονώδους αρχής καί 
χαρακτηρίζεται από χρόνια φλεγμονώδη διήθηση του 
χορίου, χωρίς ειδικά ενδοσκοπικά καί ακτινολογικά 
ευρήματα. Δεν είναι πλήρως διευκρινισμένο αν απο-
τελούν δύο ξεχωριστές νοσολογικές οντότητες. Οι 
κλινικές εκδηλώσεις των δύο νόσων είναι παρόμοιες 
καί περιλαμβάνουν χρόνια υδαρή διάρροια (έως 20 
κενώσεις ημερησίως), χωρίς πρόσμειξη αίματος, πού 
εισβάλλει οξέως καί μπορεί να διαρκέσει γιά χρόνια. 
Συχνά υπάρχουν ήπια κολικοειδή άλγη. Προσβάλλο-
νται ατομα άνω των 50 ετών. Η μικροσκοπική κολίτιδα 
έχει συσχετιστεί με τη λήψη NSAIDs και PPIs (18,24) 
ως καί με αυτοάνοσες (π.χ.εντεροπάθεια από γλου-
τένη) καί ρευματολογικές νόσους. Η κολλαγονική 
κολίτιδα είναι συχνότερη στις γυναίκες, ενώ η λεμφο-
κυτταρική προσβάλλει σχεδόν εξ ίσου τα δύο φύλα. Ο 
εργαστηριακός έλεγχος μπορεί να είναι φυσιολογικός. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί ήπια 
αναιμία, μικρή αύξηση της ΤΚΕ, περιφερική ηωσινι-
φιλία, μειωμένα επίπεδα B

12
 καί παθολογικό Scilling 

test25. Σε περιπτώσεις κολλαγονικής κολίτιδας έχουν 
αναφερθεί θετικά αντιπυρηνικά αντισώματα στο 50% 
των περιπτώσεων, pANCA+ στο 14%, RA test + 
καί ηυξημένα επίπεδα C3 καί C4 ως καί πυοσφαίρια 
στα κόπρανα στο 55% των περιπτώσεων. Τέλος, σε 
ασθενείς με λεμφοκυτταρική κολίτιδα,έχει αναφερθεί 
η παρουσία αντιπυρηνικών,αντιτοιχωματικών,αντιθυ
ρεοειδικών καί αντιμικροσωμιακών αντισωμάτων26. 
Η ενδοσκόπηση συνήθως, είναι φυσιολογική αν καί 
έχουν αναφερθεί σε περιπτώσεις κολλαγονικής κολί-
τιδας μη ειδικές ανωμαλίες όπως,οίδημα, ερυθρότητα 
κατά τόπους καί προκλητή ευθρυπτότητα. Η διάγνωση 
τίθεται ιστολογικά. Το κοινό χαρακτηριστικό των δύο 
παθήσεων είναι η διήθηση του χορίου από λεμφοκύτ-
ταρα καί η διατήρηση της αρχιτεκτονικής των κρυπτών. 
Στην λεμφοκυτταρική κολίτιδα και στο σύνολο των 
περιπτώσεων παρατηρείται μεγάλος αριθμός ενδοε-
πιθηλιακών λεμφοκυττάρων ιδίως στο επιφανειακό 
επιθήλιο. Στην κολλαγονική κολίτιδα, παρατηρείται 

παχεία υποεπιθηλιακή στιβάδα κολλαγόνου(>10-100 
μm), αυξημένος αριθμός λεμφοκυττάρων, πλασματο-
κυττάρων καί ηωσινοφίλων στο χόριο καί στο 70% των 
περιπτώσεων, ενδοεπιθηλιακή λεμφοκυττάρωση.

Η πάχυνση του κολλαγόνου γίνεται κατά τόπους και 
γι αυτό απαιτείται η λήψη πολλών βιοψιών κατά προτί-
μηση απ όλο το έντερο,αφού το ορθό είναι φυσιολογικό 
σε μεγάλη αναλογία των ασθενών καί έχει παρατηρη-
θεί προσβολή μόνο του τυφλού27. Η ύπαρξη μόνο της 
πεπεχυσμένης στιβάδας του κολλαγόνου,φαίνεται πως 
δεν αρκεί γιά να τεθεί η διάγνωση της κολλαγονικής 
κολίτιδας. Εφ όσον πρόκειται περί κολίτιδος, πρέπει 
να υπάρχουν στοιχεία χρόνιας φλεγμονής του βλεν-
νογόνου28,29.

κολίτις εκ παρακάμψεως (divertion colitis): Η 
παράκαμψη τμήματος του παχέος εντέρου (πχ.ειλε-
οστομία, κολοστομία) γιά μεγάλο χρονικό διάστημα 
(>3 μηνών), προκαλεί φλεγμονή του βλεννογόνου του 
παρακαμφθέντος τμήματος, πού εκδηλώνεται κλινικά 
με αποβολή κάκοσμης βλέννης, ενίοτε με αίμα ή καί 
πύου, τόσο από τη στομία, όσο καί από τον δακτύλιο. 
Ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν χαμηλό πυρετό, 
κοιλιακό πόνο, τεινεσμό καί πρωκτικό συρίγγιο. Η 
ενδοσκοπική εικόνα αποκαλύπτει αφθώδη έλκη ως 
και πετεχειώδη καί κοκκιωματώδη βλεννογόνο. Η 
ιστολογική εικόνα, επί υγιούς πρό της παρακάμψεως 
βλεννογόνου, χαρακτηρίζεται από οζώδη λεμφική 
υπερπλασία, διήθηση του χορίου από λεμφοκύτταρα 
καί πλασματοκύτταρα καί σε ορισμένες περιπτώσεις 
από κρυπτικά αποστημάτια. Αντίθετα, δεν παρατη-
ρείται καταστροφή της αρχιτεκτονικής ή παραμόρ-
φωση των κρυπτών. Σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα, 
παρατηρούνται στοιχεία έντονης οξείας καί χρόνιας 
φλεγμονής με κοκκιώματα, εκσεσημασμένη οζώδη λεμ-
φική υπερπλασία, διαταραχή της αρχιτεκτονικής των 
κρυπτών καί διατοιχωματική φλεγμονή πού ομοιάζει 
με αυτήν της νόσου του Crohn.

μονήρες έλκος ορθού: Το σύνδρομο του μονήρους 
έλκους (solitary rectal ulcer syndrome), σε ορισμένες 
περιπτώσεις πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από τα 
ΙΦΝΕ. Ο όρος δεν αποδίδει την πραγματικότητα, 
αφού έλκος παρατηρείται στο 50% μόνον των περι-
πτώσεων καί οι βλάβες, συχνά δεν είναι μονήρεις. Η 
παθογένεια του συνδρόμου δεν είναι πλήρως διευ-
κρινισμένη. Αποδίδεται σε ατελή κένωση του ορθού 
καί αδυναμία χαλάσεως τού ηβοορθικού μυός. Το 
σύνδρομο εμφανίζεται συνήθως σε νέες γυναίκες με 
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δυσκοιλιότητα καί εργώδη κένωση καί εκδηλώνεται 
κλινικά με αποβολή αίματος και βλέννης, κοιλιακό 
πόνο, διάρροια, τεινεσμό καί εντοπισμένο περινεικό 
πόνο. Σε πολλές περιπτώσεις συνυπάρχει πρόπτωση 
του ορθού. Το κοινό χαρακτηριστικό του μεγαλύτερου 
ποσοστού των ασθενών, είναι η έντονη προσπάθεια 
για αφόδευση, πού μπορεί να συνυπάρχει όχι μόνο με 
δυσκοιλιότητα αλλά καί με διάρροια ή φυσιολογική 
κένωση27. Ενδοσκοπικά παρατηρείται, όταν υπάρχει, 
έλκος πού μπορεί να είναι μεγάλο (έως 5 εκ), στο πρό-
σθιο ή προσθιοπλάγιο τμήμα του ορθού, σε απόσταση 
3-15 εκ από του δακτυλίου. Σε περιπτώσεις πού δεν 
υπάρχει έλκος, ο βλεννογόνος φαίνεται οιδηματώδης, 
υπεραιμικός, κοκκιώδης καί υπερτροφικός ή πολυπο-
ειδής. Η διάγνωση τίθεται με την ιστολογική εξέταση 
δειγμάτων του βλεννογόνου από τα χείλη του έλκους, 
πού αποκαλύπτει διήθηση του χορίου από ινοβλάστες 
καί κατάληψή του από μυικό ιστό. Η defecography, 
τέλος θα δείξει ατελή κένωση του ορθού καί αδυναμία 
χάλασης του ηβοορθικού μυός.
Συμπερασματικά, πολλές παθήσεις εμφανίζουν πα-

ρόμοια κλινική καί ενδοσκοπική εικόνα με τα ΙΦΝΕ. Η 
διαφορική διάγνωση στηρίζεται κυρίως στο ιστορικό, 
την κλινική εικόνα, τα ευρήματα της ενδοσκόπησης καί 
την ιστολογική εξέταση. Ο τρόπος εισβολής της νόσου, 
τα ταξίδια στο εξωτερικό, η ταυτόχρονη προσβολή 
άλλων ατόμων του κοινωνικού περιβάλλοντος, οι συ-
νυπάρχουσες νόσοι, η λήψη φαρμάκων, η σεξουαλική 
συμπεριφορά, κατευθύνουν τη διαγνωστική σκέψη 
προς ορισμένες παθήσεις μειώνοντας το μεγάλο εύρος 
των καταστάσεων πού θα πρέπει να διαφοροδιαγνω-
στούν.

Η οξεία εμφάνιση κοιλιακών συμπτωμάτων επί 
προηγουμένως υγιών ατόμων, κατευθύνει τη σκέψη 
προς τη λοιμώδη κολίτιδα. Η ισχαιμική κολίτιδα είναι 
η πιθανότερη διάγνωση σε περιπτώσεις ηλικιωμένων 
ατόμων με συνυπάρχουσες αγγειακές παθήσεις πού θα 
εμφανίσουν κοιλακό πόνο καί αιματοχεσία. Παρόμοια 
εικόνα σε ηλικιωμένα άτομα μπορεί ν αποδοθεί σε 
λοίμωξη από clostiridium difficile ακόμα καί εάν δεν 
έχει προηγηθεί λήψη αντιβιοτικών. Η ύπαρξη εκκολ-
πωμάτων στο παχύ έντερο,η χειρουργική παράκαμψη 
τμήματος του παχέος εντέρου, η χρόνια λήψη NSAIDs, 
η προηγηθεία ακτινοβολία της πυέλου γιά θεραπευτι-
κούς λόγους καί η πρόσφατη (έως 6 εβομάδες) λήψη 
αντιβιοτικών, μπορούν να ερμηνεύσουν ήπια η σοβα-
ρότερα κοιλιακά ενοχλήματα που εμφανίζονται οξέως 

ή ακολουθούν χρόνια πορεία.
Η εμφάνιση διάρροιας με αίμα, τεινεσμό καί περι-

νεικό πόνο σε άτομα πού αναφέρουν εργώδη κένωση, 
κάνουν πιθανή τη διάγνωση του μονήρους έλκους του 
ορθού, ακόμα καί εάν ενδοσκοπικά δεν παρατηρείται 
έλκος. 

Τέλος, η λεμφοκυτταρική καί η κολλαγονική κο-
λίτιδα είναι οι πιθανές διαγνώσεις σε περιπτώσεις 
εμμένουσας διάρροιας με αρνητικά κατά κανόνα 
ενδοσκοπικά ευρήματα.
Έγχρωμες	ιστολογικές	εικόνες	διαφόρων	κολίτιδων	

υπάρχουν	στο	Β΄	μέρος	του	βιβλίου.
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6. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΦΕΝ

Η θεραπεία της ΙΦΕΝ είναι συντηρητική ή/και 
χειρουργική. Η ορθή θεραπευτική αντιμετώπιση 
προϋποθέτει όχι μόνο απολύτως ορθή διάγνωση, 
αλλά και άριστη γνώση των φαρμακευτικών ουσιών 
και σχημάτων που διατίθενται σήμερα. Τα φάρμακα 
αυτά χρησιμοποιούνται μόνα τους ή (συνήθως) σε 
συνδυασμό. 

Η ακριβής δοσολογία, ο χρόνος έναρξης της θερα-
πείας, ή διάρκεια της, ο τρόπος μείωσης της δόσεως 
ορισμένων φαρμάκων, η επιλογή του κατάλληλου 
φαρμάκου ως θεραπείας συντηρήσεως αλλά και 
ο κατάλληλος χρόνος για εφαρμογή χειρουργικής 
επέμβασης (ριζικής ή παρηγορητικής) είναι παράμε-

τροι που προϋποθέτουν όχι μόνο άριστη γνώση των 
ιδιαιτεροτήτων της νόσου, αλλά και οξυδέρκεια και 
γνώση των πλέον πρόσφατων θεωρητικών δεδομένων 
από μέρους της ομάδος των θεραπόντων ιατρών. Είναι 
γνώμη του υπογράφοντος ότι στη σημερινή χρονική 
συγκυρία με την πληθώρα των θεραπευτικών ουσιών 
και τον μεγάλο αριθμό των διαθεσίμων θεραπευτικών 
χειρισμών (συντηρητικών ή χειρουργικών) ο θάνατος 
ασθενούς με ΙΦΝΕ πρέπει να θεωρείται ως εξαιρετικά 
ασύνηθες και λυπηρό γεγονός.

Τα φάρμακα και ο τρόπος θεραπεία των ασθενών 
με ΙΦΕΝ αναλύονται στη συνέχεια.
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6.1.  ΓΕΝΙΚΑ
	 	 Ιωάννης	Κ.	Τριανταφυλλίδης

Η συντηρητική θεραπευτική αντιμετώπιση της ελ-
κώδους κολίτιδας και της νόσου του Crohn επιτυγχάνε-
ται α) με χορήγηση μιας ή συνδυασμού περισσοτέρων 
της μιας, φαρμακευτικών ουσιών, β) με συμπτωματι-
κή-φαρμακευτική- υποστήριξη γ) με ψυχιατρική υπο-
στήριξη και τέλος, δ) με κατάλληλη από του στόματος 
ή παρεντερικά, διατροφική υποστήριξη. Η θεραπεία 
αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και 
στη καταστολή της φλεγμονώδους διεργασίας του βλεν-
νογόνου. Η συμπτωματική αντιμετώπιση κατευθύνεται 
στα κύρια συμπτώματα του αρρώστου και αποσκοπεί 
στο περιορισμό της διάρροιας, του τεινεσμού, της 
ακράτειας, των διατροφικών ελλειμάτων, της καταβο-
λής, του πυρετού, του περινεϊκού και κοιλιακού πόνου 
καθώς και των πόνων στις αρθρώσεις. Όλα αυτά τα συ-
μπτώματα επηρεάζουν αρνητικά τη ποιότητα ζωής των 
αρρώστων. Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων είναι 
τόσο σπουδαία όσο και η αντιμετώπιση της φλεγμονής. 
Στη διάρκεια της διαγνωστικής περιόδου η προσπάθεια 
αποσκοπεί στην κατάδειξη της εντόπισης και του μεγέ-
θους της φλεγμονώδους διεργασίας. Μετά τον έλεγχο 
της οξείας φλεγμονής η προσπάθεια εστιάζεται στην 
αποφυγή ή επιβράδυνση της εμφάνισης υποτροπών, 
αλλά και στην κατάλληλη αντιμετώπιση των σοβαρών 
επιπλοκών της νόσου όπως συνδρόμου βραχέος εντέ-
ρου, ανάπτυξης καρκίνου και σκληρυντικής χολαγγει-
ίτιδος. Η χορήγηση ενός ή περισσοτέρων φαρμάκων 
αποσκοπεί α) στη μείωση της εντάσεως ή στην εξάλειψη 
(προσωρινώς έστω) της φλεγμονώδους διεργασίας, β) 
στη διατροφική υποστήριξη, γ) στην αντιμετώπιση των 
συμπτωμάτων της νόσου, δ) στην αντικατάσταση των 
τυχόν υπαρχόντων ελλειμμάτων και ακολούθως στην 
επαρκή κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε υγρά, 
ηλεκτρολύτες, αίμα ή παράγωγα αίματος και βιταμίνες 
και τέλος ε) στην κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη. 

Ένας βασικός παράγων της ορθής και με ελπίδες 
επιτυχίας θεραπευτικής αντιμετώπισης του ασθενούς 
με φλεγμονώδη εντεροπάθεια, είναι η οικοδόμηση 
ειλικρινών και ανθρώπινων σχέσεων εμπιστοσύνης και 
κατανόησης μεταξύ θεράποντος ιατρού και ασθενούς. 

Οι τυχόν μείζονος σημασίας θεραπευτικές αποφάσεις 
θα πρέπει να εξηγούνται με απλότητα και σαφήνεια 
στον ασθενή και στους οικείους του και θα πρέπει να 
λαμβάνονται και με την σύμφωνη γνώμη - μετά επαρκή 
ερμηνεία των πλεονεκτημάτων και τυχόν μειονεκτημά-
των της - του ιδίου του ασθενούς. 

Η χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών με ιδιο-
παθή φλεγμονώδη εντεροπάθεια αφορά κυρίως στους 
ασθενείς εκείνους στους οποίους η έντονη συντηρητική 
αγωγή απέτυχε ή ασθενείς με σοβαρές επιπλοκές και 
σημεία οξείας κοιλίας (εντερική διάτρηση ή απόφραξη, 
τοξικό μεγάκολο κλπ). Τέλος ο καρκίνος του παχέος ή 
λεπτού εντέρου αποτελεί μία ακόμη ένδειξη χειρουρ-
γικής επεμβάσεως. 

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών τονίζεται όλως 
ιδιαιτέρως ο ρόλος και η σημασία της ιατρικής ομάδος 
που αντιμετωπίζει τον ασθενή με φλεγμονώδη εντερο-
πάθεια δηλαδή του γαστρεντερολόγου, του χειρουργού 
(κατά προτίμηση χειρουργού του πεπτικού), του διαι-
τολόγου και του ψυχιάτρου. Οι αποφάσεις για τους 
θεραπευτικούς χειρισμούς και (ακόμη περισσότερο) 
για τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης θα πρέπει 
να λαμβάνονται και με την σύμφωνη γνώμη του χει-
ρουργού της ομάδος και μετά επαρκή επιστημονική 
τεκμηρίωση. Είναι αυτονόητο ότι ο ασθενής θα πρέπει 
πάντα να είναι ενήμερος και να υπάρχει η συγκατάθε-
σή του για τις θεραπευτικές παρεμβάσεις. 

Όπως τονίζεται από όλους τους ασχολούμενους με 
το θέμα η ελκώδης κολίτιδα και η νόσος του Crohn εί-
ναι ανίατα νοσήματα που διαρκούν δια βίου. Το γεγο-
νός αυτό έχει σημαντικές ψυχολογικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις στους πάσχοντες. Σημαντική ψυχολογική, 
αλλά και ουσιαστική βοήθεια παρέχουν οι εθνικοί σύλ-
λογοι πασχόντων. Ο θεράπων ιατρός θα πρέπει πάντα 
να ενθαρρύνει τους ασθενείς να καταστούν μέλη του 
αντίστοιχου εθνικού συλλόγου πασχόντων. Στη χώρα 
μας ιδρύθηκε προ πενταετίας ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Ατόμων με Ελκώδη Κολίτιδα και Νόσο του Crohn με 
υπό ίδρυση παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Ο Σύλ-
λογος εδρεύει στην Αθήνα και η επωνυμία του είναι: 
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“Πανελλήνιος	Σύλλογος	Ατόμων	με	Ελκώδη	κολίτιδα	
και	Νόσο	του	Crohn”

Για τον καλύτερο σχεδιασμό της θεραπευτικής 
στρατηγικής που θα πρέπει να ακολουθηθεί στις 
περιπτώσεις ασθενών με ελκώδη κολίτιδα και νόσο 
του Crohn διαφορετικής βαρύτητας είναι απαραίτη-
το προηγουμένως να αναλυθούν ορισμένοι όροι και 
καταστάσεις που σχετίζονται με τη φυσική ιστορία 
της νόσου. Αυτοί οι όροι και έννοιες περιγράφονται 
κατωτέρω.

Α. ΕΛΚΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΣ

Με βάση διάφορες κλινικές και εργαστηριακές πα-
ραμέτρους η βαρύτητα της προσβολής χαρακτηρίζεται 
ως ήπια, μέτρια ή βαριά. 

Οι άρρωστοι με ήπια	μορφή της νόσου παρουσιά-
ζουν διάρροια (κενώσεις λιγότερες από 5 το 24ωρο) 
με διαλείπουσα πρόσμιξη αίματος και βλέννας. Τα 
κόπρανα είναι φυσιολογικά ή ημισχηματισμένα. 
Υπάρχει τεινεσμός και κολικοειδή κοιλιακά άλγη στο 
αριστερό κάτω τεταρτημόριο της κοιλιάς, που υφίενται 
με την κένωση, χωρίς όμως έντονη ευαισθησία στην 
ψηλάφηση. 

Οι άρρωστοι με μέτριας	 βαρύτητας νόσο έχουν 
πλέον συχνές διαρροϊκές κενώσεις που είναι σχεδόν 
πάντα αιματηρές. Ο πόνος στην κοιλιά και η ευαι-
σθησία υπάρχουν αλλά δεν έχουν μεγάλη βαρύτητα. 
Μπορούν να παρατηρηθούν χαμηλός πυρετός, αναιμία 
και υπολευκωματιναιμία. 

Η βαρειά	 προσβολή χαρακτηρίζεται από πολλές 
αιματηρές διαρροϊκές κενώσεις, αναιμία, υπογκαιμία, 
υπολευκωματιναιμία, απώλεια βάρους, διατροφικά 
ελλείμματα και κοιλιακό πόνο1,2,3. 

Η ελκώδης κολίτιδα συνοδεύεται από εξωεντερι-
κές εκδηλώσεις στο 25% περίπου των περιπτώσεων. 
Μερικές από τις εξωεντερικές εκδηλώσεις σχετίζονται 
με την δραστηριότητα της νόσου, όπως π. χ. το οζώδες 
ερύθημα, το pyoderma gangrenosum η επισκληρίτιδα, 
τα θρομβοεμβολικά επεισόδια και η μονοαρθρίτιδα, 
ενώ άλλες δεν σχετίζονται με την δραστηριότητα της 
νόσου, όπως είναι η αγκυλοποιητική σπονδυλίτις και 
η σκληρυντική χολαγγειίτις.

Β. ΝΟΣΟΣ CROHN

α. Ύφεση 

Με τον όρο αυτό εννοούμε ασυμπτωματικούς ασθε-
νείς, χωρίς σημεία φλεγμονής, ή ασθενείς με οξεία 

νόσο που ανταποκρίθηκαν στην έντονη θεραπεία ή 
τέλος ασθενείς που δεν έχουν υπολειμματική νόσο 
μετά χειρουργική επέμβαση. Ασθενείς που χρειάζο-
νται κορτικοστεροειδή για μακρά χρονική περίοδο 
προκειμένου να διατηρηθούν σε ύφεση δεν ανήκουν 
σ αυτή τη κατηγορία. 

β. Ήπια νόσος

Ο όρος αναφέρεται σε περιπατητικούς ασθενείς 
που διατρέφονται κανονικά από του στόματος, χωρίς 
σημεία τοξικότητας ή αφυδάτωσης, ενδοκοιλακές 
μάζες ή σημεία εντερικής απόφραξης.

γ. Μέτριας βαρύτητας νόσος

Με τον όρο αυτό εννοούμε ασθενείς με ήπια νόσο 
στους οποίους απέτυχε η χορηγηθείσα θεραπεία ή 
ασθενείς με μετρίως προέχοντα συμπτώματα όπως πυ-
ρετό, απώλεια βάρους (>10% του σωματικού βάρους), 
κοιλιακό πόνο χωρίς όμως αναπηδώσα ευαισθησία, 
αναιμία και εμετό χωρίς σημεία αποφράξεως.

δ. Σοβαρή προσβολή

Με τον όρο σοβαρή προσβολή εννοούμε ασθενείς 
που παρουσιάζουν έντονα συμπτώματα παρά τη χο-
ρήγηση κορτικοστεροειδών, καθώς και ασθενείς με 
υψηλό πυρετό, εμετούς, ενδείξεις εντερικής απόφρα-
ξης, αναπηδώσα κοιλιακή ευαισθησία ή ενδοκοιλιακό 
απόστημα4,5. 

ε. Ελκώδης κολίτις και νόσος Crohn ανθεκτικές στη 
θεραπεία

Ο ακριβής ορισμός της έννοιας ανθεκτική ελκώδης 
κολίτιδα ή ανθεκτική νόσος του Crohn προϋποθέτει τη 
κατανόηση του γεγονότος ότι υπάρχουν εντελώς δια-
φορετικές κλινικές εικόνες για τα δύο αυτά νοσήματα. 
Πριν από την έναρξη της θεραπείας είναι αναγκαίο να 
καθοριστεί με κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια 
η εντόπιση, η βαρύτητα και οι τυχόν συνυπάρχουσες 
επιπλοκές της νόσου5,6. Η θεραπευτική προσπάθεια 
που θα ακολουθήσει αποσκοπεί τόσο στη πρόκληση 
κλινικής και εργαστηριακής ύφεσης, όσο και στη δια-
τήρηση της (η ύφεση στη νόσο του Crohn καθορίζεται 
με κλινικά ή και χειρουργικά κριτήρια). 

Η ανθεκτική νόσος διαχωρίζεται σε α) αδυναμία να 
προκληθεί ύφεση, β) αδυναμία να διατηρηθεί η ύφεση 
που επιτεύχθηκε ή γ) σε αδυναμία να απεξαρτηθεί ο 
ασθενής από τα κορτικοστεροειδή. Σε κάθε περίπτωση 
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θα πρέπει να βρεθεί η άριστη δόση του φαρμάκου, η δι-
άρκεια της θεραπείας, αλλά και ο τρόπος χορήγησης του 
φαρμάκου. Για παράδειγμα σε περιπτώσεις ασθενών με 
εκτεταμένη ελκώδη κολίτιδα θα πρέπει να χορηγηθούν 
δόσεις μεσαλαμίνης μέχρι 4.8 g ημερησίως πριν οι ασθε-
νείς θεωρηθούν ότι δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία 
και να καταταγούν στις ανθεκτικές περιπτώσεις. Ακόμη 
ασθενείς με ορθίτιδα δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως 
ανθεκτικές περιπτώσεις πριν λάβουν θεραπεία με με-
σαλαμίνη υπό μορφή υποθέτων σε δόση 1 g ημερησίως 
για διάστημα 2-3 μηνών. (θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
μερικοί ασθενείς χρειάζονται ακόμη μακρότερης δι-
άρκειας θεραπεία). Η θεραπεία συντηρήσεως μπορεί 
να χρειαστεί δόσεις μεσαλαμίνης, παρόμοιες με τις 
δόσεις που ήταν αναγκαίες για να προκληθεί ύφεση 
της ενεργού νόσου. Τέλος κάποια αναλογία ασθενών 
με αριστερή κολίτιδα μπορεί να χρειαστεί για μακρό 
διάστημα τοπική θεραπεία.

Σε περιπτώσεις ασθενών με νόσο Crohn η θεραπεία 
θα πρέπει να παρατείνεται για μακρότερο διάστημα 
σε σχέση με την ελκώδη κολίτιδα προκειμένου να 
επιτευχθεί ύφεση. Η δόση επίσης της μεσαλαμίνης 
πρέπει να είναι μεγαλύτερη συγκριτικώς με την ελ-
κώδη κολίτιδα. Τα φάρμακα τα οποία θα πρέπει να 
χορηγηθούν ως θεραπεία συντηρήσεως εξαρτώνται 
από τους ιδιαίτερους χαρακτήρες της νόσου σε καθένα 
ασθενή ιδιαιτέρως. 

Υπάρχουν ακόμη εξωγενείς παράγοντες που σχε-
τίζονται με το χαρακτηρισμό μιας περιπτώσεως ως 
ανθεκτικής. Τέτοιοι παράγοντες είναι το κάπνισμα 
(ιδιαίτερα στη νόσο του Crohn), ανάπτυξη λοιμώξεων, 
χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, 
κύηση ή έμμηνος ρύση και stress7.

Γ. AITIA YΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΙΦΕΝ

Αν και τα ακριβή αίτια τα οποία προκαλούν υπο-
τροπή της ΙΦΕΝ δεν είναι επακριβώς γνωστά, εν 
τούτοις ορισμένες καταστάσεις θεωρείται ότι ευνοούν 
την εμφάνιση των υποτροπών. Η γνώση αυτών των 
πιθανών αιτίων βοηθά θεραπευτικά εφ όσον οι συστά-
σεις του θεράποντος ακολουθούνται από τον ασθενή. 
Οι παράγοντες που έχουν μέχρι στιγμής ενοχοποιηθεί 
είναι οι ακόλουθοι: 

α. Κάπνισμα. Είναι ευρέως γνωστό ότι η διακοπή 
του καπνίσματος συνδιάζεται με την έναρξη της ελκώ-
δους κολίτιδος ή με μεγέθυνση της δραστηριότητάς της. 
Επειδή δεν είναι δυνατό να συστηθεί στους ασθενείς με 

ελκώδη κολίτιδα να αρχίσουν να καπνίζουν μία καλή 
σύσταση σχετικά με το θέμα αυτό θα ήταν να χρησι-
μοποιούνται από τους ασθενείς (τουλάχιστον τους 
διακόψαντες το κάπνισμα) αυτοκόλλητα επιθέματα 
νικοτίνης. Η σχέση του καπνίσματος με τη νόσο του 
Crohn είναι γνωστή και επομένως όλοι οι ασθενείς με 
νόσο θα πρέπει να διακόψουν το κάπνισμα. 

β. Τοξικότητα	μεσαλαμίνης. Η μεσαλαμίνη σε σπά-
νιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει ενεργό φλεγ-
μονή με κύρια εκδήλωση τη διάρροια. Η παρενέργεια 
αυτή μπορεί να εμφανιστεί με όλα τα σκευάσματα 
μεσαλαμίνης. Είναι μια χημική ευαισθησία στη μεσα-
λαμίνη χωρίς να αποκλείεται ευαισθησία σε κάποιο 
από τα έκδοχα των σκευασμάτων. Η διακοπή του 
φαρμάκου που συνοδεύεται από ύφεση των συμπτω-
μάτων και η επενεμφάνισή τους με την επανεισαγωγή 
του στη θεραπεία αποτελούν τη καλύτερη απόδειξη της 
τοξικότητος της για τον συγκεκριμένο ασθενή. 

γ. Εποχιακή	κατανομή. Ορισμένες εποχές όπως η 
άνοιξη ευνοούν τις αλλεργικές αντιδράσεις. Μια αλ-
λεργική αντίδραση μπορεί να ενεργοποιήσει την ΙΦΕΝ 
με δύο τρόπους. Να διεγείρει το ανοσολογικό σύστημα 
μέσω μη ειδικής διέγερσης της λειτουργίας των ηωσι-
νοφίλων ή με απ’ ευθείας διέγερση μέσω κατάποσης 
των εισπνεομένων αντιγόνων που απεκκρίνονται με 
τις πνευμονικές εκκρίσεις προς τον στοματοφάρυγγα. 
Η διάγνωση ενισχύεται με την ανεύρεση κρυστάλλων 
Charcot-Leyden στα κόπρανα, η ύπαρξη των οποίων 
συνηγορεί υπέρ του ότι στον βλεννογόνο του εντέρου 
υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ηωσινοφίλων. Θεραπεία 
με μεθυλπρεδνιζολόνη μειώνει αποτελεσματικά τη 
διήθηση του βλεννογόνου από ηωσινόφιλα. 

δ. Λοίμωξη.	Η λοίμωξη αποτελεί ένα ακόμη λόγο 
υποτροπής. Μια εντερική λοίμωξη φέρνει το γαστρε-
ντερικό ανοσολογικό σύστημα μέσα σε λίγες ημέρες 
σε επαφή με εντεροπαθογόνα που διεγείρουν τη φλεγ-
μονώδη διεργασία. 

ε. Μη	Στεροειδή	Αντιφλεγμονώδη	Φάρμακα. Η πρό-
κληση υποτροπής της ΙΦΕΝ μέσω των ΜΣΑΦ μπορεί 
να εξεηγηθεί με πολλούς τρόπους όπως διέγερση του 
εντερικού ανοσολογικού συστήματος μέσω του ΜΣΑΦ 
αυτού καθεαυτού, μείωσης της οξειδωτικής φωσφο-
ρυλίωσης, μείωσης της σύνθεσης προσταγλανδινών, 
αύξησης της εντερικής διαπερατότητος.

Η γνώση αυτών των πιθανών αιτίων υποτροπής 
μπορεί να προσαρμόσει κατάλληλα τη θεραπευτική 
στρατηγική του θεράποντος έτσι ώστε να την καταστή-
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Πίνακας 1. Φάρμακα και φαρμακευτικοί παράγοντες χρησιμοποιούμενοι στη θεραπεία των ΙΦΕΝ 

 Ι)  Φάρμακα με αντιφλεγμονώδη δράση
  α) Κορτικοστεροειδή και νεώτερα κορτικοστεροειδή (Πρεδνιζόνη, Μεθυλπρεδνιζολόνη, Tixocortole Pivalate, Beclom 

 ethasone, Butesonide, Fluticasone propionate)
  β) Σουλφασαλαζίνη
  γ) Ανάλογα σουλφασαλαζίνης
    Mesalamine (5-amino-salicylic acid), 
    4-aminosalicylic acid, 
    5-ASA-p-aminobenzate
    Polyasa (πολυμερές 5 ASA)
    Balsalaside (5-ASA-4-aminobenzoyl-1-alanine) 
    Οlsalazine (azodisal sodium - Dipentum)
    Asacol (mesalamine coated with Eudragit-S, απελευθέρωση σε ρΗ > 7)
    Salofalk (mesalamine in sodium glycine buffer coated with Eudragit-L, απελευθέρωση σε ρΗ>6) (επί πλέον Salofalk  

 enema και supp και Asacol supp)

 ΙΙ)  Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
  • Αζαθειοπρίνη και 6-μερκαπτοπουρίνη,
  • Μεθοτρεξάτη,
  • Κυκλοσπορίνη

ΙΙΙ)  Ανοσοτροποποιητικά φάρμακα
  • Αντίσωμα έναντι του Παράγοντος Νεκρώσεως του Όγκου (Infliximab)

IV)  Αντιβιοτικά
  • Μετρονιδαζόλη - Ορνιδαζόλη, Ciprofloxacin

V)   Παρεντερική και εντερική θρέψη
  • Στοιχειακή και πολυμερική δίαιτα

VI)  Φάρμακα συμπτωματικής αντιμετώπισης
  • Αντιδιαρροϊκά, σπασμολυτικά, αναλγητικά, κατασταλτικά του ΚΝΣ, χολεστυραμίνη (χορηγούνται με προσοχή)

VII)  Διάφορα
  • Ιχθυέλαια (πολυακόρεστα ω-3 λιπαρά οξέα) (εικοσιπεντανοειδή) (ΕΡΑ) (σε ελκώδη κολίτιδα)
  • Λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου
  • Νικοτίνη
  • Λιδοκαίνη (σε ελκώδη κολίτιδα)
  • Λευκοαφαίρεση (σε ελκώδη κολίτιδα και νόσο Crohn)
  • Υπερβαρικό οξυγόνο (περιπρωκτικές βλάβες νόσου του Crohn)
  • Tacrolimus FK506 (ανοσοκατασταλτικό σε πειραματική κολίτιδα και νόσο Crohn)
  • Ηπαρίνη (σε ελκώδη κολίτιδα)
  • Θαλιδομίδη 

σει πλέον αποτελεσματική. 

Η φαρμακευτική αντιμετώπιση των ασθενών με 
ελκώδη κολίτιδα και νόσο Crohn επιτυγχάνεται με 
την χρήση των ίδιων φαρμακευτικών παραγόντων, αν 
και τα δύο νοσήματα φαίνεται να αποτελούν κλινικές 
οντότητες με πολλές ομοιότητες, αλλά και διαφορές 
μεταξύ τους. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει 

τέσσερις μεγάλες κατηγορίες φαρμάκων: αντιφλεγμο-
νώδη, ανοσοκατασταλτικά, αντιβιοτικά και φάρμακα 
συμπτωματικής αντιμετώπισης8,9. Διάφορες άλλες 
φαρμακευτικές ουσίες μελετώνται τα τελευταία χρόνια 
των οποίων η εφαρμογή βασίζεται σε γνώσεις που σχε-
τίζονται με τις παθοφυσιολογικές διεργασίες της νόσου 
και των οποίων η αποτελεσματικότητα αναμένεται να 
καθοριστεί σαφέστερα τα επόμενα χρόνια.



226

IΔΙΟΠΑΘΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

Στο πίνακα 1 φαίνονται τα φάρμακα τα οποία 
θεωρείται σήμερα ότι έχουν αναμφίβολη αποτελε-
σματικότητα. Ο τρόπος δράσεως των διαφόρων αυτών 
θεραπευτικών παραγόντων έχει μελετηθεί επισταμέ-
νως στη διάρκεια των τελευταίων ετών και αναλύεται 
στα επι μέρους κεφάλαια ξεχωριστά για κάθε μία από 
αυτές. 

Τέλος όσον αφορά στην ψυχολογική υποστήριξη 
των ασθενών με ΙΦΕΝ αυτοί θα πρέπει να αντιμε-
τωπίζονται ως άτομα που πάσχουν από νόσο η οποία 
έχει ως συνέπεια την πρόκληση ψυχικής κατάπτωσης 
και δυσκολιών στην προσαρμογή. Η ψυχιατρική υπο-
στήριξη των ασθενών με ΙΦΕΝ αποσκοπεί στο να 
συμβιβασθούν με την διά βίου παρουσία της νόσου και 
να προσαρμοστούν κατάλληλα, έτσι ώστε να μην έχουν 
αισθήματα αυτομομφής, αλλά να διατηρήσουν καλές 
σχέσεις με τον περίγυρό τους. Οι ασθενείς πρέπει να 
υποστηριχθούν ψυχικά για να πεισθούν ότι δεν είναι 
αβοήθητοι στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. 
Οι ασθενείς επίσης θα πρέπει να υποστηρίζονται σε 
περιπτώσεις που αναφύεται stress, αλλά και στην 
εργασία του, στις σχέσεις του με το άλλο φύλο, στην 
υιοθέτηση ορθών διατροφικών συνηθειών, αλλά και 
στο να υπάρξουν κατευθυντήριες γραμμές και στόχοι. 
Προγράμματα ομαδικής υποστηρικτικής ψυχοθεραπεί-
ας μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω των συλλόγων 
των ασθενών. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται 
να ζουν ζωή με στόχουν (σπουδές, γάμος, επάγγελμα) 
ως να μην υπήρχε η νόσος. 

Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι τα αγχολυτικά ή αντι-
καταθλιπτικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε 
περιπτώσεις στις οποίες επιστημονικώς επιβάλλονται 
και μόνο με την σύσταση ειδικού. 

Επειδή στη νόσο του Crohn παρατηρείται κα-
ταθλιπτική συνδρομή σε μεγάλο ποσοστό ασθενών 

ενδεχομένως να ενδείκνυται αγωγή με μικρές δόσεις 
τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών σε επιλεγμένες περι-
πτώσεις.
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6.2.  ΣυΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙμΕΤΩΠΙΣΗ

Η συντηρητική αντιμετώπιση τη ΙΦΕΝ περιλαμ-
βάνει α) ψυχολογική υποστήριξη β) διατροφική φρο-
ντίδα και γ) φαρμακευτική αγωγή. Οι ομάδες των 
φαρμακευτικών ουσιών που διαθέτουμε σήμερα είναι 
αρκετές αλλά και ιδιαίτερα δαπανηρές. Η τελευταία 
αυτή παράμετρος θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαιτέρως 

υπ’ όψιν από τους θεράποντες στη σημερινή χρονική 
συγκυρία. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα 
φάρμακα ή συνδυασμοί  τους για κατάλληλο χρόνο 
και στη σωστή δοσολογία. Οι τρόποι συντηρητικής 
θεραπείας αναλύονται στη συνέχεια.
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6.2.1.  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ υΠΟΣΤΗΡΙξΗ 
	 	 	 	 Αστερία	Σταματάκη

Γενικές οδηγίες

Δεν υπάρχει διαιτητικό πρωτόκολλο που να μπο-
ρεί να εφαρμοστεί από όλους τους ασθενείς. Για να 
μπορέσει ο ειδικός να συντάξει μια δίαιτα θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη: ο εντοπισμός της νόσου, η ύπαρξη 
εντερικής απόφραξης και συνδρόμου βραχέος εντέρου. 
Η πρόσληψη θερμίδων και πρωτεινών θα πρέπει να 
είναι τέτοια ώστε να διατηρείται η μάζα σώματος και 
να επιτυγχάνεται η κανονική ανάπτυξη στα παιδιά και 
στους εφήβους. Σε εξωτερική βάση οι ασθενείς πρέπει 
να αποφεύγουν κάποιες τροφές που υπαγορεύονται 
από την συμπεριφορά της νόσου και πιθανή δυσανεξία. 
Έτσι σε ασθενείς με ανεπάρκεια λακτάσης πρέπει να 
αποφεύγουν τη λήψη γάλακτος, με στένωση εντέρου 
τα ωμά φρούτα και λαχανικά. Από την άλλη πλευρά, 
ελεγχόμενες μελέτες δείχνουν ότι ίνες από ολόκληρα 
σωματίδια π.χ. πίτυρο από μη επεξεργασμένα δημη-
τριακά, είναι καλώς ανεκτά.

Σε περιπτώσεις στεατόρροιας, τα λίπη της τροφής 
πρέπει να περιορίζονται μόνο στα μεσαίας αλύσου 
τριγλυκερίδια, ενώ ο περιορισμός των οξαλοξικών 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη ουρολιθίασης. 

Ασθενείς με βάρος κάτω από το 90% του ιδανικού 
σωματικού βάρους, ιδιαίτερα σε ενεργό φάση της νό-
σου, θα πρέπει να λαμβάνουν θερμίδες 25-35 kcal/kg 
και πρωτείνες 1-2g/kg ημερησίως1.

Ελλείψεις σε υγρά και ηλεκτρολύτες εμφανίζονται 
συνήθως σε ασθενείς με σύνδρομο του βραχέος εντέ-
ρου. Αυτές οι διαταραχές θεραπεύονται με διαλύματα 
ενυδάτωσης τα οποία λαμβάνονται από το στόμα. Τα 
διαλύματα αυτά θα πρέπει να έχουν χαμηλή οσμωτι-
κότητα και η συγκέντρωση τους σε χλωριούχο νάτριο 
να είναι τουλάχιστον 90mmol/L2. 

Πολλοί ασθενείς χρειάζονται χορήγηση σιδήρου 
και βιταμινών Β12 για διόρθωση των ελλειμμάτων, ενώ 
κάποιοι με αναιμία ανθεκτική στην παραπάνω θερα-
πεία απαιτούν υποδόρια χορήγηση ανασυνδιασμένης 
ερυθροποιητίνης.

Μερικοί συμπτωματικοί ασθενείς χρειάζονται να 
πάρουν συμπληρώματα με ιχνοστοιχεία και πολυβιτα-

μίνες, ενώ εκείνοι με κίνδυνο ανάπτυξης οστεοπόρω-
σης συμπληρώματα ασβεστίου 1000mg και βιταμίνης 
D 400-800 μονάδων ημερησίως. 

Ενδείξεις και επιλογές διατροφικής θεραπείας

Στόχος της διατροφικής θεραπείας είναι η διατήρη-
ση ή/και ανάκτηση της θρέψης, η ύφεση της δραστηριό-
τητας της νόσου, η μείωση της ανάγκης για χειρουργική 
επέμβαση και η πρόληψη των μετεγχειρητικών επιπλο-
κών. Η απόφαση για το είδος της θεραπείας που θα 
ακολουθηθεί εξαρτάται από την θρέψη του ασθενούς, 
τη δραστηριότητα και εντόπιση της νόσου και από την 
πιθανότητα χειρουργικής αντιμετώπισης. Γενικά, η 
εντερική διατροφή προτιμάται από την παρεντερική 
λόγω των λιγότερων επιπλοκών και του χαμηλότερου 
κόστους. Η παρεντερική επιβάλλεται στους ασθενείς 
με αντένδειξη ή δυσανεξία στην εντερική π.χ. ασθε-
νείς με μαζική αιμορραγία, διάτρηση ή απόφραξη 
του εντέρου, τοξικό μεγακόλο και ακραίο σύνδρομο 
βραχέος εντέρου.

Η διατροφική θεραπεία ενδείκνυται ιδιαίτερα 
σε οξεία, σοβαρή, υποτροπιάζουσα νόσο, στην προ-
εγχειρητική προετοιμασία των ασθενών με ελλιπή 
θρέψη, στην αντιμετώπιση των συριγγίων, στο ανα-
τομικό ή λειτουργικό σύνδρομο βραχέος εντέρου 
και σε περιπτώσεις επιβραδυνόμενης ανάπτυξης σε 
παιδιά. Η ένδειξη για διατροφική θεραπεία κυρίως 
στην κλινική εμπειρία παρά στα αποτελέσματα των 
μελετών, εφόσον έχει παρατηρηθεί ότι ασθενείς 
με ελλιπή θρέψη παρουσιάζουν επιβράδυνση στην 
αποκατάσταση της ιστικής βλάβης και μειωμένη 
ανοσολογική αντίδραση.

Ο ρόλος της Ολικής Παρεντερικής Θρέψης (ΟΠΘ) 
στην ΙΦΝΕ

Στους κυριότερους στόχους της ολικής παρεντε-
ρικής διατροφής περιλαμβάνονται, η προεγχειρητική 
ετοιμασία του εντέρου, η μετεγχειρητική αποκατάστα-
ση των ελλειμμάτων και της θρέψης και ως πρωτογενής 
θεραπεία σε σοβαρή, ενεργό νόσο1. Η ανάπαυση του 
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εντέρου αποσκοπεί στην βελτίωση της φλεγμονής, στη 
μείωση των μικροβίων και των αντιγόνων στον εντερι-
κό αυλό, στην μείωση των περισταλτικών κινήσεων και 
των εκκρίσεων που μπορεί να ανακουφίσουν από τα 
συμπτώματα2. Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιείται 
συμπληρωματικά όταν η πρόσληψη από του στόματος 
ή η εντερική διατροφή είναι ανεπαρκής στην αποκα-
τάσταση των ελλειμμάτων.

Η αποκλειστική ΟΠΘ μπορεί να έχει ως αποτέ-
λεσμα την ατροφία του εντερικού βλεννογόνου, την 
διαπίδυση μικροβίων μέσω του εντερικού αυλού, 
ενζυμικές και ορμονικές διαταραχές, ενδοηπατική 
χολόσταση και δυσλειτουργία των μακροφάγων. Επι-
πλέον, η ΟΠΘ αυξάνει το κόστος νοσηλείας και την 
παραμονή στο νοσοκομείο, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 
σηπτικών ή μεταβολικών επιπλοκών3.

Η ΟΠΘ στους ασθενείς με ΙΦΕΝ επιταχύνει την 
ύφεση, μειώνει το κοιλιακό άλγος και τα αποφρακτικά 
επεισόδια με ευνοικά αποτελέσματα κυρίως στους 
ασθενείς με ειλείτιδα3. Η ΟΠΘ είναι απαραίτητη για 
τουλάχιστον 1-3 μέρες, στις περιπτώσεις απόφραξης 
του εντέρου, ειδικά εάν έχει προηγηθεί περίοδος 
νηστείας μεγαλύτερης των 5 ημερών, επίσης μειώνει 
την πιθανότητα χειρουργικής αντιμετώπισης σε ασθε-
νείς με κορτικοστεροειδή4. Παρόλο ότι η ΟΠΘ είναι 
αποτελεσματική στην ανθεκτική νόσο με κατά μέσο 
όρο ποσοστό ύφεσης 64% (40-80%) κατά τη διάρκεια 
της ενδονοσοκομειακής παραμονής, υπολείπεται στην 
διατήρηση της ύφεσης μετά την έξοδο του ασθενούς 
(<50% στους 12 μήνες)2. Σε συνδυασμό με άλλη 
κατάλληλη θεραπεία η ΟΠΘ σε 100 ασθενείς με CD 
εμφάνισε κλινική ύφεση και ανακούφιση των συμπτω-
μάτων απόφραξης στο 75%, μείωση των φλεγμονωδών 
μαζών στο 75% και σύγκλιση των συρριγίων στο 62%. 
Επίσης παρουσίασε μείωση του δείκτη ενεργότητας, 
οι ασθενείς ανέκτησαν βάρος και αποκατέστησαν τα 
επίπεδα λευκωματίνης στον ορό. 

Η δημιουργία συριγγίων αποτελεί συχνή επιπλοκή 
της ΙΦΕΝ που συχνά απαιτεί χειρουργική αντιμε-
τώπιση. Πολυάριθμες μελέτες αναφέρουν αρχική 
ανταπόκριση και σύγκλιση στο 44% με την βοήθεια 
της ΟΠΘ2.

Εντερική Διατροφή 

Στην εντερική διατροφή, υγρά διαλύματα διαφόρων 
μορφών απελευθερώνονται στο έντερο με ρινογαστρι-
κούς ή ρινοεντερικούς καθετήρες ή μέσω διαδερμικής 

τοποθέτησης γαστροστομίας ή ειλεοστομίας. Συνήθως 
χρησιμοποιούνται πολυμερείς δίαιτες, ιδιαίτερα σε 
ασθενείς με ικανοποιητική εντερική λειτουργία. Οι 
στοιχειακές δίαιτες περιλαμβάνουν θρεπτικές ουσί-
ες σε απλή μορφή και ενδείκνυνται σε ασθενείς με 
δυσαπορρόφηση. Στις περιπτώσεις δυσανεξίας στις 
πολυμερείς δίαιτες και στο σύνδρομο βραχέος εντέρου 
προτιμάται η ημιστοιχειακή (ολιγομερής) δίαιτα και η 
στοιχειακή.

Στα πλεονεκτήματα της εντερικής διατροφής πε-
ριλαμβάνονται το χαμηλό κόστος, η εύκολη χορήγηση 
και το χαμηλό ποσοστό επιπλοκών σε σχέση με την 
ΟΠΘ. Οι συχνότερες επιπλοκές της εντερικής διατρο-
φής περιλαμβάνουν τις διάρροιες, τον μετεωρισμό, το 
κωλικοειδές κοιλιακό άλγος, τη γαστροοισοφαγική 
παλινδρόμηση και την εισρόφηση. Προβλήματα επί-
σης μπορεί να προκαλέσουν η δυσάρεστη γεύση και η 
χρήση των καθετήρων διατροφής.

Η χρησιμότητα της εντερικής διατροφής στην ΙΦΕΝ 
αποκαλύφθηκε τυχαία, σε ασθενείς που έλαβαν στοιχει-
ακή δίαιτα προεγχειρητικά και παρατηρήθηκε αποκατά-
σταση της θρέψης και μείωση της φλεγμονής. Η στοιχει-
ακή δίαιτα καθιερώθηκε ως πρωτογενής θεραπεία στη 
νόσο του Crohn εξαιτίας της χαμηλής αντιγονικότητας 
που διαθέτει. Η πρόσληψη επιτυγχάνεται στην εγγύς 
νήστιδα οπότε αφήνει τον ειλεό και το παχύ έντερο σε 
σχετική ανάπαυση. Επιπλέον η στοιχειακή όπως και η 
ολιγομερής δίαιτα μειώνει το μικροβιακό φορτίο του 
εντέρου, βελτιώνοντας έτσι την διαπερατότητα του 
εντερικού βλεννογόνου5.

Η στοιχειακή και η πολυμερής δίαιτα στην ΙΦΕΝ 
μπορεί να εμφανίσουν την ίδια αποτελεσματικότητα 
σε σύγκριση με τα κορτικοστεροειδή5. Όμως δεν 
υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν ότι μπορεί να 
αντικαταστήσουν την φαρμακευτική αγωγή. Συγκρι-
τικές μελέτες όμως συμπεραίνουν ότι ο συνδιασμός 
κορτικοστεροειδών και σουλφασαλαζίνης υπερτερεί 
της στοιχειακής δίαιτας6. Η μεταανάλυση τυχαιοποιη-
μένων ελεγχόμενων μελετών ευνοεί τη φαρμακευτική 
θεραπεία σε σχέση με την ΕΔ όσον αφορά την ύφεση 
της ενεργού νόσου7. Το ίδιο ισχύει και για μελέτες 
εστιασμένες στην διατήρηση της ύφεσης, παρόλο ότι 
η δίαιτα με επιλεγμένες τροφές αυξάνει την περίοδο 
ύφεσης8.

Η χρήση της ΕΔ κατά τη διάρκεια της ενεργού νό-
σου για 3-6 εβδομάδες προάγει την ύφεση τους 3 πρώ-
τους μήνες στο 29-88% των περιπτώσεων (68% κατά 
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μ.ο.)9. Τα ποσοστά ύφεσης μετά από 1 έτος κυμαίνονται 
από 0-56%, σε σχέση με 17-50% με την ΟΠΘ10. 

1.3.4. Ο ρόλος της ανοσοδιατροφής στην ΙΦΝΕ 

Η ανοσοδιατροφή, η χορήγηση δηλαδή διατροφι-
κών παραγόντων με ανοσορυθμιστικές και αντιφλεγ-
μονώδεις δράσεις (π.χ. βραχείας αλύσου λιπαρά οξέα, 
ω-3 λιπαρά οξέα) έχει δοκιμαστεί εκτενώς σε βαρέως 
πάσχοντες ασθενείς με επίτευξη σημαντικής ελάττωσης 
των επιπλοκών από λοιμώξεις11. Μια πιο ευρεία προ-
σέγγιση της ανοσοδιατροφής, με στόχο τον έλεγχο της 
προφλεγμονώδους και ανοσολογικής απάντησης και 
την άσκηση ευεργετικών επιδράσεων στην εντερική 
μικροχλωρίδα, συγκεντρώνει ένα έκδηλο επιστημονικό 
ενδιαφέρον και στα πλαίσια της πρωτογενούς θεραπεί-
ας και διατήρησης της ύφεσης στις ΙΦΝΕ.

Τα βραχείας αλύσου λιπαρά οξέα (SCFA) και ιδι-
αιτέρως το βουτυρικό οξύ κατέχουν ουσιώδη θέση στη 
διατήρηση και φυσιολογική λειτουργία του εντερικού 
επιθηλιακού φραγμού και στην αποτροπή φλεγμονω-
δών καταστάσεων. Τα SCFA συνιστούν προιόν αναε-
ρόβιας ζύμωσης των διαιτητικών ινών από την εντερική 
χλωρίδα και το βουτυρικό οξύ αποτελεί πρωταρχική 
πηγή ενέργειας για τα κύτταρα του παχέος εντέρου, 
με σημαντικές επιδράσεις στο βαθμό οξύτητας του 
εντέρου, στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων και στη 
σύσταση της μικροχλωρίδας. Εικάζεται πως φλεγμονώ-
δεις καταστάσεις, όπως η ελκώδης κολίτις, σχετίζονται 
με ανεπαρκή ενδοαυλιακή διαθεσιμότητα του βουτυρι-
κού οξέος ή με διαταραχές στην οξείδωσή του από τα 
εντεροκύτταρα12, αν και δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη 
η σχέση που συνδέει την ενδοαυλιακή συγκέντρωση 
SCFA και τη δραστηριότητα της ΙΦΝΕ13. Η χορήγηση 
SCFA και διαιτητικών ινών, οι οποίες οδηγούν στην 
παραγωγή SCFA, μπορεί να συμβάλλει στη θερα-
πευτική αντιμετώπιση της ΙΦΝΕ και να ενταχθεί στα 
γενικότερα πλαίσια της ανοσοδιατροφής, η οποία έχει 
ως περιεχόμενό της και την προαγωγή υγείας μέσω της 
διατήρησης της φυσιολογικής μικροχλωρίδας και του 
ελέγχου της φλεγμονώδους αντίδρασης.

Έχουν διαπιστωθεί αυξημένα επίπεδα λευκοτριε-
νών και προσταγλαδίνης Ε2 στο εντερικό περιεχόμενο 
ασθενών με ενεργό ελκώδη κολίτιδα. Η ακριβής προέ-
λευση των μεταβολιτών αυτών του αραχιδονικού οξέος 
είναι άγνωστη, είναι όμως πιθανό να προέρχονται από 
τα ουδετερόφιλα που συμμετέχουν στη φλεγμονώδη 
διεργασία. Η χορήγηση ιχθυελαίων που περιέχουν 

μεγάλες ποσότητες εικοσιπεντανοειδών (με χημική 
σύνθεση όμοια με αυτή του αραχιδονικού οξέος), ανα-
μένεται να αυξήσει το μεταβολισμό προς λευκοτριένη 
Β5 και προσταγλαδίνη Ε3, με επακόλουθο τη μείωση 
των επιπέδων της (βλαπτικής) λευκοτριένης Β415. Τα 
ω-3 λιπαρά οξέα φαίνεται ότι προάγουν την ύφεση σε 
ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα16.

Όσον αφορά τα αμινοξέα γλουταμίνη και αργινίνη 
τα οποία φαίνονταν να έχουν ευεργετική επίδραση, 
τελευταίες μελέτες έδειξαν ότι στερούνται σημασίας.
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6.2.2.  ΣΑΛΙΚυΛΙΚΑ 
	 	 	 Ιωάννης	Κ.	Τριανταφυλλίδης

ΣΟυΛΦΑΣΑΛΑζΙΝΗ
Η σουλφασαλαζίνη αποτελεί πολύτιμο φάρμακο 

στη θεραπεία της ΙΦΕΝ. Η χημική της ονομασία εί-
ναι salicylazosulfapyridine και αποτελείται από ένα 
μόριο salicylate συνδεδεμένο με αzο δεσμό με ένα 
μόριο sulfapyridine (SP) Μετά λήψη του φαρμάκου 
από το στόμα, το μεγαλύτερο μέρος του φτάνει στο 
παχύ έντερο χωρίς να υποστεί καμία μετατροπή. Τα 
βακτηρίδια του παχέος εντέρου διασπούν τον αzο 
δεσμό απελευθερώνοντας έτσι ένα μόριο SP και ένα 
μόριο 5-αμινοσαλικυλικού οξέος (5-ASA). Η SP τελι-
κώς απορροφάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από το παχύ 
έντερο και αποβάλλεται με τα ούρα. Αντίθετα ελάχιστη 
ποσότητα 5-ASA απορροφάται από το παχύ έντερο, 
με τον βλεννογόνο του οποίου παραμένει σε επαφή 
εκδηλώνοντας έτσι την αντιφλεγμονώδη του δράση1-3.
Παρενέργειες: Η SP φαίνεται ότι ευθύνεται για 

το μέγιστο μέρος των παρενεργειών που σχετίζονται 
με την λήψη της σουλφασαλαζίνης, ορισμένες από 
τις οποίες είναι δοσοεξαρτώμενες και άλλες όχι. Εν 
τούτοις και το 5-ASA δεν στερείται παρενεργειών κυ-
ριότερη των οποίων είναι η διάρροια. Οι παρενέργειες 
της SASP είναι αισθητική νευροπάθεια, παραισθησίες, 
μικτή αισθητικοκινητική νευροπάθεια, ηπατοτοξικότη-
τα, αζωσπερμία, στείρωση (όσο διαρκεί η χορήγηση 
του φαρμάκου), δερματικά εξανθήματα, οζώδες 
ερύθημα, σύνδρομο προσομοιάζον με ερυθηματώδη 
λύκο, ναυτία, έμετοι, κεφαλαλγία και αιματολογικές 
διαταραχές. 
Τρόπος	 δράσεως: Η SASP έχει ισχυρή αντιφλεγ-

μονώδη δράση, που ασκείται σε πολλά επίπεδα της 
φλεγμονώδους διεργασίας στο έντερο. Σύνοψη των 
δράσεων της σουλφασαλαζίνης φαίνεται στον πίνακα 
14-9. 

H SASP α) προστατεύει την ακεραιότητα των 
επιθηλιακών κυττάρων, το μεταβολισμό, τη λειτουρ-
γικότητα και τη διαπερατότητά τους μέσω αναστολής 
της β-οξείδωσης των λιπαρών οξέων βραχείας αλύσου, 
εξουδετέρωσης του μονοξειδίου του αζώτου, αντιοξει-
δωτικής δράσης, αναστολής της προσκόλλησης των 
λευκοκυττάρων και μέσω μείωσης της δραστηριότητος 

πρωτεολυτικών ενζύμων. Ακόμη αναστέλλοντας τη 
σύνδεση της Ιντερφερόνης-γ και του TNF-α με τους 
υποδοχείς τους μειώνει την έκφραση των αντιγόνων 
HLA DR από τα επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου 
μειώνοντας έτσι την αντιγονοπαρουσιαστική ικανό-
τητά τους. β) Επιδρά στα κύτταρα φλεγμονής τόσο 
του περιφερικού αίματος όσο και του εντέρου. Στο 
περιφερικό αίμα αναστέλλει τη παραγωγή όλων των 
κλάσεων των ανοσοσφαιρινών του ορού, μειώνει την 
ικανότητα των φυσικών κυττάρων-φονέων καθώς και 
τη λειτουργικότητα των ουδετεροφίλων. Στο εντερικό 
τοίχωμα αναστέλλει τη παραγωγή ανοσοσφαιρινών, 
IL-2, τη κυτταροτοξικότητα των λεμφοκυττάρων του 
χορίου καθώς και τη διέγερση των CD11b και CD18. 
γ) Επιδρά στη παραγωγή πολλών κυτταροκινών ανα-

Πίνακας 1. Μηχανισμοί δράσεως σουλφασαλαζίνης

 1. Επιθηλιακά κύτταρα εντέρου: 
  Προστασία: 
   - ακεραιότητος
   - μεταβολισμού,
   - λειτουργικότητος

 2. Μείωση έκφρασης των αντιγόνων HLA DR από τα 
επιθηλιακά κύτταρα 

 3. Επίδραση σε κύτταρα φλεγμονής 
  Περιφερικό αίμα:
   - αναστολή παραγωγής ανοσοσφαιρινών 
   - μείωση ικανότητος φυσικών κυττάρων-φονέων 
   - μείωση λειτουργικότητος ουδετεροφίλων
   Εντερικό τοίχωμα: 
   - αναστολή παραγωγής ανοσοσφαιρινών, 
   - αναστολή παραγωγής IL-2, 
   - αναστολή κυτταροτοξικότητος λεμφοκυττάρων
   - αναστολή διέγερσης των CD11b και CD18. 

 4. Αναστολή παραγωγής προφλεγμονωδών κυτταροκι-
νών 

 5. Αναστολή παραγωγής εικοσανοειδών

 6. Μείωση παραγωγή ΟΗ-
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στέλλοντας π χ την απελευθέρωση IL-1β καθώς και 
τη σύνδεση της Ιντερφερόνης-γ και του Παράγοντος 
Νεκρώσεως του Ογκου με τους υποδοχείς τους. Ακόμη 
αναστέλλει την απελευθέρωση IL-1 και IL-6 καθώς και 
τη παραγωγή IL-2 και IL-3 από τα CD3+T λεμφοκύτ-
ταρα. δ) Η SASP επιδρά στη παραγωγή εικοσανοει-
δών, αναστέλλει τη παραγωγή λευκοτριαίνης Β4 από 
τα ουδετερόφιλα και τέλος ε) μειώνει τη παραγωγή ΟΗ 
και ΟCl μέσω αναστολής της μυεολοϋπεροξειδάσης 
και οξειδάσης της ξανθίνης.

1. Ελκώδης κολίτις 

Η δράση του φαρμάκου στην ΙΦΕΝ έχει ερευνηθεί 
με παλαιότερες μελέτες, μελέτες οι οποίες φαίνονται 
στον πίνακα 1. Λεπτομερέστερα η δράση του φαρμά-
κου έχει ως εξής:

Ενεργός ελκώδης κολίτις

Η SASP υπερτερεί του placebo στην ενεργό ελκώδη 
κολίτιδα, δεν είναι όμως τόσο αποτελεσματικό όσο τα 
κορτικοειδή. Η συνήθης δόση είναι 3-4g/d και χορηγού-
νται σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια συμπτωματολογία 
μόνη ή σε συνδυασμό με κορτικοειδή10. Οι υποκλυσμοί 
SASP θεωρούνται ως αποτελεσματικό φάρμακο στην 
αντιμετώπιση της ορθοσιγμοειδίτιδος. (η μορφή αυτή 
δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα).

Ανενεργός ελκώδης κολίτις

Η πρόληψη των υποτροπών της ελκώδους κολίτιδας 
αποτελεί την κύρια ένδειξη του φαρμάκου. Χορηγείται 
εφ΄ όρου ζωής σε δόση 2 g/d11. Η δόση των 3 g/d έχει 
ελαφρώς καλύτερα αποτελέσματα, αλλά συνοδεύεται 
από περισσότερες παρενέργειες.

2. Νόσος Crohn

Ενεργός νόσος Crohn

Στη NCCDS (American Cooperative Crohn’s 
Disease Study) η SASP σε δόση 1g/15 Kg (μέγιστη 
δόση: 5g/d) χορηγούμενη για 4 μήνες ήταν αποτελε-
σματική σε περιπτώσεις ασθενών με εντόπιση στο παχύ 
έντερο ή ταυτόχρονα στο λεπτό και παχύ12-16. Υπάρχουν 
ελάχιστα δεδομένα που υποστηρίζουν ότι το φάρμακο 
είναι δραστικό σε ασθενείς με εντόπιση της νόσου στο 
λεπτό έντερο. Σε όλες πάντως τις μελέτες καλύτερη 
ανταπόκριση παρουσίαζαν οι άρρωστοι που δεν είχαν 
προηγουμένως υποβληθεί σε θεραπεία. Η αποτελεσμα-
τικότητα της SASP στην ενεργό νόσο Crohn, αποδεί-

χθηκε επίσης τόσο στην Cooperative Crohn’s disease 
study in Sweden, όσο και στην European Cooperative 
Crohn’s disease study15.

Ανενεργός νόσος Crohn

Η SASP δεν μειώνει τον ρυθμό υποτροπών της 
νόσου του Crohn σε δόση 0.5g/d για διάστημα 1-2 
ετών17.

Χειρουργηθέντες ασθενείς με νόσο Crohn

Aρκετά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η χορήγηση 
SASP δεν μειώνει τον ρυθμό υποτροπών της νόσου 
του Crohn σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χει-
ρουργική τμηματική εντερεκτομή17. Σύνοψη των απο-
τελεσμάτων των διαφόρων μελετών με την χρήση της 
Σουλφασαλαζίνης φαίνεται στον Πίνακα 2.

Η σουλφασαλαζίνη χρησιμοποιείται πλέον ελά-
χιστα στη χώρα μας. Ο συγγραφέας προτείνει την 
χρήση του φαρμάκου σε ασθενείς με ΙΦΕΝ οι οποίοι 
παρουσιάζουν επίμονες αρθραλγίες μη ανταποκρινό-
μενες στη συνήθη θεραπευτική αγωγή της υποκείμενης 
ΙΦΕΝ. 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΟυΛΦΑΣΑΛΑζΙΝΗΣ

Η ύπαρξη παρενεργειών από την χρήση της σουλ-
φασαλαζίνης και η διαπίστωση ότι το 5-ASA αποτελεί 
το δραστικό της μόριο ήταν οι δύο παράγοντες που 
ώθησαν την έρευνα προς την κατεύθυνση της ανάπτυ-
ξης νέων παραγώγων της SASP που σχετίζονταν με 
το 5-ASA. Το 5-ASA παρουσιάζει ένα βασικό φαρ-
μακοκινητικό μειονέκτημα, που είναι η πλήρης σχεδόν 
απορρόφησή του από το λεπτό έντερο και η εν συνεχεία 
απέκκρισή του από τα ούρα. Η χορήγησή του επομένως 
από το στόμα είναι ουσιαστικώς χωρίς θεραπευτικό 
αποτέλεσμα αφού για να εκδηλωθεί η θεραπευτική 
του δράση θα πρέπει να βρίσκεται σε επαφή με τον 
φλεγμαίνοντα βλεννογόνο. Το πρόβλημα αυτό έγινε 
δυνατό να παρακαμφθεί φαρμακοτεχνικώς με τρεις 
τρόπους: Στον πρώτο από αυτούς το μόριο του 5-ASA 
καλύφθηκε με ακρυλική ρητίνη που έχει την ιδιότητα 
να διασπάται όταν το ρΗ του περιβάλλοντος φθάσει ή 
υπερβεί το 7, πράγμα που συμβαίνει στον τελικό ειλεό 
και στο παχύ έντερο (κυρίως δεξιό κόλον) (σκεύασμα: 
Asacol). Άλλα σκευάσματα (Salofalk) απελευθερώνουν 
την δραστική ουσία σε ρΗ περίπου 6 και επομένως 
είναι κατάλληλα για περιπτώσεις φλεγμονώδους νό-
σου που προσβάλλει το λεπτό έντερο. Με τον δεύτερο 
φαρμακοτεχνικό τρόπο, ένα μόριο 5-ASA συνδέθηκε 
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Πίνακας 2. Τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες, διπλές-τυφλές μελέτες αναφαρόμενες στην αποτελεσματικότητα της σουλφα-
σαλαζίνης στην ΙΦΕΝ.
Αναφορά Φάρμακο  Αριθμός  Διάρκεια Ανταπόκριση 
   ασθενών  
Summers et al.  
1979 SASP 1 g/15 kg 74 17 εβδομάδες Ύφεση:
     SASP: 43% 
  Prednisone 0.25-0.75 mg/kg  85  Prednisone: 60%   
  Azathioprine 2.5 mg/kg 59  Azathioprine: 40%   
 Placebo 77  Placebo: 30% 
Malchow et al.  
1984   Ενεργός  16 εβδομάδες Ύφεση: 
   νόσος    
   υποομάδα    
  SASP 3 g 54  SASP: 50% 
  6-Methylprednisolone 48 mg/24h,  47  MP: 83% 
  μείωση δόσης εβδομαδιαίως 
  κατά 8 mg ημερησίως
  6-Methylprednisolone + SASP 56  MP + SASP: 76%   
 Placebo 58  Placebo: 34% 
van Hees et al.  
1981     26 εβδομάδες μείωση φλεγμονής  
  SASP 4-6 g/day 13  SASP: 62% 
  Placebo 13  Placebo: 8% 
Singleton et al.    8 εβδομάδες Συνολικά αποτελέσματα: 
1979 SASP plus prednisone 43  Η προσθήκη SASP στην  
     πρεδνιζόνη δεν υπερτερούσε 
  Prednisone 46  έναντι μόνης της πρεδνιζόνης
     
Rijk et al.  
1991     16 εβδομάδες Συνολικά αποτελέσματα:  
 SASP 6 g ημερησίως (4 g ημερη- 30  Σημαντικά μεγαλύτερη μείωση  
  σίως εφόσον παρουσιάζονταν    στο δείκτη δραστηκότητος της 
  παρενέργειες) με 30 mg ημερησίως    νόσου Crohn σε όλα τα χρονι- 
     κά διαστήματα με τον συνδυα- 
     σμό SASP/πρεδνιζόνη vs. μόνο 
     SASP  
  6 g ημερησίως (4 g ημερησίως 30 
  εφόσον παρουσιάζονταν 
  παρενέργειες) με placebo

με ένα μόριο aminobenzyl alanine, που στην περίπτωση 
αυτή δρα ως μεταφορέας του μορίου του 5-ASA. Με 
το τρόπο αυτό παρεμποδίζεται η απορρόφηση της 
μεσαλαμίνης από το λεπτό έντερο. Πειράματα σε φυ-
σιολογικά άτομα έδειξαν ότι το 1/2 του 5-ASA και τα 
3/4 του aminobenzyl alanine ανιχνεύονται στα κόπρα-
να πράγμα που σημαίνει ότι στο παχύ έντερο φθάνει 
ικανοποιητική ποσότητα του φαρμάκου (Balsalazide). 
Σε άλλη μορφή, δύο μόρια 5-ASA συνδέονται με azo 

δεσμό, ακριβώς όπως στο μόριο της SASP το 5-ASA 
συνδέεται με το μόριο της SP. Έτσι, το διπλό μόριο 
του 5-ASA όπως ακριβώς και το μόριο της SASP, δι-
έρχεται το λεπτό έντερο, όπου απορροφάται ελάχιστα 
και φθάνει στο παχύ έντερο, όπου και απελευθερώνει 
δύο μόρια 5-ASA. Η κοινόχρηστη ονομασία του φαρ-
μάκου είναι disodium azodisalicylate (φαρμακευτικό 
ιδιοσκεύασμα: Dipentum). Φαρμακολογικές μελέτες 
επιβεβαίωσαν την διπλάσια ποσότητα της απελευθε-
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ρούμενης ποσότητος του 5-ASA στο παχύ έντερο, όπως 
και την απουσία συστηματικών παρενεργειών και δερ-
ματικών εξανθημάτων. Τέλος στο σκεύασμα Pentasa η 
απελευθέρωση του φαρμάκου είναι ελεγχόμενη (time 
controlled release).

Έχει διαπιστωθεί ότι οι μέσες τιμές του ρΗ του 
γαστρικού περιεχομένου σε ασθενείς με ελκώδη κο-
λίτιδα ή νόσο του Crohn είναι σημαντικά υψηλότερες 
σε σύγκριση με τις τιμές του ρΗ των φυσιολογικών 
ατόμων18. Οι τιμές στα διάφορα τμήματα του λεπτού και 
παχέος εντέρου ήσαν συγκρίσιμες μεταξύ ασθενών και 
μαρτύρων. Στους ασθενείς όμως με ελκώδη κολίτιδα οι 
τιμές του ρΗ ήσαν υψηλότερες στο τελικό ειλεό, τυφλό 
και δεξιό κόλον και οι διαφορές δεν σχετίζονται με τη 
δραστικότητα της νόσου. Οι παρατηρήσεις αυτές συνη-
γορούν υπέρ της απόψεως ότι τα διάφορα σκευάσματα 
μεσαλαμίνης απελευθερώνουν το δραστικό φάρμακο 
στον πεπτικό σωλήνα επαρκώς και ανεξάρτητα από 
την ύπαρξη ή μη ενεργού νόσου.
Τρόπος	 δράσεως: Ο τρόπος δράσεως του 5-ASA 

είναι παρόμοιος με το τρόπο δράσεως της SASP αν και 
υπάρχουν ορισμένες διαφορές στα πειραματικά πρό-
τυπα έρευνας των αντιφλεγμονωδών τους δράσεων19. 
Για παράδειγμα το 5-ASA αναστέλλει την έκκριση 
ισταμίνης και προσταγλανδίνης D2 από τα μαστοκύτ-
ταρα. Σημαντικότερος ίσως είναι ο μηχανισμός της 
αναστολής της μεταβολικής οδού μεταβολισμού του 
αραχιδονικού οξέος μέσω της λιποοξυγενάσης. Η δρα-
στικότητα της λιποοξυγενάσης των ενεργοποιημένων 

ουδετεροφίλων αναστέλλεται από την μεσαλαζίνη. 
Δεδομένα in vitro αποδεικνύουν ότι η αναστολή της 
λευκοτριαίνης Β4 είναι δοσοεξαρτώμενη. Μεγάλες 
συγκεντρώσεις μεσαλαζίνης αναστέλλουν λειτουργίες 
των ανθρώπινων κοκκιοκυττάρων όπως είναι η μετα-
νάστευση, αποκοκκίωση, και φαγοκυττάρωση, ενώ 
αναστέλλει την δημιουργία ελευθέρων ριζών οξυγόνου. 
Εκτός από αυτές τις δράσεις η μεσαλαζίνη αναστέλλει 
την σύνθεση του παράγοντος ενεργοποίησης των αιμο-
πεταλίων Αναστέλλει επίσης την επιτελούμενη μέσω 
του TNF-a υπέρμετρη διέγερση των CD11b και CD18. 
Η μεσαλαζίνη αναστέλλει τον σχηματισμό ιντερλευκί-
νης-1 και ιντερλευκίνης-6 στον εντερικό βλεννογόνο, 
γεγονός που υποδηλώνει απ ευθείας συμμετοχή στις 
ανοσολογικές διεργασίες του εντερικού βλεννογόνου. 
Η μεσαλαζίνη αναστέλλει την λειτουργία του πυρηνι-
κού παράγοντος κάππα-βήτα ο οποίος είναι υπεύθυνος 
για την σύνθεση πολλών προφλεγμονωδών κυτταροκι-
νών. Η μεσαλαζίνη προκαλεί σημαντική μείωση της έκ-
φρασης των δεικτών ενεργοποίησης των μονοπυρήνων 
του χορίου όπως της τρανσφαιρίνης, της IL-2 και των 
προσκολλητικών μορίων. Τέλος η μεσαλαζίνη διεγείρει 
τους μηχανισμούς της απόπτωσης (προγραμματισμένου 
κυτταρικού θανάτου). Περιληπτικά οι μηχανισμοί δρά-
σης του φαρμάκου φαίνονται στον πίνακα 3.

1. μεσαλαζίνη (5-αμινο-σαλικυλικό οξύ, 5-ASA)

Το 5-ASA απεκκρίνεται ταχύτατα από τους νε-

Πίνακας 3. Μηχανισμοί δράσης μεσαλαζίνης

 1. Αναστολή έκκρισης ισταμίνης και προσταγλανδίνης D2 από τα μαστοκύτταρα. 

 2. Αναστολή μεταβολικής οδού μεταβολισμού του αραχιδονικού οξέος μέσω της λιποοξυγενάσης. 

 3. Αναστολή δραστικότητας της λιποοξυγενάσης των ενεργοποιημένων ουδετεροφίλων

 4. Αναστολή διαφόρων λειτουργιών των ανθρώπινων κοκκιοκυττάρων (μετανάστευση, αποκοκκίωση, φαγοκυττάρωση)

 5. Αναστολή δημιουργίας ελευθέρων ριζών οξυγόνου.

 6. Αναστολή σύνθεσης του παράγοντος ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων 

 7. Αναστολή της επιτελούμενης μέσω του TNF-a υπέρμετρης διέγερσης των CD11b και CD18

 8. Αναστολή σχηματισμού Ιντερλευκίνης-1 και Ιντερλευκίνης-6 στον εντερικό βλεννογόνο

 9. Αναστολή λειτουργίας του πυρηνικού παράγοντος κάππα-βήτα 

 10. Πρόκληση σημαντικής μείωσης της έκφρασης των δεικτών ενεργοποίησης των μονοπυρήνων του χορίου όπως της τραν-

σφαιρίνης, της IL-2 και των προσκολλητικών μορίων

 11. Διέγερση μηχανισμών απόπτωσης (προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου).
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Πίνακας 4. Τυχαιοποιημένες, διπλές-τυφλές, ελεγχόμενες με placebo μελέτες σχετικώς με mesalamine

Αναφορά Συγκρινόμενα  Αριθμός  Διάρκεια Ανταπόκριση    
  φάρμακα ασθενών   

Rasmussen et al.    16 εβδομάδες Βελτίωση:   

1987 Mesalamine 1.5 g 30  Mesalamine 40% 

    Placebo 37  Placebo 30%, ns 

Mahida et al.      6 εβδομάδες Βελτίωση:  

1990 Mesalamine 1.5 g (Pentasa) 20 Mesalamine 40% 

  Placebo 20 Placebo 35%, ns 

Tremaine et al.      16 εβδομάδες μερική ή πλήρης βελτίωση: 

1994 Mesalamine 3.2 g (Asacol,  20  Mesalamine 45%  

  0.8 g tablets 4 φορές ημερησίως) 

  Placebo 18  Placebo 22%, P = 0.042 

Singleton et al.      16 εβδομάδες Ύφεση:  

1993 Mesalamine 1 g 80  Mesalamine 4 g 43%,  

     <P < 0.01 vs. placebo 

  Mesalamine 2 g 75  Mesalamine 2 g 24%, μη σημαντικό 

  Mesalamine 4 g (Pentasa) 75   

  Placebo 80  Placebo 18% 

Singleton et al.    16 εβδομάδες Ύφεση:

1994 Mesalamine 2 g 82  Καμία θεραπεία δεν προκάλεσε ση-

Hanauer et al.     μαντική μεταβολή του δείκτη δραστη- 

2001    κότητος σε σχέση με την αρχική τιμή 

     μεταβολές στον CDAI από έναρξη  

     μέχρι το τελικό σημείο της μελέτης: 

  Mesalamine 4 g 75  Mesalamine 4 g: -41 

  Placebo 75  Placebo: -35, μη σημαντικό 

Hanauer et al.     16 εβδομάδες μεταβολές στον CDAI από έναρξη

2001    μέχρι το τελικό σημείο της μελέτης: 

  Mesalamine 4 g 154  Mesalamine: -72 

  Placebo 156  Placebo: -64, μη σημαντικό

φρούς υπό την μορφή του μεταβολίτου N-acetyl-5-
aminosalicylic acid. Η χορήγησή του δεν συνιστάται σε 
ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Δεν πρέπει επίσης 
να χορηγείται ταυτόχρονα με λακτουλόζη ή άλλα σκευ-
άσματα που μειώνουν το pΗ του παχέος εντέρου γιατί 
αναστέλλεται η απελευθέρωσή του. Οι παρενέργειες 
του φαρμάκου συνίστανται κυρίως σε φαινόμενα από 
το ανώτερο πεπτικό (ναυτία, έμετος), διάρροια και 
κεφαλαλγία. Σπανίως μπορεί να επέλθει επιδείνωση 
της φλεγμονώδους εντεροπάθειας. Δεν έχουν περι-
γραφεί επιδράσεις στον μυελό των οστών και στην 
γονιμοποιητική ικανότητα των ανδρών. Αντενδείκνυται 
σε άτομα ηλικίας κάτω των δύο ετών και σε άτομα με 

υπερευαισθησία στα σαλικυλικά. Φαίνεται ότι η κύηση 
και οι υπερήλικες δεν αποτελούν αντένδειξη για την 
χορήγησή του.

Ελκώδης κολίτις

Ενεργός ελκώδης κολίτις

Σε μεταανάλυση 14 σχετικών μελετών (11 μελέτες 
με 5-ASA και 3 με 4-ASA) αποδείχθηκε ότι η μεσαλα-
μίνη χορηγούμενη υπό μορφή υποκλυσμών υπερτερεί 
στατιστικώς σημαντικά του placebo όσον αφορά στην 
πρόκληση κλινικής και ιστολογικής υφέσεως καθώς και 
συμπτωματικής βελτιώσεως σε ασθενείς με ελκώδη ορ-
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θοσιγμοειδίτιδα20-29. Οι τρεις μελέτες που αφορούσαν 
στην χορήγηση 4-ASA (το φάρμακο δεν κυκλοφορεί 
στην Ελλάδα), έδωσαν παρόμοια με τα του 5-ASA 
αποτελέσματα. Η χορήγηση μεγάλων δόσεων μεσα-
λαμίνης (2Χ4 gr/24h) ενδέχεται να επιφέρει ταχύτερο 
κλινικό αποτέλεσμα, όμως δεν αυξάνει τον βαθμό του 
θεραπευτικού αποτελέσματος.

Ανενεργός ελκώδης κολίτις

Στην προηγούμενη μεταανάλυση αξιολογήθηκαν τα 
αποτελέσματα της χορηγήσεως του 5-ASA σε ασθενείς 
με ορθοσιγμοειδίτιδα ως θεραπείας συντηρήσεως μετά 
την επίτευξη υφέσεως. Από τα δεδομένα 5 αντίστοιχων 
μελετών το φάρμακο αποδείχθηκε στατιστικώς σημα-
ντικά υπέρτερο του placebo σε όλες τις μελέτες30-36. 
Δεν υπερτερεί όμως, όσον αφορά στην διατήρηση της 
υφέσεως, άλλων σχημάτων, όπως π χ της χορήγησης 
σουλφασαλαζίνης από του στόματος. Το azodisal 
sodium είναι αποτελεσματικό φάρμακο όσον αφορά 
στη διατήρηση της υφέσεως σε ασθενείς με ελκώδη 
κολίτιδα.

Νόσος Crohn

Ενεργός νόσος Crohn

Από τα υπάρχοντα δεδομένα φαίνεται ότι η μεσα-
λαμίνη είναι αποτελεσματικό φάρμακο χορηγούμενο 
σε μεγάλες δόσεις από του στόματος σε ασθενείς 
με ενεργό νόσο Crohn37,38. Για παράδειγμα, σε μία 
μεγάλη πολυκεντρική αμερικανική μελέτη που περιέ-
λαβε 199 ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn που έλαβαν 
θεραπευτικώς 1, 2, ή 4 gr /24h μεσαλαμίνης από του 
στόματος για 12 εβδομάδες, συγκριτικώς με placebo, 
καταδείχθηκε η υπεροχή της μεσαλαμίνης έναντι του 
εικονικού φαρμάκου, που όμως ήταν δοσοεξαρτώμενη. 
Οι ασθενείς που πήραν 4 g/24h παρουσίασαν βελτίωση 
σε ποσοστό 67%.

Ανενεργός νόσος Crohn

Ευνοϊκά αποτελέσματα έχουν περιγραφεί από την 
χρήση της μεσαλαμίνης όσον αφορά στην πρόληψη 
των υποτροπών της νόσου του Crohn. Σε μεγάλη σει-
ρά ασθενών με νόσο Crohn σε ύφεση, η θεραπεία με 
5-ASA (0.5gΧ3/24h) για 12 μήνες είχε ως αποτέλεσμα 
ρυθμό υποτροπής 22% συγκριτικώς με 43% της ομά-
δος του placebo. Σε άλλη μελέτη ο ρυθμός υποτροπής 
με χορήγηση 2-4g/24h mesalamine ήταν σημαντικά 
μικρότερος σε σχέση με την ομάδα του εικονικού 

φαρμάκου39,40. 

2. Azodisal sodium (Dipentum)

Το φάρμακο χορηγούμενο από το στόμα σε δόση 
μέχρι 2 gr/24 ωρο για 6 εβδομάδες είναι πολύ καλά 
ανεκτό. Οι συνιστώμενες δόσεις για συνήθη κλινική 
χρήση είναι 1-3 gr/24ωρο. Διάρροια και ναυτία είναι 
οι μόνες παρενέργειες που εμφανίζονται σε μικρό 
γενικά ποσοστό των ασθενών. Η ανδρική γονιμότητα 
δεν μεταβάλλεται. Ενδείκνυται και σε περιπτώσεις 
ασθενών με δυσανεξία στην σουλαφασαλαζίνη. 

Σύνοψη των διπλών - τυφλών μελετών με την χρήση 
της μεσαλαζίνης στην ΙΦΕΝ φαίνεται στον πίνακα 4.
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6.2.3.  ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ
	 	 	 	 Ιωάννης	Κουτρουμπάκης	-	Κωνσταντίνος	Καρμίρης

Τα κορτικοστεροειδή (ΚΣ) αποτέλεσαν ήδη από τη δεκαετία του 1950 μια σημαντική επιλογή για τη θεραπεία 

τόσο της νόσου του Crohn (ΝC) όσο και της ελκώδους 
κολίτιδος (ΕΚ)1-7. Πολλές μεταγενέστερες ελεγχόμενες 
μελέτες απέδειξαν ότι είναι αποτελεσματικά στην 
επίτευξη ύφεσης και στις δύο νόσους6,8. Σήμερα απο-
τελούν ένα από τα κυριότερα μέσα αντιμετώπισης της 
ιδιοπαθούς φλεγμονώδους εντερικής νόσου (ΙΦΕΝ) με 
ένδειξη κυρίως τη μέσης ή σοβαρής βαρύτητας νόσο. 
Η αναμενόμενη ανταπόκριση και εμφάνιση ύφεσης 
ανέρχεται σε ποσοστά 60-90 % εξαρτώμενη από τη 
βαρύτητα, την εντόπιση και την έκταση της νόσου. 
Ωστόσο η αλόγιστη χρήση τους και οι επακόλουθες 
παρενέργειες έχουν εγείρει σοβαρές ενστάσεις τόσο 
μεταξύ των ειδικών όσο και μεταξύ των ασθενών. Είναι 
πολύ σημαντικό για το θεράποντα ιατρό να κατανοή-
σει το μηχανισμό της αντιφλεγμονώδους δράσης των 
κορτικοστεροειδών, τις δυνητικές πολυσυστηματικές 
ανεπιθύμητες ενέργειές τους καθώς και τις διαθέσιμες 
εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές. Συνετή λοιπόν 
χρήση των κορτικοστεροειδών στη θεραπεία της ΙΦΕΝ 
σημαίνει πλήρη κατανόηση των πλεονεκτημάτων και 
μειονεκτημάτων τους. 

Τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα κορτικοστερο-
ειδή είναι: 
 α.  από το στόμα: πρεδνιζόνη, πρεδνιζολόνη, μεθυλ-

πρεδνιζολόνη και βουδεζονίδη 
 β.  παρεντερικά: υδροκορτιζόνη, πρεδνιζολόνη και 

μεθυλπρεδνιζολόνη και 
 γ.  από το ορθό (υποκλυσμοί, αφρός, υπόθετα): πρεδ-

νιζολόνη, υδροκορτιζόνη, μεθυλπρεδνιζολόνη, 
βηταμεθαζόνη και βουδεζονίδη. 
Σημαντικό ρόλο στην επιλογή φαρμάκου παίζει η 

γνώση της δοσολογικής αναλογίας των χρησιμοποιού-
μενων ΚΣ. 20mg υδροκορτιζόνης ισοδυναμούν με 5mg 
πρεδνιζόνης ή πρεδνιζολόνης, με 4mg μεθυλπρεδνιζο-
λόνης και με 0,75mg δεξαμεθαζόνης.

μηχανισμός δράσης

Αν και ο μηχανισμός δράσης των ΚΣ δεν είναι 
απόλυτα εξακριβωμένος, τα τελευταία χρόνια έχει 
υπάρξει σημαντική πρόοδος και έχουν διατυπωθεί 
συγκεκριμένες υποθέσεις9-11. Αναλυτικότερα τα ΚΣ 

θεωρείται ότι προκαλούν:
 α.  Ενεργοποίηση υποδοχέων σε συγκεκριμένα γο-

νίδια – στόχους στον πυρήνα των κυττάρων του 
ανοσολογικού συστήματος (GREs). Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα είτε την προαγωγή ή και καταστολή 
της αντιγραφής διαφόρων κορτικο-ανταποκρινό-
μενων γονιδίων είτε την αποδόμηση του παραγό-
μενου mRNA μέσω της σύνθεσης συγκεκριμένων 
ριβονουκλεασών είτε τη μεταβολή του ρυθμού 
μετάφρασης. Έτσι τα ΚΣ έχει βρεθεί ότι κατα-
στέλλουν την παραγωγή ενός μεγάλου αριθμού 
φλεγμονωδών πρωτεϊνών όπως ιντερλευκίνες (IL) 
IL-1, IL-2, IL-8, IL-6, την ιντερφερόνη γ (IFN-γ), 
τον παράγοντα νέκρωσης του όγκου (TNF-a), διά-
φορα μόρια προσκόλλησης (μεσοκυττάριο ΑΜ-1, 
ΑΜ-1 των ενδοθηλιακών κυττάρων), Ε-σελεκτίνη 
(CD62), φωσφολιπάση Α2 των κυτοσολίων και την 
επαγόμενη συνθετάση του μονοξειδίου του αζώτου, 
προσταγλανδίνες και λευκοτριένες.

 β.  Καταστολή της δράσης του πυρηνικού παράγοντα 
κΒ (ΝF-κΒ) μέσω και πάλι της οδού ενεργοποίησης 
GREs και παραγωγής του αναστολέα κΒ (Ι-κΒ) 
ή απευθείας μέσω της “πρωτεΐνη – πρωτεΐνη” 
αλληλεπίδρασης μεταξύ του συμπλόκου του κορτι-
κοστεροειδούς και του ενεργοποιημένου ΝF-κΒ. 
Ο ΝF-κΒ είναι υπεύθυνος για την παραγωγή ενός 
μεγάλου αριθμού μορίων, που συμμετέχουν στην 
ανοσολογική και εν γένει στη φλεγμονώδη διαδι-
κασία. Η ισορροπία στους δύο αυτούς μηχανισμούς 
καταστολής του ΝF-κΒ, πιθανώς να παίζει σημα-
ντικό ρόλο στην ανάπτυξη αντοχής στα ΚΣ. Τόσο 
το μοντέλο αυτό δράσης όσο και το προηγούμενο 
οδηγούν σε τροποποίηση της λειτουργίας τόσο των 
λεμφοκυττάρων όσο και των πολυμορφοπυρήνων 
και των μονοκυττάρων12-14.

 γ.  Καταστολή των κυττάρων “φυσικών-φονέων” του 
εντερικού βλεννογόνου (ΝΚ-cells) σε in vitro μελέ-
τες15. Η καταστολή αυτή αποδίδεται στην ύπαρξη 
ελαττωμένη αριθμού των κυττάρων CD16+ NK 
στην κυκλοφορία.
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 δ.  Μείωση της εξοίδησης πλάσματος στα μετατριχοει-
δικά φλεβίδια στην περιοχή της φλεγμονής16 λόγω 
πιθανής επίδρασης των ΚΣ στον αγγειακό τόνο και 
την αγγειακή διαπερατότητα. 

 ε.  Αύξηση της απορρόφησης ύδατος από τον εντερικό 
βλεννογόνο λόγω της γνωστής αυξημένης κατακρά-
τησης νατρίου που προκαλούν τα ΚΣ, με επακόλου-
θο αποτέλεσμα τη μείωση των διαρροιών17. 

Αποτελεσματικότητα στις ΙΦΕΝ

Μελέτες μη ελεγχόμενες8,18-20 αλλά και πολυκεντρι-
κές με χρήση εικονικού φαρμάκου (placebo) 21,22 έχουν 
δείξει ότι τα ΚΣ, είναι αποτελεσματικά στην επίτευξη 
ύφεσης περίπου στα 2/3 των ασθενών με ΝC μέτριας 
ή σοβαρής βαρύτητας. Στις μελέτες αυτές επιτεύχθηκε 
ποσοστό κλινικής ανταπόκρισης 60-97% σε διάρκεια 
θεραπείας 4-16 εβδομάδων με χρήση στην πλειονότητα 
των μελετών πρεδνιζολόνης σε δόση έως 1 mg/kg/day. 
Σε ασθενείς με μέτριας βαρύτητας νόσο η πρεδνι-
ζολόνη χορηγείται από το στόμα ενώ σε βαριά νόσο 
αρχικά τουλάχιστον χορηγείται παρεντερικά. Μετά την 
κλινική ανταπόκριση ακολουθεί προοδευτική μείωση 
κατά 5-10 mg ανά 7-15 μέρες, μέχρι την διακοπή μετά 
από 3-4 μήνες. Η εντόπιση της νόσου ή προηγούμενη 
λήψη ΚΣ δεν είναι ξεκάθαρο αν παίζει κάποιο ρόλο 
στην ταχύτερη επίτευξη ύφεσης, ενώ υπάρχουν και 
αντικρουόμενα στοιχεία όσον αφορά την προτεινόμενη 
διάρκεια θεραπείας και το ρυθμό βαθμιαίας ελάττωσης 
του ΚΣ 20-22.

Εκτός από τις περιπτώσεις μέτριας-σοβαρής βαρύ-
τητας τα ΚΣ αποτελούν προτεινόμενη επιλογή στους 
ασθενείς με NC ήπιας-μέτριας βαρύτητας στο περι-
φερικό παχύ έντερο, οι οποίοι είναι αλλεργικοί ή δεν 
ανέχονται τη σουλφασαλαζίνη καθώς και σε αυτούς 
με νόσο ήπιας-μέτριας βαρύτητας στον ειλεό ή στον 
ειλεό- εγγύτερο παχύ έντερο, στους οποίους απέτυχε 
η θεραπεία με βουδεζονίδη23.

Αν και τα ΚΣ έχουν σημαντική αποτελεσματικότητα 
στην πρόκληση ύφεσης της νόσου η αποτελεσματικό-
τητα τους σαν θεραπεία συντήρησης είναι πτωχή. Στη 
μελέτη NCCDS (1979) διαπιστώθηκε 75% διατήρηση 
ύφεσης στην ομάδα της πρεδνιζολόνης έναντι 76% στην 
ομάδα placebo στο έτος και 23% έναντι 30% αντίστοι-
χα στα δύο έτη με δόση συντήρησης τα 0,25mg/kg/day 
πρεδνιζολόνης. Όλοι οι ασθενείς (n=274) ξεκίνησαν 
τη μελέτη με CDAI <150. Στο ίδιο συμπέρασμα κα-
τέληξε και η μελέτη ECCDS (1984) χρησιμοποιώντας 

μεθυλπρεδνιζολόνη σε δόση συντήρησης 8mg/day 
(n=237, διάρκεια = 2 έτη) (21,22). Σε νεότερες βέβαια 
μελέτες τα ποσοστά των ασθενών που υποτροπιάζουν 
ένα χρόνο μετά τη χορήγηση ΚΣ ανέρχονται σε 56-
68% (24-26). Τέλος δε φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο 
στο μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα ο ρυθμός βαθμιαίας 
ελάττωσης της αρχικά χορηγούμενης δόσης20.

Τα ΚΣ παραμένουν επίσης η πρωταρχική θερα-
πεία για την επίτευξη ύφεσης στη μέτριας-σοβαρής 
βαρύτητας ΕΚ, όπως επίσης και στους ασθενείς που 
αρχικά απέτυχαν να ελέγξουν τη νόσο με τη χρήση αμι-
νοσαλικυλικών 27,28. Σε μια πρόσφατη μελέτη στο 54% 
των ασθενών που έλαβαν συστηματικά ΚΣ, επετεύχθη 
ύφεση και μόνο το 16% δεν ανταποκρίθηκε καθόλου. 
Ωστόσο όμως μετά από ένα έτος μόνο το 50% από τους 
ασθενείς που ανταποκρίθηκαν παρέμεναν σε ύφεση 
και το 1/3 αυτών που χρειάστηκαν ΚΣ υπεβλήθη τελικά 
σε κολεκτομή25. 

Ειδικότερα στη σοβαρή ΕΚ (σύμφωνα με τα κριτή-
ρια Truelove-Witts) είναι απαραίτητη η αναμονή για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ημερών χορήγη-
σης κορτικοειδών σε υψηλή δόση (1mg/kg/day), πριν 
αποφασιστεί χορήγησης κυκλοσπορίνης ή διενεργη-
θεί χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα σε ορισμένους 
ασθενείς που εμφανίζουν βραδεία ανταπόκριση στα 
ΚΣ καλόν είναι να επιμηκύνεται η θεραπεία στις 7-10 
ημέρες29. 

Παράλληλα ασθενείς με EK που έλαβαν θεραπεία 
με ΚΣ, εμφανίζουν πτωχή πρόγνωση, όταν τεθούν 
σε θεραπεία συντήρησης με μεσαλαμίνη στη συνήθη 
δόση30. Πρέπει να σημειωθεί ότι η τοπική αγωγή με 
ΚΣ στην περιφερική EK έχει τελευταία υποβαθμιστεί 
ως επιλογή, αφού πολλές μελέτες έχουν αποδείξει 
την υπεροχή των τοπικών σκευασμάτων μεσαλαμίνης 
συγκρινόμενα τόσο με συμβατικά όσο και νεώτερα 
τοπικά ΚΣ31. Οι ασθενείς στους οποίους όμως όλα 
τα μέσα πρώτης γραμμής απέτυχαν (ανθεκτική περι-
φερική EK), απαντούν συνήθως ικανοποιητικά στη 
συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδών28.

Εξάρτηση από τα κορτικοειδή

Παρά όμως τα πολύ καλά αποτελέσματα στην επί-
τευξη κλινικής ύφεσης, ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών 
(30-40% ανάλογα με τις μελέτες) υποτροπιάζουν μόλις 
μειωθεί η δόση των ΚΣ ή αμέσως μετά τη διακοπή 
τους. Οι ασθενείς αυτοί χαρακτηρίζονται ως κορτικο-
εξαρτώμενοι. Ιδιαίτερα για την NC έχει διαπιστωθεί 



241

ΜΕΡΟΣ A΄ 

ότι αφορούν σε νεώτερους ασθενείς, καπνιστές με 
εντόπιση της νόσου στο παχύ έντερο ή πάσχοντες από 
τη φλεγμονώδη μορφή της νόσου32. 

Μια πιθανή εξήγηση για την εμφάνιση της εξάρτη-
σης στα κορτικοειδή αποτελεί η χρήση από τις περισ-
σότερες μελέτες για τον υπολογισμό της επίτευξης ή 
μη ύφεσης, του δείκτη ενεργότητας της νόσου Crohn 
(Crohn’s Disease Activity Index – CDAI). Ο δείκτης 
αυτός, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, εμπεριέχει 
αρκετά υποκειμενικά κριτήρια τόσο από πλευράς 
του ασθενούς όσο και από πλευράς του ιατρού, με 
αποτέλεσμα να μην είναι ιδιαίτερα ακριβής στον ορθό 
προσδιορισμό της κλινικής κατάστασης. Συνεπώς με 
το πέρας των μελετών και τη χρήση του CDAI, πολλοί 
ασθενείς δε βρίσκονται σε πραγματική κλινική ύφεση 
αλλά έχουν μόνον επιτύχει μερική υποχώρηση των 
κλινικών εκδηλώσεων της νόσου Φαίνεται λοιπόν ότι 
μείωση του CDAI κάτω από 150 δεν ανταποκρίνεται 
πάντα σε κλινική ύφεση. Επομένως οι ασθενείς αυτοί 
είναι περισσότερο επιρρεπείς στην εμφάνιση υποτρο-
πών ή κορτικοεξάρτησης. Επιπρόσθετα ο CDAI δε 
μπορεί να εκτιμήσει σωστά τη διατιτραίνουσα μορφή 
της NC. Αντίθετα φαίνεται ότι βρίσκει καλύτερη εφαρ-
μογή στην εξακρίβωση της κλινικής βελτίωσης σε ένα 
συγκεκριμένο ασθενή.

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα στην επίτευξη ύφε-
σης αποτελεί η διάσταση που συχνά υπάρχει μεταξύ της 
κλινικής και της ενδοσκοπικής εικόνας. Στη σημαντική 
μελέτη της Γαλλικής ερευνητικής ομάδας GETAID 
παρατηρήθηκε ταυτόχρονη κλινική και ενδοσκοπική 
ύφεση σε ποσοστό 38% των ασθενών που ανταποκρί-
θηκαν στη θεραπεία. Επί πλέον δε βρέθηκε συσχέτιση 
μεταξύ των ενδοσκοπικών ευρημάτων και της κλινικής 
εικόνας ή του CDAI. Αν και η ενδοσκοπική βελτίωση 
δεν επηρέασε το ρυθμό υποτροπής (διάρκεια παρακο-
λούθησης 18 μήνες) περισσότερα στοιχεία χρειάζονται 
προς αυτήν την κατεύθυνση33. 

Στους ασθενείς με ΙΦΕΝ που παρουσιάζουν κορτι-
κοεξάρτηση θεωρείται σωστό να γίνεται προσπάθεια 
διακοπής των ΚΣ και αποφυγής της μακροχρόνιας 
χορήγησης αυτών. Αυτό επιτυγχάνεται σήμερα με την 
χορήγηση ανοσοκατασταλτικών (6-μερκαπτοπουρί-
νη/αζαθειοπρίνη ή μεθοτρεξάτη) ή με την χορήγηση 
νεώτερων βιολογικών θεραπειών (αντισώματα έναντι 
TNF). Η χορήγηση επίσης νεώτερων τοπικής δράσης 
ΚΣ (πχ βουδεζονίδης) αποτελεί μια έστω προσωρινή 
εναλλακτική λύση. 

Αντοχή στα κορτικοειδή

Υπάρχει όμως και ένα ποσοστό ασθενών, που απο-
τυγχάνει να ανταποκριθεί σε σταθερά υψηλές δόσεις 
ΚΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών. Οι 
ασθενείς αυτοί χαρακτηρίζονται ως κορτικοανθεκτι-
κοί34. Σε σοβαρή EK 44% των ασθενών δεν ανταποκρί-
θηκε σε θεραπεία με υδροκορτιζόνη (100mg i.v. κάθε 
6 ώρες και 100mg με τη μορφή υποκλυσμών b.i.d.) σε 
διάστημα 5-7 ημερών35. Το φαινόμενο αυτό παρατη-
ρείται και σε άλλες αυτοάνοσες παθήσεις όπως στη 
ρευματοειδή αρθρίτιδα (42%)36 και στο συστηματικό 
ερυθηματώδη λύκο (30%)37 καθώς και σε μεταμοσχευ-
μένους ασθενείς. Φαίνεται ότι βασίζεται σε κάποιον 
κοινό για όλες τις παθήσεις μηχανισμό.

Ο μηχανισμός αυτός δεν είναι πλήρως ξεκάθαρος 
πιστεύεται όμως ότι πιθανόν οφείλεται σε αληθή 
αντοχή ή σε χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα. Η σκέψη αυτή 
βασίζεται στο γεγονός ότι η κατασταλτική δράση 
των ΚΣ στα μονοκύτταρα και τα Τ-λεμφοκύτταρα 
του περιφερικού αίματος είναι σαφώς ασθενέστερη 
στους κορτικοανθεκτικούς ασθενείς σε σχέση με τους 
κορτικοευαίσθητους38. Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στο 
συμπέρασμα της παρουσίας “κυτταρικής δυσλειτουρ-
γίας” ως βάσης στην αντοχή έναντι των ΚΣ.

Νεότερα δεδομένα κατέδειξαν ότι διάφορες κυτ-
ταροκίνες είτε αυξάνουν (INF-γ, IL-10) είτε μειώνουν 
(IL-2, IL-4, IL-13, TNF-α), την ευαισθησία των κυτ-
τάρων έναντι των ΚΣ39. Ανάλογη παρατήρηση έχει 
γίνει σε κορτικοανθεκτικούς ασθενείς, πάσχοντες από 
βρογχικό άσθμα, όπου διαπιστώθηκε ότι οι IL-2 και IL-
4 μειώνουν τη συνάφεια σύνδεσης του υποδοχέα των 
κορτικοστεροειδών. Πιθανώς δε επάγουν την έκφραση 
ενός εναλλακτικού υποδοχέα στεροειδών, γεγονός 
που οδηγεί σε μειωμένη ευαισθησία αναγνώρισης, 
μέσω παρεμβολής στην αντιγραφική διαδικασία του 
κλασσικού υποδοχέα40.

Σημαντικό επίσης ρόλο σε ένα μικρό αριθμό ασθε-
νών που πάσχουν από ΝC, ίσως παίζει και η παρουσία 
πολυμορφισμών στο γονίδιο που εκφράζει τον υποδο-
χέα των κορτικοστεροειδών (αδυναμία πρόσδεσης του 
μορίου του φαρμάκου στον υποδοχέα)41. Ωστόσο και 
η χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα των ΚΣ παίζει το δικό της 
ρόλο στην εμφάνιση αντοχής. ¨Έχει παρατηρηθεί, σε 
μελέτες ασθενών με NC, αυξημένη σύνδεση του φαρ-
μάκου με πρωτεΐνες όπως η αλβουμίνη σε σύγκριση με 
υγιείς μάρτυρες42.

Επίσης η ιδιοσυστασιακά υψηλή έκφραση του 
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γονιδίου του υπευθύνου για την αντοχή έναντι πολλα-
πλών φαρμάκων (MDR1) στα λεμφοκύτταρα του πε-
ριφερικού αίματος αλλά και στα εντερικά επιθηλιακά 
κύτταρα ασθενών με ΝC, ίσως συμμετέχει κι αυτή με τη 
σειρά της στο μηχανισμό της αντοχής. Το προαναφερ-
θέν γονίδιο κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη της κυτταρικής 
μεμβράνης η οποία μεταφέρει με ενεργητική μεταφορά 
τα μόρια ΚΣ εκτός του κυττάρου, ελαττώνοντας έτσι 
τη βιοδαθεσιμότητά τους (Ρ-γλυκοπρωτεΐνη 170 αντλία 
απομάκρυνσης)43. 

Τέλος υψηλότερα επίπεδα υποδοχέων KΣ καθώς 
και mRNA των υποδοχέων έχει ταυτοποιηθεί σε 
ασθενείς με κορτικοανθεκτική EK44. Σημαντικό ρόλο 
εμφανίζει και η επαγώμενη παραγωγή προφλεγμο-
νωδών κυτταροκινών, που οδηγεί στην άθροιση του 
β ισομερούς του υποδοχέα των ΚΣ. Αυτό με τη σειρά 
του αναστέλλει τη λειτουργία του α ισομερούς, κι έτσι 
τελικά προκαλείται αντιγραφή προφλεγμονωδών 
κυτταροκινών μετά την πρόσδεση αυτών στις ορμόνες 
γλυκοκορτικοειδών και τη μετάθεσή τους στον πυρή-
να45. Μάλιστα η αυξημένη έκφραση του β ισομερούς 
στα κυκλοφορούντα λεμφοκύτταρα έχει συνδυαστεί με 
την αντοχή στα ΚΣ στους ασθενείς με EK28,46.

Η πλήρης λοιπόν κατανόηση του μηχανισμού αντο-
χής αποτελεί τη βάση για την ανακάλυψη βιολογικών 
δεικτών, που θα προβλέπουν την κλινική ανταπόκριση 
στη θεραπεία με ΚΣ. Έτσι θα δίνεται η δυνατότητα 
επιλογής εναλλακτικής θεραπείας στους ασθενείς που 
δεν ανταποκρίνονται, αποφεύγοντας έτσι τις περιττές 
ανεπιθύμητες ενέργειες των ΚΣ και επιτυγχάνοντας 
ταχύτερο έλεγχο των συμπτωμάτων του ασθενούς. 
Ένας τέτοιος δείκτης θα μπορούσε να είναι ο δείκτης 
ευαισθησίας των λεμφοκυττάρων στα ΚΣ (LSS) που 
υπολογίζει το βαθμό αναστολής του πολλαπλασιασμού 
των λεμφοκυττάρων με την επίδραση δεξαμεθαζόνης47. 
Ο συγκεκριμένος δείκτης έχει ήδη δείξει σε μελέτες 
ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ασθενείς με βρογχικό 
άσθμα47, με ρευματοειδή αρθρίτιδα48 και σε μεταμό-
σχευση νεφρού49 αλλά και στη σοβαρή EK50 ενώ στη 
ΝC δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή στοιχεία 

Ανεπιθύμητες ενέργειες 

Η τοξική δράση των ΚΣ ποικίλλει σε μεγάλο βαθ-
μό επηρεάζοντας τη λειτουργία πολλών οργάνων και 
συστημάτων του ανθρωπίνου οργανισμού. Εξαρτάται 
από την οδό χορήγησης, τη δοσολογία, τη διάρκεια της 
θεραπείας, το φύλο και την ατομική ευαισθησία του 

κάθε ασθενούς στο χορηγούμενο φάρμακο.
Η χορήγηση ΚΣ συνδυάζεται με πληθώρα από 

κοινές ανεπιθύμητες ενέργειες όπως: πανσεληνοειδές 
προσωπείο, δερματικές ραβδώσεις, πορφύρα, τριχό-
πτωση, εξάνθημα ως επί ακμής, εκχυμώσεις κατόπιν 
μικροτραυματισμών, πετέχειες, αύξηση του κινδύνου 
λοιμώξεων, υπέρταση, κατακράτηση υγρών-οίδημα 
σφυρών, αθηροσκλήρυνση, ναυτία, έμετοι, πεπτικό 
έλκος, διάτρηση εντέρου, παγκρεατίτιδα, οισοφαγίτι-
δα, αύξηση της όρεξης-παχυσαρκία, υπεργλυκαιμία, 
υπερλιπιδαιμία, υποκαλιαιμία, υποκαλιαιμική αλ-
κάλωση, λευκοκυττάρωση, λεμφοπενία, ηωσινοπε-
νία, ανοσοκαταστολή, αμηνόρροια, καθυστερημένη 
επούλωση τραύματος κ.α. (βραχυχρόνια θεραπεία), 
καταστολή του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινε-
φριδίων, οστεοπόρωση, καταρράκτης (μακροχρόνια 
θεραπεία – δόση ισοδύναμη με περισσότερα από 
7,5mg πρεδνιζολόνης ημερησίως, σχήμα που συχνά 
χρησιμοποιείται στις ΙΦΕΝ). Η καταστολή του άξονα 
όπως και πολλές από τις κοινές παρενέργειες μπορούν 
να ελαχιστοποιηθούν με την εφαρμογή μεταβαλόμενης 
ημερήσιας θεραπείας, όχι όμως η οστεοπόρωση και ο 
καταρράκτης51,52.

Στη μελέτη NCCDS21 όπου υπολογίστηκε η συχνό-
τητα των ανεπιθύμητων ενεργειών των ΚΣ στη NC 
εμφάνισαν πανσεληνοειδές προσωπείο το 47%, ακμή 
30% (συνήθως στη ράχη και στο θώρακα), λοιμώξεις 
27% (κυρίως σε ασθενείς που εμφανίζουν ψηλαφητή 
ενδοκοιλιακή μάζα, που πιθανόν αντιπροσωπεύει 
αδιάγνωστο απόστημα), εκχυμώσεις 17%, υπέρταση 
15% (4-5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης 
από τους υγιείς μάρτυρες, οφείλεται στην κατακράτηση 
νατρίου και την αγγειοσύσπαση και εμφανίζεται μετά 
τις 2 πρώτες εβδομάδες θεραπείας), υπερτρίχωση 7%, 
δερματικές ραβδώσεις 6%.

Οι ασθενείς με ΙΦΕΝ, εμφανίζουν αυξημένη συ-
χνότητα χαμηλής οστικής περιεκτικότητας σε ανόρ-
γανα άλατα (BMD) σε σχέση με υγιείς μάρτυρες53. Η 
οστεοπόρωση εμφανίζεται στο 30-45% των ασθενών με 
NC και σε λίγο χαμηλότερο ποσοστό στους ασθενείς με 
EK. Τα συμπτώματά της είναι: οστικό άλγος, αυτόματα 
κατάγματα και καθίζηση σπονδύλων.

Αν και η παθοφυσιολογία της οστεοπενίας στις 
ΙΦΕΝ δεν είναι πλήρως ξεκαθαρισμένη τα υπάρχοντα 
δεδομένα συνηγορούν ότι είναι πολυπαραγοντική. Η 
ίδια η φλεγμονώδης διαδικασία μέσω της απελευθέρω-
σης κυτταροκινών όπως IL-1, TNF-α (διεγείρουν τους 
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οστεοκλάστες, οδηγώντας σε υπέρμετρη επαναρρό-
φηση του οστού), IL-6 (επάγει τη διαφοροποίηση των 
οστεοκυττάρων σε οστεοκλάστες), μπορεί να οδηγήσει 
σε χαμηλή BMD54. Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι χαμηλή 
BMD παρατηρείται ακόμη και σε ασθενείς που δεν 
έχουν λάβει ποτέ ΚΣ55,56.

Άλλες αιτίες που έχουν προταθεί, είναι η σχετική 
ακινησία εξαιτίας της έξαρσης της νόσου καθώς και 
η παθολογική απορρόφηση βιταμίνης D, ασβεστίου 
και άλλων θρεπτικών στοιχείων από το λεπτό έντερο. 
Επιπρόσθετα τα ΚΣ προάγουν την απέκκκριση ασβε-
στίου στα νεφρά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε 
δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, ο οποίος με τη 
σειρά του διεγείρει την επαναρρόφηση του οστού από 
τους οστεοκλάστες (οστεόλυση). Σε αντίθεση με την 
οστεοπόρωση που παρουσιάζεται μετά την εμμηνόπαυ-
ση, η χρήση ΚΣ επηρεάζει περισσότερο οστά πλούσια 
σε οστικές δοκίδες (ανώνυμα, πλευρές, σπόνδυλοι) σε 
σχέση με αυτά που έχουν περισσότερο οστικό φλοιό 
(μακρά οστά).

Στις γυναίκες τα ΚΣ καταστέλλουν τα κυκλοφο-
ρούντα οιστρογόνα (μειώνοντας την επαγώμενη από 
την FSH παραγωγή οιστρογόνων), τα οποία φυσιολο-
γικά παρεμποδίζουν τη δράση της IL-6 (διεγέρτης της 
οστεοκλαστικής δραστηριότητας) ενώ στους άντρες 
μειώνουν τη συγκέντρωση της κυκλοφορούσης τε-
στοστερόνης στο αίμα. Πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι 
οδηγούν σε ελαττωματική οστεοβλαστογένεση και σε 
απόπτωση των οστεοβλαστών και των οστεοκυττάρων 
(ανεπαρκής επιδιόρθωση των οστών-οστεονέκρω-
ση)57.

Οι ασθενείς με ΙΦΕΝ εμφανίζουν έως και 40% με-
γαλύτερη πιθανότητα να υποστούν κάταγμα σε σχέση 
με το γενικό πληθυσμό58. Η μεγαλύτερη καταστροφή 
της οστικής μάζας επισυμβαίνει κατά τη διάρκεια των 
πρώτων εβδομάδων έως και μηνών από την έναρξη 
χορήγησης των ΚΣ, γεγονός που υποεκτιμάται με 
αποτέλεσμα να μη λαμβάνονται εγκαίρως τα απαραί-
τητα προστατευτικά μέτρα59,60. Σε αυτά κεντρικό ρόλο 
παίζει η χορήγηση βιταμίνης D. H μακροχρόνια από 
του στόματος λήψη αυτής έχει δειχθεί, ότι εμποδίζει την 
απώλεια ανόργανων στοιχείων από τα οστά σε ασθε-
νείς με ΝC61. Μάλιστα ο συνδυασμός της με φθοριούχο 
νάτριο και ασβέστιο μπορεί να αυξήσει την οστική πυ-
κνότητα σε ασθενείς με ενεργό ΝC και χαμηλή BMD62. 
Ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο αν κάτι τέτοιο μειώνει και 
την πιθανότητα κατάγματος. Επιπρόσθετα η θεραπεία 

με χαμηλής δόσης διφωσφονικά φαίνεται να αυξάνει 
τη BMD και να μειώνει τον κίνδυνο κατάγματος σε 
ασθενείς με ΙΦΕΝ63,64.

Η μυοπάθεια η οφειλόμενη στα ΚΣ είναι σχετικά 
σπάνια. Η παθογένεση της είναι άγνωστη. Εμφανίζεται 
ως μυϊκή αδυναμία ή ατροφία χωρίς μυαλγία ή μυϊκή 
τάση πρώτα στα κάτω άκρα και συνήθως είναι σοβαρής 
μορφής. Δεν εμφανίζει διαφορές σε σχέση με το φύλο 
ή την ηλικία. Σπανίως παρουσιάζεται με δόσεις ΚΣ 
μικρότερες των 10mg/day πρεδνιζολόνης ή άλλου ισο-
δυνάμου. Η διάγνωση τίθεται εξ αποκλεισμού άλλων 
αιτιών μυοπάθειας (η CPK και το ΗΜΓ είναι συνήθως 
φυσιολογικά). Μπορεί να βοηθήσει η παρατήρηση αν 
τα συμπτώματα εμφανίζονται αμέσως μετά την έναρξη 
ή την αύξηση της δόσης των ΚΣ. Με μια ικανοποιητική 
προσαρμογή της δόσης η αδυναμία η οφειλόμενη στη 
μυοπάθεια βελτιώνεται σε 3-4 εβδομάδες65.

Η καθυστερημένη ανάπτυξη στα παιδιά φαίνεται 
να οφείλεται σε ελαττωματική σύνθεση κολλαγόνου, 
σε παρεμπόδιση της επιφυσιακής ωρίμανσης, σε 
ανεπαρκή δράση της αυξητικής ορμόνης και σε καθυ-
στερημένη ανάπτυξη των μακρών οστών. Ακόμα και 
στους εφήβους η χορήγηση ΚΣ μπορεί να επηρεάσει 
την επίτευξη του επιθυμητού ύψους. Η εφαρμογή με-
ταβαλόμενης ημερήσιας δοσολογίας είναι μια επιλογή 
που ελαχιστοποιεί την καθυστέρηση της ανάπτυξης66.

Η καταστολή του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-
επινεφριδίων σχετίζεται τόσο με τη δόση όσο και με 
τη διάρκεια της θεραπείας με ΚΣ. Συνήθως επισυμβαί-
νει σε μεγάλες δόσεις και για διάστημα χορήγησης 4 
εβδομάδων ή και περισσότερο. Στην περίπτωση αυτή 
τόσο η ACTH όσο και η κορτιζόλη ορού μπορεί να κα-
θυστερήσουν να επανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα 
έως και 6-12 μήνες. Ο κίνδυνος κρίσης Addison κατά 
τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης ή λοιμώξεως 
μπορεί να διατηρηθεί έως και ένα έτος μετά τη δια-
κοπή μακροχρόνιας χορήγησης ΚΣ. Η καταστολή του 
άξονα μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με τη χορήγηση του 
φαρμάκου σε μονή πρωϊνή δόση και με την εφαρμογή 
μεταβαλόμενης ημερήσιας δοσολογίας.

Οι νευροψυχιατρικές διαταραχές οι οφειλόμενες 
στη λήψη ΚΣ, μπορεί να περιλαμβάνουν υπομανία, 
ευερεθιστότητα, αϋπνία, κόπωση, νευρικότητα, διατα-
ραχή μνήμης ή συγκέντρωσης ή προσοχής, κατάθλιψη 
έως και έκδηλη ψύχωση. Η τελευταία εμφανίζεται 
συνήθως με υψηλές δόσεις ΚΣ ενώ η έναρξή της συμ-
βαίνει στα πρώτα στάδια της θεραπείας. Η κατάθλιψη 
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μπορεί να εμφανιστεί στη διάρκεια της προοδευτικής 
μείωσης της δόσης (tapering). Πιθανοί μηχανισμοί της 
επίδρασης των ΚΣ στις γνωσιακές λειτουργίες μπορεί 
να περιλαμβάνουν την απευθείας σύνδεση με προσυ-
ναπτικούς υποδοχείς, έμμεσες (μέσω γενετικών δια-
ταραχών) αλλαγές στα επίπεδα των βιογενών αμινών 
και των νευροπεπτιδίων διαμέσου του υποδοχέα των 
ΚΣ, αλλαγές στις ηλεκτροφυσιολογικές αντιδράσεις 
τις σχετιζόμενες με τη μνήμη και τέλος άμεση νευρο-
τοξικότητα με αποτέλεσμα την απώλεια κυττάρων στον 
ιππόκαμπο67,68. Οι γηραιότεροι ασθενείς είναι περισσό-
τερο επιρρεπείς στην ανάπτυξη των προαναφερθέντων 
διαταραχών. Συγκεκριμένα έχει βρεθεί ότι ηλικιωμένοι 
ασθενείς με ΝC, που βρίσκονται σε αγωγή με ΚΣ εμ-
φανίζουν περίπου επτά φορές μεγαλύτερη πιθανότητα 
εμφάνισης διαταραχές του επιπέδου συνείδησης σε 
σχέση με αυτούς, που δε λαμβάνουν την παραπάνω 
αγωγή69. Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά φαίνεται 
να επιδεινώνουν τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα70. 
Οι επιληπτικές κρίσεις συνήθως συμβαίνουν στη χο-
ρήγηση μεγάλων εφ’άπαξ δόσεων ΚΣ (π.χ. >500mg 
μεθυλπρεδνιζολόνης ημερησίως). 

Ο καταρράκτης είναι η πιο συχνή ανεπιθύμητη 
ενέργεια από τους οφθαλμούς. Τα παιδιά διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξής του. Η παθογένεσή 
του δεν είναι ξεκάθαρη φαίνεται όμως ότι η δόση και 
η διάρκεια χορήγησης του ΚΣ είναι ευθέως ανάλο-
γα της ανάπτυξης καταρράκτη71. Άλλες σημαντικές 
επιπλοκές είναι το γλαύκωμα και η αιμορραγία του 
αμφιβληστροειδούς.

Τέλος πολύ σημαντικό πρόβλημα για τον κλινικό 
ιατρό αποτελεί και η εμφάνιση του συνδρόμου από-
συρσης, στους ασθενείς που διακόπτουν την αγωγή 
με ΚΣ. Χαρακτηρίζεται από ανορεξία, κατάθλιψη, 
κακουχία, απώλεια βάρους, ναυτία, απολέπιση, κε-
φαλαλγία, πυρετό καθώς και αρθραλγίες, μυαλγίες. 
Τα δύο τελευταία συμπτώματα όταν εμφανίζονται 
σε διαλείποντα επεισόδια, δίδουν την εικόνα της 
ψευδοαρθρίτιδας, η οποία μπορεί να είναι δύσκολο 
να διαφοροδιαγνωσθεί από τις εξωεντερικές από τις 
αρθρώσεις εκδηλώσεις της ενεργού ΙΦΕΝ. Η ψευδο-
αρθρίτιδα εμφανίζεται σε δόσεις πρεδνιζολόνης κάτω 
των 20mg. Η απότομη διακοπή των ΚΣ ειδικά μετά 
από παρατεταμένη χορήγηση μπορεί να οδηγήσει σε 
σοβαρή επινεφριδιακή ανεπάρκεια δευτεροπαθώς από 
τη καταστολή του άξονα72.

Νεώτερα κορτικοειδή

Σε μια προσπάθεια αποφυγής των παρενεργειών 
των ΚΣ τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν νεώτερες 
μορφές ΚΣ με τοπική δράση στο έντερο οι οποίες έχουν 
ήδη κλινική εφαρμογή ιδίως στη νόσο Crohn. Κυριότε-
ρος εκπρόσωπος των νεωτέρων ΚΣ είναι η βουδεζονίδη. 
Στη ελκώδη κολίτιδα σε σχέση με τη νόσο Crohn ωστόσο 
είναι σαφώς πιο δύσκολη η φαρμακολογική ανάπτυξη 
νέων μορφών κορτικοστεροειδών λόγω συχνής εναλλα-
γής του pH στις διάφορες περιοχές του παχέος εντέρου, 
αλλά και διαφορών στο χρόνο διάβασης και στο βακτη-
ριακό μεταβολισμό28,73. 

Πρόσφατα στοιχεία από του στόματος θεραπείας 
προπιονικής μπεκλομεθαζόνης 5mg/day ως μονοθε-
ραπεία74 ή σε συνδυασμό με μεσαλαμίνη75, εμφάνισαν 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη μικρής-μέτριας 
βαρύτητας EK. Επιπλέον η προπιονική μπεκλομεθα-
ζόνη έχει αποδειχθεί αποτελεσματική (σε σύγκριση 
με το placebo αλλά και τα συμβατικά στεροειδή) και 
στη μορφή υποκλυσμών σε μικρής-μέτριας βαρύτητας 
περιφερική EK76,77. 

Τέλος σε μια μικρή (20 ασθενείς) πιλοτική μελέτη 
καλά αποτελέσματα σε ανθεκτική NC και EK (είχε 
προηγηθεί χορήγηση αμινοσαλικυλικών, γλυκοκορ-
τικοειδών, βουδεζονίδης και αζαθειοπρίνης) έδωσε 
η χορήγηση δεϋδρο-επιανδροστερόνης (DHEA-
καταστέλλει την παραγωγή IL-6, IL-12, ΝF-κΒ και 
διεγείρει την παραγωγή IL-10) σε δόση 200mg/day 
(μειονεκτήματα ο μικρός αριθμός ασθενών και η μη 
σύγκριση με placebo)78. 

Βουδεζονίδη

Πρόκειται για ένα τοπικώς (στον εντερικό αυλό) 
δρων γλυκοκορτικοειδές, που ήρθε να αντιμετωπίσει το 
μείζον πρόβλημα της χορήγησης συμβατικών ΚΣ δηλα-
δή τις σοβαρές συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες. 
Το μόριο της βουδεζονίδης ομοιάζει στη δομή του με 
την 16-α-υδροξυπρεδνιζολόνη και εμφανίζει υψηλή 
συνάφεια προς τους υποδοχείς κορτικοστεροειδών 
(15 φορές αυτής της πρεδνιζολόνης και 195 αυτής της 
υδροκορτιζόνης). Η βουδεζονίδη μεταβολίζεται στην 
πλειονότητά της από το ήπαρ μέσω του συστήματος του 
κυτοχρώματος p450 παράγοντας ανενεργούς μεταβολί-
τες. Μόνο το 10-15% φτάνει στη συστηματική κυκλοφο-
ρία. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς στη θεραπεία 
του άσθματος και της αλλεργικής ρινίτιδας.

Η βουδεζονίδη σε δόση 2mg (με τη μορφή υπο-
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κλυσμών) απεδείχθη εξίσου αποτελεσματική με 25mg 
πρεδνιζολόνης ενώ υπερτερεί του placebo, στην περι-
φερική ελκώδη κολίτιδα79,80. Στις παραπάνω μελέτες η 
βουδεζονίδη παρουσίασε σαφώς λιγότερες παρενέρ-
γειες σε σχέση με τα συμβατικά ΚΣ. Η από του στό-
ματος μορφή σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εξασφαλίζει 
βραδεία αποδέσμευση του φαρμάκου στον ειλεό και 
το εγγύτερο παχύ έντερο. Η κάψουλα περιέχει πολλά 
οξεάντοχα μικροσφαιρίδια διαμέτρου 1 χιλιοστού το 
καθένα τα οποία διαλύονται σε pH 5,5 ή υψηλότερο. 
Το 52-70% από την ελεγχόμενα απελευθερούμενη 
βουδεζονίδη απορροφάται από το βλεννογόνο του 
ειλεού και του ανιόντος με μέσο χρόνο απορρόφησης 
τις 6,4 ώρες και μια συστηματική βιοδιαθεσημότητα 
9% σε υγιείς εθελοντές81.

Η από του στόματος βουδεζονίδη είναι αποτελε-
σματική ως πρώτη θεραπεία στην επίτευξη ύφεσης 
σε ασθενείς με ενεργό ΝC ειλεού ή ειλεού-εγγύτερου 
παχέος εντέρου ήπιας-μέτριας βαρύτητας (σύγκριση 
με 5-αμινοσαλικυλικά, συμβατικά κορτικοστεροειδή ή 
placebo) σε ποσοστά από 50-70% (πτώση CDAI κάτω 
από 150) με αρχική ημερήσια δόση τα 9mg για 8-16 
εβδομάδες και σταδιακή μείωση σε 2-4 εβδομάδες 
ενώ εμφανίζει και στατιστικά σημαντικά μικρότερο 
ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών σε σχέση με τα 
συμβατικά ΚΣ. Το χρονικό διάστημα όπου εμφανίζε-
ται ικανοποιητικό θεραπευτικό αποτέλεσμα φαίνεται 
να είναι οι 8 εβδομάδες περίπου82-87. Μόνο σε δύο 
από τις προαναφερόμενες μελέτες περιλαμβάνονταν 
ασθενείς με νόσο απώτερα της ηπατικής καμπής84,85. 
Αντίθετα δεν έδωσε ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην 
περιφερική ΕΚ. 

Ο συνδυασμός βουδεζονίδης και σιπροφλοξασί-
νης-μετρονιδαζόλης δεν φαίνεται να υπερτερεί της 
μονοθεραπείας με βουδεζονίδη στους ασθενείς με 
ενεργό ΝC26,88.

Αντίθετα τα αποτελέσματα από την χρήση βουδε-
ζονίδης ως θεραπείας συντήρησης δε φαίνονται ικα-
νοποιητικά. Ελεγχόμενες μελέτες σε ασθενείς με ΝC 
ειλεού ή ειλεού-εγγύτερου παχέος εντέρου όπως και 
μετεγχειρητικά για πρόληψη υποτροπής και σε δόσεις 3 
ή 6mg ημερησίως και για χρονικό διάστημα ενός έτους 
δεν έδειξαν υπεροχή έναντι του placebo89-92. 

Φαίνεται όμως να είναι αποτελεσματική στην επι-
μήκυνση του χρονικού διαστήματος μέχρι την επόμενη 
έξαρση, όπως και στην επίτευξη βραχυχρόνιας ύφεσης 
έως 6 μήνες σε δόση 6mg/day26,89,90. Ίσως επίσης προ-

λαμβάνει την υποτροπή σε ασθενείς με φλεγμονώδη 
μορφή ΝC, που υποβλήθηκαν σε χειρουργική εκτομή91. 
Μάλιστα η δόση των 6mg/day βουδεζονίδης έδωσε 
παρόμοιο αποτέλεσμα στον έλεγχο της δραστηριότητας 
της νόσου με τη μεταβαλλόμενη δόση 0-9mg/day όπως 
και με την πρεδνιζολόνη σε δόση 0-40mg/day, ανάλογα 
με τη δραστηριότητα της νόσου26,93. 

Σε κορτικο-εξαρτώμενους ασθενείς η βουδεζονίδη 
εμφανίζει καλά αποτελέσματα ως θεραπεία υποκατά-
στασης, διευκολύνοντας τη διακοπή των συμβατικών 
ΚΣ και ελαχιστοποιώντας τις ανεπιθύμητες ενέργειές 
τους μέχρι να δράσει η 6-μερκαπτοπουρίνη/αζαθειο-
πρίνη ως μέσο διατήρησης της ύφεσης. Σε πρόσφατη 
ελεγχόμενη μελέτη το 68% των ασθενών που λάμβαναν 
βουδεζονίδη σε δόση 6mg/day παρέμειναν σε ύφεση 
13 εβδομάδες μετά τη διακοπή των ΚΣ σε σχέση με το 
35% της ομάδας που έλαβε placebo ενώ το θεραπευ-
τικό αποτέλεσμα της βουδεζονίδης πλεονεκτούσε και 
από αυτό της μεσαλαμίνης σε δόση 3mg/day94. 
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6.2.4.  ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
	 	 	 	 Ιωάννης	Κ.	Τριανταφυλλίδης	-	Δημήτριος	Νικολάκης

Σχετικώς μικρός αριθμός κλινικών μελετών, αναφερόμενων στον ρόλο των αντιβιοτικών στην ΙΦΕΝ, έχει 

μέχρι σήμερα διεθνώς δημοσιευθεί. Τα υπάρχοντα 
δεδομένα δεν αποδεικνύουν με ασφάλεια ότι όντως τα 
αντιβιοτικά προκαλούν ύφεση ή διατηρούν την ύφεση 
της νόσου σε ασθενείς με νόσο Crohn. Οι υπάρχουσες 
μελέτες, είτε περιλαμβάνουν μικρό αριθμό ασθενών 
είτε παρουσιάζουν μεγάλο ποσοστό απόσυρσης ασθε-
νών από την μελέτη, ποσοστό που οφείλεται είτε σε μη 
ανταπόκριση είτε σε εμφάνιση σοβαρών παρενεργειών 
των αντιβιοτικών1-11. Στην έλλειψη μη επαρκών και με 
ικανοποιητικό αριθμό περιστατικών μελετών ευθύ-
νεται πιθανώς και το γεγονός της παντελούς σχεδόν 
έλλειψης αντίστοιχου ερευνητικού ενδιαφέροντος από 
μέρους των φαρμακευτικών βιομηχανιών.

Εν τούτοις η καθημερινή κλινική εμπειρία και 
πράξη αποδεικνύουν ότι μερικά αντιβιοτικά όπως η 
μετρονιδαζόλη, η ορνιδαζόλη και η σιπροφλοξασίνη 
(ειδικά εφ όσον χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με 
ανοσοκατασταλτικά), προσφέρουν ευνοϊκά αποτελέ-
σματα σε ασθενείς με φλεγμονώδη ή συριγγοποιό τύπο 
της νόσου Crohn, μέσω είτε της αντιμικροβιακής δρά-
σης, είτε δρώντας ως “μη ειδικά προστατευτικά φάρ-
μακα”12. Η άποψη αυτή υιοθετείται από πολλούς, έτσι 
ώστε σε πρόσφατο άρθρο ανασκοπήσεως σε έγκυρο 
ειδικό περιοδικό να υποστηρίζεται ότι “τα αντιβιοτικά 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρώτης γραμμής 
θεραπεία σε ασθενείς με νόσο Crohn”13. Η πρόταση 
των συγγραφέων αυτών στηρίζεται στο γεγονός ότι η 
παθολογική ανοσολογική απόκριση έναντι ορισμένων 
εντερικών βακτηριδίων σε γενετικώς προδιατεθειμένα 
άτομα παίζει σημαντικότατο ρόλο στην έναρξη και 
διαιώνιση της φλεγμονώδους διεργασίας στο εντερικό 
τοίχωμα. Ένας άλλος λόγος είναι αυτός που σχετίζεται 
με μικροβιακή υπερανάπτυξη σε ορισμένους (περίπου 
20%) ασθενείς με νόσο Crohn και εντερικές στενώσεις. 
Στους ασθενείς αυτούς η χορήγηση μετρονιδαζόλης ή/
και σιπροφλοξασίνης μπορεί να είναι αποτελεσματική 
μέσω της δράσης τους στον υπεραναπτυσσόμενο μικρο-
βιακό πληθυσμό ορισμένων εντερικών ελίκων14. 

Σε ασθενείς με ΙΦΕΝ έχει ακόμη καταδειχθεί 
μεγάλο ποσοστό εντερικών λοιμώξεων (ιστολυτική 
αμοιβάδα, C. difficile, Cambylobacter, σαλμονέλλα 

κλπ). Στους ασθενείς αυτούς ασφαλώς η χορήγηση 
αντιβιοτικών παράλληλα με την θεραπεία της υπο-
κείμενης ΙΦΕΝ μπορεί να έχει ευνοϊκά θεραπευτικά 
αποτελέσματα15. 

Για να καταδειχθεί περισσότερο το πολύπλοκο της 
υποθέσεως σχετικώς με τον ρόλο των αντιβιοτικών 
στην ΙΦΕΝ αναφέρονται αποτελέσματα πρόσφατης 
επιδημιολογικής μελέτης στη Μ. Βρεττανία σύμφωνα 
με τα οποία οι ασθενείς με νόσο Crohn, 2-5 χρόνια 
πριν την εκδήλωση της νόσου, κάνουν χρήση ποικίλων 
αντιβιοτικών σε στατιστικώς μεγαλύτερη αναλογία 
συγκριτικώς με υγιείς μάρτυρες16. 

Κατωτέρω αναφέρονται οι υπάρχουσες πληρο-
φορίες σχετικώς με τον ρόλο των αντιβιοτικών στην 
ΙΦΕΝ ενώ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην Ελληνική 
ερευνητική συμβολή.

μετρονιδαζόλη

Η μετρονιδαζόλη χρησιμοποιείται επιτυχώς στη 
θεραπεία τριχομοναδικών λοιμώξεων και λοιμώξεων 
με αναερόβιους οργανισμούς. Από το 1975 άρχισε να 
χρησιμοποιείται στη θεραπεία της νόσου του Crohn με 
ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα κυρίως σε ασθενείς με 
συρίγγια. Στον πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα των 
υπαρχουσών τυχαιοποιημένων μελετών με την χρήση 
μετρονιδαζόλης και σιπροφλοξασίνης σε ασθενείς με 
ΙΦΕΝ1-10. 

Η μετρονιδαζόλη μπορεί να είναι αποτελεσματική 
στην πρόληψη των υποτροπών (συμπτωματική και 
ενδοσκοπική) ασθενών που υποβλήθηκαν σε τμημα-
τική εντεροκτομή χορηγούμενη από του στόματος για 
διάστημα 3 μηνών σε δόση 20mg/Kg ΣΒ. 

Οι ενδείξεις χορηγήσεως του φαρμάκου στην ΙΦΕΝ 
είναι οι ακόλουθες17-20.
 • επίμονη και βασανιστική περιπρωκτική νόσος
 • συρίγγια μεταξύ εντέρου και δέρματος
 • νόσος Crohn παχέος εντέρου εν ενεργεία
 • επίμονη νόσος λεπτού εντέρου
 • δυσανεξία σε άλλα φάρμακα
 • μετεγχειρητική προφύλαξη

Για περιπρωκτική εντόπιση της νόσου συνιστώνται 
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δόσεις μετρονιδαζόλης 20 mg/kg. Εν τούτοις χαμηλό-
τερες δόσεις (10-15 mg/kg) γίνονται καλύτερα ανεκτές 
και έχουν ικανοποιητική αποτελεσματικότητα. Εάν η 
δόση γίνει ανεκτή συνιστάται η συνεχής χορήγηση 20 
mg/kg επί 6 μήνες. Κατόπιν αρχίζει βαθμιαία ελάττω-
ση της δόσεως ανά 250 mg τον μήνα με προοπτική τη 
συνέχιση της θεραπείας επί ένα έτος. Κατά την έναρξη 
της θεραπείας πρέπει να χορηγείται μικρή δόση με 
σταδιακή αύξηση για να ελεγχθεί η τυχόν ύπαρξη 
δυσανεξίας στο φάρμακο.

Ο χρόνος εμφανίσεως σημείων βελτιώσεως μετά 
την έναρξη θεραπείας με μετρονιδαζόλη κυμαίνεται 
από 2 έως 8 εβδομάδες γι΄ αυτό δεν πρέπει να διακό-
πτεται η χορήγηση του φαρμάκου πριν συμπληρωθεί 
ικανό χρονικό διάστημα δοκιμής της θεραπευτικής 
αγωγής. Πολλοί ασθενείς αρχίζουν να δείχνουν σημεία 
βελτιώσεως 1-2 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας 
με πλήρη θεραπευτικά αποτελέσματα τον τρίτο ή 
τέταρτο μήνα. Πρόωρη διακοπή της θεραπείας μετά 
την εμφάνιση σημείων βελτιώσεως ή λόγω παρουσίας 
παρενεργειών οδηγεί σε υποτροπή σε διάστημα λίγων 
εβδομάδων. Η θεραπεία με μετρονιδαζόλη δεν φαίνε-
ται ότι καθιστά τη νόσο ανθεκτική. 

Ο ακριβής τρόπος δράσεως της μετρονιδαζόλης 
δεν είναι γνωστός. Το φάρμακο προκαλεί ένα βαθμό 
ανοσοκαταστολής στα πειραματόζωα και επηρεάζει 
την χημειοταξία των λευκοκυττάρων στον άνθρωπο 
αλλά η δράση της στη νόσο του Crohn φαίνεται να 
σχετίζεται ευθέως με την αντιμικροβιακή της δράση 
επειδή βρέθηκε κλινική βελτίωση ανάλογη του ρυθμού 
ελαττώσεως των βακτηριοειδών στα κόπρανα. 

Η μετρονιδαζόλη γίνεται γενικώς καλά ανεκτή 
αλλά παρατηρούνται σπάνια ήπιες παρενέργειες όπως 
μεταλλική γεύση, υπέρχρωση ούρων, ναυτία, ανορεξία, 
κεφαλαλγία, αλλεργικά εξανθήματα, αίσθημα καύσου 
κόλπου και ουρήθρας και ανατάξιμη ουδετεροπενία. 
Οι περισσότερες παρενέργειες υποχωρούν με ελάττω-
ση της δόσεως του φαρμάκου. Η σοβαρότερη παρενέρ-
γεια είναι οι παραισθησίες ιδίως των κάτω άκρων που 
εγκαθίστανται συνήθως 6 μήνες μετά την έναρξη της 
θεραπείας. Το σύμπτωμα αυτό σχετίζεται με τη δόση 
και συνήθως υποχωρεί μετά από ελάττωση της δόσεως 
αλλά οι βλάβες των περιφερικών νεύρων μπορεί να 
μονιμοποιηθούν αν η θεραπεία παρατείνεται παρά την 
εκδήλωση παραισθησιών. Μεμονωμένες περιπτώσεις 
παγκρεατίτιδος έχουν επίσης περιγραφεί. Συνιστάται η 
αποφυγή λήψεως οινοπνευματωδών κατά τη διάρκεια 

της θεραπείας με μετρονιδαζόλη.
Συμπερασματικώς, η μετρονιδαζόλη χορηγούμενη 

σε δόση 20mg/kg ημερησίως αποτελεί χρήσιμο φάρμα-
κο στη θεραπεία της νόσου του Crohn και ιδιαιτέρως 
των περιπρωκτικών επιπλοκών της νόσου. Φαίνεται 
πως έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην Crohn 
κολίτιδα και στην ειλεοκολίτιδα παρά όταν η νόσος 
εντοπίζεται αποκλειστικά στο λεπτό έντερο. Επειδή 
υπάρχουν ορισμένα πειραματικά δεδομένα ότι έχει κά-
ποια καρκινογόνο δράση σε πειραματόζωα, καλό είναι 
να μην χορηγείται πάνω από 3 μήνες αν δεν εμφανίσει 
αποτελεσματικότητα στον έλεγχο των συμπτωμάτων 
της νόσου του Crohn.

Όσον αφορά στην ελκώδη κολίτιδα, η προσθήκη 
μετρονιδαζόλης σε δόση 1000-15000 mg/d IV στο 
έντονο θεραπευτικό σχήμα αντιμετώπισης των βαρει-
ών προσβολών ελκώδους κολίτιδος δεν φαίνεται να 
προσφέρει ουσιώδες θεραπευτικό όφελος21. Εν τού-
τοις για τις συνθήκες της Ελληνικής πραγματικότητος 
και μέχρις ότου είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα 
των παρασιτολογικών εξετάσεων και καλλιεργειών 
των κοπράνων μπορεί να μην στερείται σημασίας η 
χορήγηση για 3-4 ημέρες μετρονιδαζόλης IV σε δόση 
1000-1500 mg/d. 

Σύνοψη τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών 
με την χρήση μετρονιδαζόλης και σιπροφλοξασίνης 
φαίνεται στον πίνακα 1.

Oρνιδαζόλη 

Eίναι ουσία φαρμακολογικώς συγγενής της με-
τρονιδαζόλης, αλλά μάλλον καλύτερα ανεκτή από τον 
ασθενή. Η πρώτη περιγραφή της αποτελεσματικότητος 
της ορνιδαζόλης στη νόσο του Crohn έγινε το 197822. 
Οι Ammann και συν περιέγραψαν 9 ασθενείς με 
ενεργό νόσο Crohn οι οποίοι έλαβαν Ορνιδαζόλη για 
διάστημα 2,5 – 14 μηνών. Έξη από τους 9 ασθενείς 
βελτιώθηκαν σημαντικά και η βελτίωση διήρκεσε 
κατά μέσι όρο 9 μήνες. Χωρίς γνώση αυτής της δη-
μοσίευσης το έτος 1988 οι Triantafillidis et al δημοσί-
ευσαν πρόδρομα αποτελέσματα σε 11 ασθενείς23 με 
αποτελέσματα παρόμοια με αυτά που δημοσίευσαν 
οι Ammann et al. Το 1996 οι Triantafillidis et al περι-
έγραψαν τα αποτελέσματα χορήγησης ορνιδαζόλης 
σε δόση 1000mg ημερησίως (ΙV ή per os) σε σειρά 25 
ασθενών με ενεργό νόσο Crohn24. Τα αποτελέσματα 
εκτιμήθηκαν πριν την έναρξη της θεραπείας και 4 
εβδομάδες μετά (short-term results). Διαπιστώθηκε 
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στατιστικώς σημαντική μείωση του CDAI καθώς και 
σημαντική αύξηση του ποσοστού των ασθενών που 
ενεφάνισαν ύφεση. Οι παρενέργειες ήσαν ήπιες και 
αναστρέψιμες. Ουδείς ασθενής διέκοψε την θεραπεία 
εξ αιτίας παρενεργειών. Οι ίδιοι συγγραφείς το έτος 
1998 δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα από την μακρά 
και συνεχή (long-term) χορήγηση (6 μήνες έως ένα 
έτος) της ορνιδαζόλης σε δόση 500mg ημερησίως σε 
ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn στους οποίους είχε 
προκληθεί ύφεση με θεραπεία εφόδου με ορνιδαζό-
λη25. Το φάρμακο αποδείχθηκε αποτελεσματικό στην 
πρόληψη των υποτροπών της νόσου.

Την τελευταία διετία άρθρα ανασκοπήσεως σχετι-
κώς με τον ρόλο των αντιβιοτικών στην ΙΦΕΝ αναφέ-
ρονται στον ρόλο της ορνιδαζόλης χαρακτηρίζοντάς 
την ως αποτελεσματικό φάρμακο για την πρόληψη 
των μετεγχειρητικών υποτροπών της νόσου του Crohn. 
Έτσι, τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης αποδει-
κνύονται ισχυρώς υποστηρικτικά της άποψης σύμφωνα 
με την οποία η ορνιδαζόλη μπορεί να διατηρήσει την 
ύφεση μετά χειρουργική εκτομή πάσχοντος τμήματος 
λεπτού ή παχέος εντέρου26 χορηγούμενο για ένα έτος. 
Μετά την διακοπή του φαρμάκου ο ρυθμός υποτροπής 
δεν διαφέρει από αυτόν του εικονικού φαρμάκου. 

Όσον αφορά στην ασφάλεια από την μακρά χο-
ρήγησή του φαίνεται ότι αυτό είναι αρκετά ασφαλές. 
Ενδεικτική είναι η περίπτωση ασθενούς ο οποίος εν 
αγνοία του θεράποντος έλαβε το φάρμακο για δέκα 
συνεχή έτη (!) σε δόση 500mg ημερησίως χωρίς να 
εμφανίσει ουσιώδεις παρενέργειες27. Παρ όλα αυτά 
οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά 
για έγκαιρη διαπίστωση περιφερικής νευρίτιδος ή 
νεφρικής και ηπατικής βλάβης. 

Ο τρόπος δράσεως του φαρμάκου δεν είναι γνω-
στός φαίνεται όμως ότι έχει παρόμοιες δράσεις με 
αυτές της μετρονιδαζόλης. Σε πρόσφατη μελέτη φάνη-
κε ότι το φάρμακο μειώνει σε στατιστικώς σημαντικό 
βαθμό τα επίπεδα του συμπληρώματος C3 σε υγιείς 
εθελοντές28. 

Δεν υπάρχει εμπειρία από την χορήγηση του φαρ-
μάκου σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.

Σιπροφλοξασίνη 

Σε τυχαιοποιημένη μελέτη η οποία περιέλαβε συνο-
λικώς 40 ασθενείς, η σιπροφλοξασίνη χορηγούμενη σε 
δόση 1000 mg ημερησίως για 6 εβδομάδες προκάλεσε 
ύφεση ηπίας έως μετρίως ενεργού νόσου του Crohn 

σε ποσοστό παρόμοιο με αυτό που προκλήθηκε από 
την χορήγηση 4 g ημερησίως μεσαλαζίνης (56% vs 
55%)9. Εν τούτοις στην μελέτη των Mantzaris et al29, η 
προσθήκη σιπροφλοξασίνης στην συμβατική θεραπεία 
με κορτικοειδή βαρειών προσβολών ελκώδους κολίτι-
δος, δεν προσέφερε επι πλέον θεραπευτικό όφελος σε 
σειρά 55 ασθενών. 

Στον πίνακα 1 φαίνονται τα αποτελέσματα τυχαι-
οποιημένων μελετών στις οποίες χρησιμοποιήθηκε 
σιπροφλοξασίνη σε συνδυασμό ή όχι με μετρονιδα-
ζόλη.

Bανκομυκίνη-Τομπραμυκίνη

Σε συγκριτικές μελέτες της δράσεως μετρονιδαζόλης 
και βανκομυκίνης σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα δεν 
διαπιστώθηκε καμιά αποτελεσματικότητα. Περιορισμέ-
νη εμπειρία με τομπραμυκίνη έδειξε υπεροχή έναντι της 
αδρανούς ουσίας (74% υποχώρηση της νόσου μετά χο-
ρήγηση tobramycin) αποδίδεται σε συγκεκριμένη δράση 
σε ορισμένα στελέχη E. Coli που ενδέχεται να παίζουν 
κάποιο ρόλο στην αιτιολογία της ελκώδους κολίτιδος. 
H χορήγηση τομπραμυκίνης και μετρονιδαζόλης δεν 
έχει καμιά αποτελεσματικότητα στη θεραπεία βαρέων 
επεισοδίων ελκώδους κολίτιδος.

Ριφαξιμίνη

H ριφαξιμίνη είναι ένα ευρέως φάσματος δυσα-
πορρόφητο (απορρόφηση <2%) αντιβιοτικό το οποίο 
χρησιμοποιείται ευρέως για την θεραπεία προσβολών 
οξείας εκκολπωματίτιδος. Το φάρμακο έχει χρησιμο-
ποιηθεί σε μικρές σειρές ασθενών με ελκώδη κολίτιδα 
ή νόσο Crohn με ενθαρρυντικά αποτελέσματα30. Φαί-
νεται ότι η αξία του μπορεί να είναι μεγαλύτερη σε 
ασθενείς με περιπρωκτικές βλάβες ή συρίγγια. 

Αντιφυματική θεραπεία

Για τη νόσο του Crohn υπάρχει ενδιαφέρον σχε-
τικά με την πιθανή ευθύνη του μυκοβακτηριδίου 
paratuberculosis αλλά η χορήγηση αντιφυματικής αγω-
γής υπήρξε ανεπιτυχής. Ενδεχομένως οι θεραπευτικές 
προσπάθειες με αντιβιοτικά του τύπου των μακρολιδών 
θα πρέπει να επαναληφθούν, χορηγούμενες όμως για 
μακρό χρονικό διάστημα31.

BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 1. Sutherland L, Singleton J, Sessions J, et al. Double blind. 

placebo controlled trial of metronidazole in Crohn’s disease. 
Gut 1991; 32: 1071-1075. 
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Πίνακας 1. Τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες με metronidazole και ciprofloxacin.
Reference Συγκρινόμενα φάρμακα Αριθμός  Διάρκεια Ανταπόκριση  
   ασθενών
Sutherland et al.    16 εβδομάδες μεταβολή του CDAI (έναρξη και τέλος
1991[1]       θεραπείας) 
 Metronidazole 10 mg/kg 33  Metronidazole σημαντικά υπέρτερη του  
 Metronidazole 20 mg/kg 30  placebo σε ασθενείς με νόσο εντοπιζόμενη  
 Placebo 36  στο παχύ έντερο ή ταυτόχρονα στο λεπτό και  
    παχύ. Μη σημαντικές διαφορές σε ασθενείς  
    με εντόπιση της νόσου στο λεπτό έντερο μόνο.

Allan and Metronidazole 20 mg/kg 11 6 μήνες Η metronidazole δεν προσέφερε όφελος 
Cooke 1977[2] Placebo    

Ambrose et al.   2 μήνεs Συμπτωματική βελτίωση (κλινικά σημεία 
1985[3]    και εργαστηριακά ευρήματα). 

 Metronidazole 800  18  Δεν προέκυψε θεραπευτικό όφελος από την 
 mg/24ωρο   χρήση της μετρονιδαζόλης 

 Metronidazole +  
 cotrimoxazole 21   

 Cotrimoxazole 16   

 Placebo 17   

Blichfeldt et al.     4 μήνεs (δύο  Συνολική κλινική κατάσταση (υποκειμενικά 
1978[4]   2- μηνών  και αντικειμενικά κριτήρια καθώς και 
   διασταυρούμενη  εργαστηριακά ευρήματα) 
   περίοδοs)    

 Metronidazole 1.0 g/24ωρο 22  Χωρίς θεραπευτικό όφελος σε 6 ασθενείς με  
 Placebo   νόσο εντοπιζόμενη μόνο στο παχύ έντερο.

Ursing et al.    8 μήνεs (δύο, μεταβολή του CDAI και επιπέδων 
1982[5]   4 μηνών  orosomucoid από τη βασική γραμμή στο 
Rosen et al.      διασταυρούμενη  τελικό σημείο. 
1982[6] Metronidazole  78 περίοδος) Χωρίς κλινικό όφελος (διάρκεια θεραπείας 4 
 800 mg/24ωρο   μήνες). Δεύτερη: 4 μήνεs, 15 ασθενείs σε  
 SASP 3 g/24ωρο   SASP που έλαβαν metronidazole  
    παρουσίασαν σημαντική μείωση του CDAI.  
    Χωρίς βελτίωση οι ασθενείς που ελάμβαναν  
    metronidazole και ακολούθως SASP.

Arnold et al.      6 μήνεs Ύφεση: 

2002[7] Ciprofloxacin 1 g/24ωρο 28  Ciprofloxacin: 76% 
 Placebo 19  Placebo: 25% (P < 0.001) 

Steinhart et al.      8 εβδομάδεs Ύφεση: 
2002[8] Ciprofloxacin 64   Aντιβιοτικά: 33% 
 metronidazole (και τα    Placebo: 38%, ns  
 δύο 1 g/24ωρο)    

      Ύφεση σε ασθενείς με εντόπιση της νόσου  
    στο παχύ έντερο.  

 Placebo (Όλοι οι ασθενείς  66  Aντιβιοτικά: 53% (9/17) 
 σε budesonide 9 mg/24ωρο)   Placebo: 25% (4/16), ΜΣ

Colombel et al.      6 εβδομάδεs Ύφεση: 
1999[9] Ciprofloxacin 1 g/24ωρο 18  Ciprofloxacin: 56% 
 Mesalamine 4 g/24ωρο 22  Mesalamine: 55%, ΜΣ 

Prantera et al.      12 εβδομάδεs Ύφεση: 
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 Methylprednisolone  19  Methylprednisolone: 63%, ΜΣ  
 (0.7-1 mg/kg/24ωρο με  
 μείωση στα 40 mg και  
 ακολούθως μείωση 4 mg  
 εβδομαδιαίως)  
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6.2.5.  ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ
	 	 	 	 Ιωάννης	Κ.	Τριανταφυλλίδης	-	Κωνσταντίνος	Μανουσάκης	

Η ομάδα των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων πε-
ριλαμβάνει φαρμακευτικές ουσίες οι οποίες δρουν θε-
ραπευτικά επιδρώντας στις ανοσολογικές αποκρίσεις. 
Τα κυριότερα ανοσοκατασταλτικά με επίδραση στις 
ΙΦΕΝ είναι: ή αζαθειοπρίνη, η 6-μερκαπτοπουρίνη, 
η κυκλοσπορίνη και η μεθοτρεξάτη. Η 6-μερκαπτο-
πουρίνη και η αζαθειοπρίνη είναι συγγενή φάρμακα. 
Η 6-μερκαπτοπουρίνη είναι το φαρμακολογικώς δρα-
στικό προϊόν που προκύπτει από τον μεταβολισμό της 
αζαθειοπρίνης1. 

Τα ανοσοκατασταλτικά χρησιμοποιούνται ευρύτα-
τα στη θεραπεία τόσο της οξείας ελκώδους κολίτιδος 
και νόσου του Crohn, όσο και στην διατήρηση της 
ύφεσης2. 

1. Αζαθειοπρίνη και 6-μερκαπτοπουρίνη

Η αζαθειοπρίνη και 6-MP είναι αντιμεταβολίτες οι 
οποίοι επιδρούν στη βιοσύνθεση των πουρινών. Η αζα-
θειοπρίνη μετά την απορρόφησή της μετατρέπεται σχε-
δόν εξ ολοκλήρου (88%) σε 6-μερκαπτοπουρίνη η οποία 
αποτελεί και τον δραστικό της μεταβολίτη. Περίπου 
12% της αζαθειοπρίνης αποβάλλεται αναλλοίωτη με τα 
κόπρανα. Δεν υπάρχει ένδειξη για ύπαρξη εντεροηπα-
τικής κυκλοφορίας της αζαθειοπρίνης. Ο μεταβολισμός 
της αζαθειοπρίνης φαίνεται στο σχήμα 1.

Η αζαθειοπρίνη και η 6-μερκαπτοπουρίνη έχουν 
χρόνο ημισείας ζωής στο πλάσμα μόλις 1-2 ώρες. Η 
6-ΜΡ μεταβολίζεται ενδοκυτταρίως στους ενεργούς 
μεταβολίτες της τα νουκλεοτίδια της 6-θειογουανίνης 
(6-TGN). Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ότι 
για να υπάρξουν σταθερά επίπεδα 6-TGN πρέπει να 
περάσουν εβδομάδες ή μήνες. Αυτό ερμηνεύει και 
τον μακρό χρόνο (2-6 μήνες) που απαιτείται προ-
κειμένου η αζαθειοπρίνη να εκδηλώσει την πλήρη 
δραστικότητά της. 

Οι μεταβολικές οδοί των αδρανών μεταβολιτών 
της αζαθειοπρίνης έχουν μεγάλη σημασία για την εμ-
φάνιση των δοσοεξαρτώμενων παρενεργειών. Επειδή 
η μεταβολική οδός μετατροπής της αζαθειοπρίνης σε 
6-θειουρικό οξύ μέσω της οξειδάσης της ξανθίνης 

αναστέλλεται από την αλλοπουρινόλη, θα πρέπει να 
αποφεύγεται η χρήση της σε άτομα που λαμβάνουν 
αζαθειοπρίνη. Αν η χορήγηση αλλοπουρινόλης είναι 
αναπόφευκτη τότε η δόση της αζαθειοπρίνης θα πρέπει 
να μειωθεί στο 1/4. 

Η μεταβολική οδός μετατροπής της αζαθειοπρίνης 
σε 6-μεθυλμερκαπτοπουρίνη μέσω της θειοπουρι-
ντρανσφεράσης διαφέρει στα διάφορα άτομα αφού 
υπάρχουν γενετικώς καθοριζόμενο άτομα τα οποία 
μεταβολίζουν “ταχέως” ή “βραδέως” την αζαθειοπρί-
νη. Περίπου 90% των ατόμων μεταβολίζουν ταχέως 
την αζαθειοπρίνη ενώ περίπου 10% μεταβολίζουν 
την αζαθειοπρίνη σε χρόνο μεταξύ των “ταχέως και 
βραδέως μεταβολιζόντων”. Πρόβλημα υπάρχει με τα 
άτομα που μεταβολίζουν βραδέως της αζαθειοπρίνη 
ο αριθμός των οποίων στον γενικό πληθυσμό είναι 
περίπου 1 ανά 300 άτομα. Τα άτομα αυτά έχουν δύο 
“βραδέα” αλλήλια και εμφανίζουν ταχέως υψηλά επί-
πεδα 6-TGN και επομένως υψηλό κίνδυνο εμφάνισης 
παρενεργειών. 

Τρόπος δράσεως: Αν και ο τρόπος δράσης δεν είναι 
απόλυτα διευκρινισμένος εν τούτοις φαίνεται ότι είναι 
πολυπαραγοντικός και περιλαμβάνει: Παρέμβαση στο 
πολλαπλασιασμό των λεμφοκυττάρων, που ως γνωστόν 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη παθογένεια της 
νόσου. Αναστολή της ενεργοποίησης και λειτουργικό-
τητας των Τ-λεμφοκυττάρων. Ελάττωση του αριθμού 
των πλασματοκυττάρων του χορίου. Προς τα κάτω ρύθ-
μιση της δραστηριότητας των φυσικών κυττάρων-φονέ-
ων. Ευοδώνουν την απόπτωση των Τ-λεμφοκυττάρων. 
Ακόμη δεν είναι ήσσονος σημασίας η αντιμικροβιακή 
τους δράση έναντι αναεροβίων μικροοργανισμών του 
εντερικού αυλού (πίνακας 1). 

Παρενέργειες: Οι παρενέργειες του φαρμάκου 
και ο τρόπος ελέγχου φαίνονται στον πίνακα 2. Το 
πλέον συχνό (20%) αίτιο δυσανεξίας στο φάρμακο 
είναι συμπτωματολογία που προσομοιάζει με γρίππη 
(μυαλγίες, κεφαλαλγία, διάρροια). Πλέον του 80% 
των ασθενών ανέχονται καλώς την αζαθειοπρίνη. Οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες γενικώς είναι ανα-
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Αζαθειοπρίνη

6-μερκαπτοπουρίνη

Μη ενζυματική 
μετατροπή

Hypoxanthine-
Phosphoribosyl-
tranferase (HPRT)

Thiopurine 
methyltransferase 
(TPMT)

Xanthine 
oxidase

Thiouric acid 6-methylmercaptopurine

6-Thioinosine-5-monophosphate

6-Thioxanthosine-5-monophosphate

6-Thioguanosine-5 -monophosphate

 -diphosphate 

 -triphosphate 

Σχήμα 1. Μεταβολικές οδοί της αζαθειοπρίνης

Πίνακας 1. Ανοσοκατασταλτικά χρησιμοποιούμενα στη θεραπεία της ΙΦΕΝ και τρόπος δράσεως.

Φάρμακο Τρόπος δράσης μηχανισμός δράσης

ΑΖΤ-6ΜΡ Αναστολή σύνθεσης ριβονουκλεοσιδίων Αναστολή πολλαπλασιασμού των 
  κλώνων των Τ-κυττάρων, μείωση  
  των φυσικών κυττάρων-φονέων.

Μεθοτρεξάτη Αναστολή της ρεδουκτάσης του διυδρο- IL-6  Αναστολή της λειτουργίας  
 φυλλικού οξέος(αναστολή της σύνθεσης  IL-6  
 των Τ και Β κυττάρων Μείωση IL-1 και DNA)  
 καθώς και της κυτταρικής επιδιό- 
 ρθωσης και πολλαπλασιασμού. 

Κυκλοσπορίνη Α Αναστολή της μεταγραφής (μέσω διέ- Αναστολή της παραγωγής IL-2 και  
και Tacrolimus  γερσης του υποδοχέως των Τ- κυττά-) του υποδοχέως της IL-2, αναστολή 
(FK506)  ρων των λεμφοκυτταρικών γόνων  TNF-α, IFN-γ.

να προκαλέσει οξεία παγκρεατίτιδα σε στατιστικά 
σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικώς με άλλες 
νοσηρές καταστάσεις5. Σε πρόσφατη μεταανάλυση 
όλων των μελετών οι οποίες ερεύνησαν την πιθανότητα 
ανάπτυξης καρκίνου στους ασθενείς που λαμβάνουν 
αζαθειοπρίνη ή 6-μερκαπτοπουρίνη διαπιστώθηκε 
αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης λεμφώματος κατά 
τέσσερις φορές6. Η αύξηση αυτή μπορεί ασφαλώς να 
οφείλεται σε δράση του φαρμάκου, μπορεί όμως να 

στρέψιμες περιλαμβάνουν τις δοσοεξαρτώμενες και τις 
μη δοσοεξαρτώμενες (αλλεργικές αντιδράσεις)3,4. Δεν 
φαίνεται να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης 
λοιμώξεων ή κακοήθων νεοπλασμάτων. Σε σχετική 
μελέτη διαπιστώθηκε ότι 28% των 622 ασθενών που 
πήραν αζαθειοπρίνη εμφάνισαν μία ή περισσότερες 
παρενέργειες2. Μερικοί ασθενείς που δεν ανέχονται 
την αζαθειοπρίνη μπορεί να ανεχθούν την 6-ΜΡ. Πρό-
σφατη μελέτη αποδεικνύει ότι η αζαθειοπρίνη μπορεί 

} Thioguanine nucleotides (TGN)
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Πίνακας 2. Παρενέργειες αζαθειοπρίνης και τρόπος έγκαιρης κατάδειξης.

Παρενέργεια  Έλεγχος Κριτικό όριο
Καταστολή μυελού (2%) λευκών κάτω από 3000

  αιμοπεταλίων κάτω από 70.000 

  αιμοσφαιρίνης πτώση κατά 20%  
   της αρχικής τιμής

 Ηπατοτοξικότητα (5%) γGT, SAP, τρανσαμινάσες 

 Τοξική ή αλλεργική ηπατίτις (0.3%) GPT >50 U/l

 Παγκρεατίτις (3.3%) Κλινικά συμπτώματα: καταβολή, διάρροια,  
  αρθραλγίες, κοιλιακός πόνος, δερματικές  
  βλάβες. Προσδιορισμός αμυλάσης ορού.

Πίνακας 3. Απλοποιημένο δοσολογικό σχήμα αζαθειοπρίνης αναλόγως του σωματικού βάρους

Σωματικό βάρος (Kg) Ημερήσια δόση αζαθειοπρίνης (mg) Αριθμός δισκίων

100 200-250 4-5

90 180-225 4

80 160-200 3-4

70 140-175 3

60 120-150 2-3

50 100-125 2

40 80-100 1-2

οφείλεται στην υποκείμενη ΙΦΕΝ ή σε συνδυασμό των 
δύο αυτών παραγόντων.

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση αυτών των παρε-
νεργειών ισχύουν τα ακόλουθα:
 • Σε πρώτη εμφάνιση παρενέργειας διακόπτεται η 

χορήγηση αζαθειοπρίνης και οι τιμές των ενζύμων 
ελέγχονται εβδομαδιαίως. Μετά την επάνοδο στο 
φυσιολογικό γίνεται προσπάθεια επανεισαγωγής 
του φαρμάκου σε δόση μικρότερη του ημίσεως της 
αρχικής. 

 • Εάν επανεμφανιστεί η παρενέργεια το φάρμακο 
διακόπτεται οριστικά. 

 • Εάν εμφανιστεί παγκρεατίτις δεν επιτρέπεται η 
επαναχορήγηση αζαθειοπρίνης. 

 • Σε περιπτώσεις εμφάνισης αλλεργικών αντιδράσε-
ων οι ενέργειες εξατομικεύονται.
Είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός της δραστικότη-

τος της TPMT? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό προς 
το παρόν είναι αρνητική, κυρίως εξ αιτίας του γεγονός 
ότι η αζαθειοπρίνη είναι γενικώς φάρμακο με ικανο-
ποιητική ασφάλεια. Υπέρ της απόψεως ότι δεν είναι 
αναγκαίος ο προσδιορισμός της δραστικότητος της 

ΤΡΜΤ είναι και τα αποτελέσματα μελέτης σύμφωνα 
με τα οποία ποσοστό 71% από 41 ασθενείς οι οποίοι 
παρουσίασαν μυελοτοξικότητα εξ αιτίας της αζαθειο-
πρίνης δεν είχε μεταλλάξεις της ΤΡΜΤ7. Στη μελέτη 
αυτή δεν διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ επιπέδων 
6-θειογουανίνης και παρουσίας υποτροπής. Η μέτρη-
ση όμως των επιπέδων του ενζύμου ενδέχεται να έχει 
σημασία σε ασθενείς που λαμβάνουν μεγάλες δόσεις 
αζαθειοπρίνης χωρίς να επιτυγχάνεται ύφεση αφού 
μπορεί να καταδείξει κακή συμμόρφωση της θεραπεί-
ας ή τροπή του μεταβολισμού της αζαθειοπρίνης προς 
την κατεύθυνση της 6-μεθυλ-μερκαπτοπουρίνης8,9. 

Δοσολογία: Από τους περισσότερους συνιστάται 
η έναρξη της θεραπείας με μικρές δόσεις (50mg ημε-
ρησίως). Ακολούθως επιχειρείται βραδεία αύξηση 
της δόσης στα επίπεδα των 2-2,5 mg/Kg ημερησίως 
με εβδομαδιαία παρακολούθηση της αιματολογικής 
εικόνος για τον πρώτο μήνα. Ακολούθως οι εξετάσεις 
διενεργούνται ανά 2-4 εβδομάδες. Το δοσολογικό 
σχήμα απλοποιημένο φαίνεται στον πίνακα 3.

Ενδείξεις: Οι ενδείξεις χορήγησης του φαρμάκου 
φαίνονται στον πίνακα 4.
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Πίνακας 4. Ενδείξεις χορήγησης αζαθειοπρίνης

 • Κορτικοειδοεξαρτώμενοι ασθενείς

 • Θεραπεία συριγγίων

 • Διατήρηση ύφεσης

 • Διατήρηση της ύφεσης σε ασθενείς στους οποίους επιτεύχθηκε ύφεση με χορήγηση κυκλοσπορίνης

Αποτελεσματικότητα της αζαθειοπρίνης στη νόσο του 
Crohn

Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν θετική ανταπό-
κριση στη θεραπεία με αζαθειοπρίνη. To φάρμακο 
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην ειλείτιδα10-12. Σε 
μεταανάλυση η οποία περιέλαβε 9 δημοσιεύσεις από 
το 1966 έως το 1994, εκτιμήθηκε η αποτελεσματικότη-
τα της αζαθειοπρίνης και 6-μερκαπτοπουρίνης στην 
ενεργό νόσο του Crohn, καθώς και η αποτελεσματι-
κότητα της αζαθειοπρίνης όσον αφορά στη διατήρηση 
υφέσεως σε ασθενείς στους οποίους επιτεύχθηκε 
αρχικά ύφεση της νόσου13. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
ότι η αζαθειοπρίνη και η 6-μερκαπτοπουρίνη είναι 
αποτελεσματικά φάρμακα όσον αφορά στην αντιμε-
τώπιση της ενεργού νόσου του Crohn καθώς και στη 
διατήρηση υφέσεως. Έτσι, από τους 177 συνολικώς 
ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn, 100 (56%) βελτιώ-
θηκαν συγκριτικώς με 60 από 190 ασθενείς (32%), 
που πήραν εικονικό φάρμακο. Από τους 319 ασθενείς 
σε ύφεση που μελετήθηκαν, 136 πήραν αζαθειοπρίνη 
και 183 placebo. Από την ομάδα της αζαθειοπρίνης, 91 
άτομα διατηρήθηκαν σε ύφεση (67%) συγκριτικά με 96 
από 183 ασθενείς που πήραν placebo (53%) (διαφορές 
στατιστικώς σημαντικές). 

Σχετικά με το αποτέλεσμα της δόσης (2-3 mg/Kg/
24ωρο) και της διάρκειας (2-12 μήνες) της θεραπείας 
στην ενεργό νόσο του Crohn, κάθε μία παράμετρος 
βρέθηκε να είναι στατιστικώς σημαντική, όμως όταν 
και οι δύο παράμετροι αναλύθηκαν μαζί, μόνο η δι-
άρκεια της θεραπείας αποδείχθηκε ότι αποτελούσε 
στατιστικώς σημαντική παράμετρο. Υπάρχει διάχυτη η 
εντύπωση ότι πιθανώς να υπάρχουν υποομάδες ασθε-
νών με νόσο Crohn, οι οποίες αντιδρούν ευνοϊκά στη 
χορήγηση αζαθειοπρίνης, δεν υπάρχει όμως τρόπος 
να διαπιστώσει κανείς τα άτομα αυτά πριν από την 
έναρξη της θεραπείας. 

Από την ανάλυση των δεδομένων που αφορούσαν 
στη χρόνια φάση (θεραπεία συντηρήσεως) - δόση φαρ-
μάκου (1-2,5 mg/Kg/24ωρο) και διάρκεια θεραπείας 

(5,5-12 μήνες), κάθε μία παράμετρος βρέθηκε να είναι 
στατιστικώς σημαντική, όμως όταν και οι δύο παράμε-
τροι αναλύθηκαν μαζί μόνο η δόση του φαρμάκου απο-
δείχθηκε στατιστικώς σημαντική. Το χαρακτηριστικό 
πάντως των μελετών που αφορούν στη χρόνια χορήγηση 
αζαθειοπρίνης στη νόσο του Crohn φαίνεται ότι είναι η 
σχετικώς βραχεία χορήγηση (μικρότερη από 12 μήνες), 
γεγονός που εγείρει ερωτηματικά όσον αφορά στο 
αποτέλεσμα της μακράς χορήγησης του φαρμάκου σε 
ασθενείς με νόσο Crohn σε ύφεση. Από την ανάλυση 
των δεδομένων της μεταανάλυσης αυτής φάνηκε επίσης 
ότι οι 17 εβδομάδες θεραπείας αποτελούν το ελάχιστο 
όριο για να διαπιστωθεί το καλό ή μη θεραπευτικό 
αποτέλεσμα της χορήγησής τους.

Σε μεταανάλυση επίσης των οκτώ διαθέσιμων, 
ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο μελετών, σχετικώς 
με την αποτελεσματικότητα της αζαθειοπρίνης και 
6-μερκαπτοπουρίνης στην νόσο Crohn, διαπιστώθηκε 
ότι 54% εκ των 425 ασθενών που περιλήφθηκαν στην 
μεταανάλυση ανταποκρίθηκαν στο φάρμακο, συγκρι-
τικώς με 33% της ομάδος του placebo. Οι διαφορές 
ήσαν στατιστικώς σημαντικές. Το Odds ratio δηλαδή 
η πιθανότητα να επιτευχθεί ύφεση με την αζαθειοπρί-
νη ή 6-μερκαπτοπουρίνη συγκριτικώς με το εικονικό 
φάρμακο ήταν 2.36 και τα διαστήματα αξιοπιστίας 
(95%) ήταν 1.57-3.53. Σχετικώς με την επίδραση 
του φαρμάκου στην σύγκλειση συριγγίων, 22 από 41 
ασθενείς (54%) που πήραν αζαθειοπρίνη παρουσί-
ασαν κλινική ανταπόκριση συγκριτικώς με 6 από 29 
ασθενείς (21%) που πήραν εικονικό φάρμακο14. Όσον 
αφορά στην δυνατότητα μειώσεως της δόσεως των 
χορηγουμένων κορτικοστεροειδών, αυτό επιτεύχθηκε 
σε 76 από 117 ασθενείς που πήραν αντιμεταβολίτες 
(65%) συγκριτικώς με 39 από 109 ασθενείς που πήραν 
placebo (36%) και η διαφορά αυτή ήταν στατιστικώς 
πολύ σημαντική15,16. 

Γενικώς, ο συνδιασμός της αζαθειοπρίνης με 
κορτικοστεροειδή φαίνεται ότι αυξάνει το ποσοστό 
ανταπόκρισης των ασθενών συγκριτικώς με την χο-
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ρήγηση κορτικοστεροειδών ως μονοθεραπείας όπως 
αυτό συμβαίνει σε αρκετά αυτοάνοσα νοσήματα. Η 
αζαθειοπρίνη σαφώς βοηθά στη μείωση της δόσεως 
των χορηγουμένων κορτικοστεροειδών είτε στην 
οξεία φάση της νόσου του Crohn, είτε στη φάση χρο-
νιότητος. Σε πέντε μελέτες στις οποίες η δόση των 
κορτικοειδών ήταν καταγραμμένη με ακρίβεια με την 
χορήγηση αζαθειοπρίνης έγινε δυνατή η μείωση της 
δόσεως των χορηγουμένων κορτικοειδών σε ποσοστό 
65% (CI: 56-74%). Η αζαθειοπρίνη είναι χρήσιμη στη 
θεραπεία ασθενών με συρίγγια όπως και σε συνδυασμό 
με αντι-TNF θεραπεία επιτυγχάνοντας περιορισμό 
των παρενεργειών του τύπου της ορονοσίας17. Άλλα 
δεδομένα δείχνουν ότι η ταυτόχρονη χορήγηση αζα-
θειοπρίνης και πρεδνιζολόνης έδωσε πολύ καλύτερα 
αποτελέσματα από τη μονοθεραπεία με πρεδνιζολόνη 
σε διάρκεια 8 εβδομάδων18. 

Μια σημαντική in vivo μελέτη παρέχει ενδείξεις ότι 
η συγχορήγηση αζαθειοπρίνης και μεσαλαζίνης έχει 
ως αποτέλεσμα σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των 
δύο φαρμάκων19. Η διακοπή της χορήγησης μεσαλα-
ζίνης έχει ως αποτέλεσμα αύξηση των επιπέδων της 
του νουκλεοτιδίου της 6-θειογουανίνης χωρίς όμως 
σημαντικές μεταβολές στα επίπεδα της δραστικότητος 
της μεθυλτρανσφεράσης της θειοπουρίνης. Η αλληλε-
πίδραση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται υπ όψιν από 
τους θεράποντες που συγχορηγούν τα δύο φάρμακα. 

Δεν υπάρχει διαφορά στην πρόληψη των μετεγχει-
ρητικών υποτροπών μεταξύ ασθενών με νόσο Crohn 
οι οποίοι λαμβάνουν αζαθειοπρίνη ή μεσαλαζίνη20. Εν 
τούτοις η αζαθειοπρίνη μπορεί να είναι περισσότερο 
αποτελεσματική σε ασθενείς οι οποίοι είχαν προηγου-
μένως υποβληθεί σε εντερεκτομή. 

Η διακοπή της θεραπείας συντηρήσεως με αζαθει-
οπρίνη για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών ασθε-
νών με νόσο Crohn οι οποίοι διατηρούνταν σε ύφεση 
έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο ρυθμό υποτροπής 
συγκριτικώς με τους ασθενείς οι οποίοι συνεχίζουν 
την θεραπεία συντηρήσεως21.

Σε ενδιαφέρουσα μελέτη διαπιστώθηκε ότι παρά 
την αύξηση της χρήσεως της αζαθειοπρίνης στη θερα-
πεία της ΙΦΕΝ στη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών, 
δεν παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της ανάγκης για 
χειρουργική επέμβαση, ούτε μειώθηκαν οι επιπλοκές 
της νόσου22.

Τέλος σε σημαντική μελέτη η οποία επιχειρεί 
να απαντήσει στο ερώτημα για πόσο διάστημα θα 

μπορούμε να χορηγήσουμε αζαθειοπρίνη εφ όσον ο 
ασθενής ανταποκρίνεται στη θεραπεία, διαπιστώθηκε 
ότι η διακοπή της αζαθειοπρίνης η οποία εχορηγείτο 
ως θεραπεία συντηρήσεως σε ασθενείς με νόσο Crohn 
για διάστημα μεγαλύτερο των 3.5 ετών, είχε ως αποτέ-
λεσμα σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό υποτροπών, σε 
σύγκριση με τους ασθενείς οι οποίοι συνεχίζουν την 
θεραπεία συντηρήσεως με αζαθειοπρίνη23. Φαίνεται 
ότι η χορήγηση αζαθειοπρίνης ως θεραπεία συντηρή-
σεως θα πρέπει να συνεχίζεται επ αόριστον.

Αποτελεσματικότητα της αζαθειοπρίνης στην ελκώδη 
κολίτιδα

Στην ελκώδη κολίτιδα έχουν παρατηρηθεί ευνοϊ-
κότερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τη νόσο Crohn 
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις με επίμονη αριστερή ελκώδη 
κολίτιδα που δεν ανταποκρίνεται στα κορτικοστερο-
ειδή και 5-ASA. Υπάρχουν τέσσερις ελεγχόμενες με 
εικονικό φάρμακο μελέτες σχετικώς με την χρήση αζα-
θειοπρίνης στην ελκώδη κολίτιδα. Η μεταανάλυση τους 
έδειξε ότι το φάρμακο είναι αρκετά αποτελεσματικό. 
Οι ασθενείς με οξεία ενεργό ελκώδη κολίτιδα είναι 
πολύ πιθανότερο να ωφεληθούν συγκριτικώς με αυτούς 
με χρόνια συνεχή μορφή της νόσου όταν λαμβάνουν 
δόσεις αζαθειοπρίνης μεγαλύτερες των 150 mg/d24-26. 

Σε μικρό αριθμό ασθενών με σοβαρή παρόξυνση 
ελκώδους κολίτιδος, διαπιστώθηκε ότι η ενδοφλέβια 
χορήγηση αζαθειοπρίνης μπορεί να βοηθήσει στην 
προσπάθεια αποφυγής της επειγούσης κολεκτομής27. 
Η χορήγησή της δεν συνοδεύεται από αξιόλογες πα-
ρενέργειες. Εν τούτοις η ενδοφλέβια χορήγηση δεν 
εφαρμόζεται από τους περισσότερους ειδικούς.

Ένα πρόβλημα καθημερινής πρακτικής είναι η 
συγχορήγηση αζαθειοπρίνης με μεσαλαζίνη ή σουλ-
φασαλαζίνη. Σε σχετική μελέτη διαπιστώθηκε ότι η 
συγχορήγηση αζαθειοπρίνης και σουλφασαλαζίνης 
διατηρεί την ύφεση ασθενών με σοβαρή παρόξυνση 
ελκώδους κολίτιδος σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσο-
στό συγκριτικώς με την χορήγηση της σουλφασαλα-
ζίνης ως μονοθεραπείας28. Εν τούτοις σε πρόσφατη 
μελέτη φάνηκε ότι η συγχορήγηση αζαθειοπρίνης με 
ολσαλαζίνη δεν προσφέρει επί πλέον θεραπευτικό 
όφελος σε σύγκριση με χορήγηση της αζαθειοπρίνης 
ως μονοθεραπείας29. Οι συγγραφείς δεν συνιστούν την 
ταυτόχρονη χορήγηση των δύο φαρμάκων ως θεραπεία 
συντήρησης στους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα. 

Σε μερικούς ασθενείς, η εμφάνιση ορισμένων 
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συμπτωμάτων όπως επιγαστρικός πόνος, ναυτία, ή 
έμετος καθιστούν αδύνατη τη λήψη αζαθειοπρίνης. 
Σε πρόσφατη μελέτη στην οποία περιελήφθησαν 15 
ασθενείς με δυσανεξία στην αζαθειοπρίνη, χορηγή-
θηκε αντ αυτής 6-μερκαπτοπουρίνη. Έντεκα ασθενείς 
(73%) ανέχθηκαν ικανοποιητικά το φάρμακο. Μόνο 
δύο ασθενείς διέκοψαν και την 6-μερκαπτοπουρίνη, η 
οποία φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτικό 
φάρμακο για τους ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν 
παρενέργειες σχετιζόμενες με τη λήψη αζαθειοπρί-
νης30.

Συμπερασματικώς, η αζαθειοπρίνη και 6-μερ-
καπτοπουρίνη θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 
ασθενείς με εκτεταμένη νόσο, συνεχή συμπτώματα ή 
συχνές παροξύνσεις της νόσου. Ασθενείς επίσης που 
εξαρτώνται από την χορήγηση κορτικοστεροειδών, 
ασθενείς που εμφανίζουν παρενέργειες από τη χρή-
ση των κορτικοστεροειδών, ασθενείς στους οποίους 
αντενδείκνυται η χρήση στεροειδών και τέλος ασθενείς 
με σοβαρή νόσο και αντένδειξη για χειρουργική επέμ-
βαση αναμένεται να ωφεληθούν από την χορήγηση 
τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σταθμίζονται 
τα οφέλη του ασθενούς σε σχέση με τους κινδύνους 
που προκύπτουν από τη χορήγηση τους31,32. 

Οι συστάσεις για τη χρήση της αζαθειοπρίνης στη 
θεραπεία της ΙΦΕΝ συνοψίζονται στον πίνακα 5. 

2. Methotrexate

Oι μεταβολίτες της μεθοτρεξάτης αναστέλλουν την 
ρεδουκτάση του διυδροφυλλικού οξέος, όμως αυτή η 
κυτταροτοξική δράση δεν εξηγεί την ευνοϊκή επίδραση 
στην ΙΦΕΝ. Πιθανώς η αναστολή της σύνθεσης κυττα-
ροκινών και εικοσανοειδών να αποτελούν ένα εκ των 
μηχανισμών δράσης του φαρμάκου33.

Αποτελεσματικότητα της μεθοτρεξάτης στην ελκώδη 
κολίτιτιδα

Ελάχιστα δεδομένα υπάρχουν σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα της μεθοτρεξάτης στην ελκώδη 
κολίτιδα, τα οποία πάντως φαίνεται να είναι ενθαρ-
ρυντικά34.

Αποτελεσματικότητα της μεθοτρεξάτης στη νόσο του 
Crohn 

Η Μεθοτρεξάτη έχει χρησιμοποιηθεί σε μικρό 
αριθμό μελετών και σε ασθενείς με νόσο Crohn. Για 
πρακτικούς λόγους που σχετίζονται με το γεγονός ότι 
το φάρμακο είναι κυτταροτοξικό προτιμάται η από 

του στόματος οδός χορήγησης αν και το αποτέλεσμα 
υστερεί σε σύγκριση με την ενδομυική35. Η υποδόριος 
οδός φυλάσσεται για ασθενείς με νόσο Crohn λεπτού 
εντέρου, οι οποίοι δεν μπορούν να απορροφήσουν τη 
μεθοτρεξάτη από το έντερο ικανοποιητικά. Η διάρκεια 
θεραπείας είναι αμφιλεγόμενη. Τα 3 χρόνια είναι η 
συνιστώμενη περίοδος χορήγησης γι αυτούς που αντα-
ποκρίθηκαν στη χορήγησή της. 

Υποστηρίζεται ότι η χορήγηση 25 mg ανά εβδομάδα 
(παρεντερικώς) μπορεί να προκαλέσει βελτίωση στο 
80% περίπου των ασθενών, ενώ σταθερή ύφεση μπορεί 
να παρατηρηθεί στο 40% των ασθενών. Δυστυχώς μετά 
ένα ή δύο χρόνια το 50% αυτών που ανταποκρίθηκαν 
στη θεραπεία θα υποτροπιάσουν. Σε ελεγχόμενη με-
λέτη 141 κορτικοειδοεξαρτώμενοι ασθενείς με νόσο 
Crohn τυχαιοποιήθηκαν στο να λάβουν είτε μεθοτρε-
ξάτη 25 mg ενδομυικώς εβδομαδιαίως, είτε placebo για 
16 εβδομάδες με σύγχρονη χορήγηση 20 mg πρεδνι-
ζολόνης ημερησίως, δόση η οποία βαθμιαία μειώθηκε 
μέσα στους τρεις μήνες της μελέτης. Ποσοστό 39% των 
ασθενών που έλαβαν μεθοτρεξάτη διέκοψαν τη χρήση 
κορτικοειδών έναντι 19% του placebo. Η διαφορά ήταν 
στατιστικώς σημαντική36. 

Η μεθοτρεξάτη σε χαμηλές δόσεις είναι δυνατό 
να διατηρήσει την ύφεση σε ασθενείς με νόσο Crohn 
στους οποίους αρχικά επιτεύχθηκε ύφεση με κανονι-
κές δόσεις του φαρμάκου. Η μεθοτρεξάτη σε δόση 15 
mg /εβδομάδα υπερέχει του εικονικού φαρμάκου στη 
διατήρηση της ύφεσης για διάστημα 40 εβδομάδων 
(65% vs 39%), ενώ η ανάγκη για χρήση κορτικοειδών 
μειώνεται σημαντικά. 

Η μεθοτρεξάτη αποτελεί το εναλλακτικό φάρμακο 
για τους ασθενείς με νόσο Crohn οι οποίοι δεν ανέχο-
νται την αζαθειοπρίνη ή παρουσιάζουν παρενέργειες 
οφειλόμενες στη χορήγησή της. Σε συστηματική ανα-
σκόπηση των δημοσιευθεισών μελετών (πέντε μέχρι το 
έτος 2004) σχετικώς με την αποτελεσματικότητα του 
φαρμάκου στη νόσο του Crohn ανεξάρτητα από την 
ταυτόχρονη ή μη λήψη κορτικοστεροειδών διαπιστώ-
θηκαν τα ακόλουθα37: Τρεις μικρές μελέτες στις οποίες 
χορηγήθηκε μεθοτρεξάτη σε μικρές δόσεις από του 
στόματος, δεν έδειξαν στατιστικώς σημαντικές διαφο-
ρές μεταξύ μεθοτρεξάτης και εικονικού φαρμάκου. Σε 
μια μικρή μελέτη, δεν διαπιστώθηκαν επίσης σημαντι-
κές διαφορές μεταξύ μεθοτρεξάτης και αζαθειοπρίνης. 
Τέλος σε μελέτη στην οποία χορηγήθηκαν μεγαλύτερες 
δόσεις μεθοτρεξάτης ενδομυικά έδειξε σημαντικό 
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Πίνακας 5. Συστάσεις για τη χρήση της αζαθειοπρίνης στη θεραπεία της ΙΦΕΝ 
Δόση Ενεργός νόσος Crohn: 2,5mg/Kg/d. Μείωση στο 1.5mg/Kg/d μετά την επίτευξη της ύφεσης.
 Διατήρηση ύφεσης: χορήγηση επ αόριστον. Συνέχιση της θεραπείας σε ασθενείς με συνεχή δραστη-

ριότητα της νόσου
 Ενεργός ελκώδης κολίτις: 2-2.5mg/Kg/d μέχρι την εμφάνιση ύφεσης.
 Διατήρηση ύφεσης: χορήγηση επ αόριστον.  

Παρακολούθηση Αιματολογικές εξετάσεις ανά εβδομάδα για ένα μήνα (Hb, λευκά, αιμοπετάλια, τρανσαμινάσες, γGT, 
αλκ. φωσφατάση και αμυλάση σε περίπτωση εμφάνισης κοιλιακού πόνου). Ακολούθως μηνιαίες ή 
διμηνιαίες εξετάσεις) 

Αποτελέσματα Αναμονή: 2-6 μήνες 

Αλληλεπιδράσεις 
φαρμάκων Σε ασθενείς που λαμβάνουν αλλοπουρινόλη: μείωση δόσης στο μισό ή ένα τέταρτο. 

Ενδείξεις Ελκώδης κολίτις και νόσος Crohn με συχνές υποτροπές. Ασθενείς με συχνές υποτροπές ή εμφάνιση 
συμπτωμάτων με την μείωση των κορτικοειδών. 

Κύηση Δεν έχει περιγραφεί τερατογόνος επίδραση. Αντενδείκνυται ο θηλασμός στις λεχωίδες που λαμβάνουν 
το φάρμακο. Ελαφρώς αυξημένος κίνδυνος αυτόματης έκτρωσης ή συγγενών διαμαρτιών σε κατιόντες 
συγγενείς αρρένων ασθενών με ΙΦΕΝ υπό θεραπεία με ΑΖΑ ή 6-ΜΡ. 

νείς με ενεργό ή ανενεργό νόσο Crohn στους οποίους 
η αζαθειοπρίνη απέτυχε να βελτιώσει ή σαυτούς που 
δεν ανέχονται τη χορήγηση αζαθειοπρίνης. 

3. Κυκλοσπορίνη

Η κυκλοσπορίνη είναι ένα κυκλικό, αποτελούμενο 
από 11 αμινοξέα, εκχύλισμα του μήκυτος Tolypaciadium 
infilatum που διαβιεί στο χώμα και το οποίο αναστέλλει 
τις ανοσολογικές αποκρίσεις σε πολλά επίπεδα. Είναι 
αναστολέας της καλσινευρίνης. Γενικώς έχει ταχεία 
δράση ιδιαίτερα σε ασθενείς με σοβαρή προσβολή 
ελκώδους κολίτιδος. 

Ενδείξεις: Το φάρμακο ενδείκνυται στην θεραπευ-
τική αντιμετώπιση ασθενών με με σοβαρή προσβολή 
ελκώδους κολίτιδος ανθεκτικούς στην συντηρητική 
αγωγή και οι οποίοι είναι υποψήφιοι για κολεκτομή. 
Η τοξικότητα του φαρμάκου μπορεί να μειωθεί με 
χορήγηση μικρών δόσεων (2mg/Kg/d ενδοφλεβίως) 
ή με χορήγηση γαλακτώματος κυκλοσπορίνης από 
του στόματος ή ως μονοθεραπεία χωρίς ταυτόχρονη 
χορήγηση κορτικοειδών. Το φάρμακο δεν χορηγείται 
περισσότερο από 6 μήνες και ο κύριος ρόλος του είναι 
να χρησιμοποιηθεί ως γέφυρα με την έναρξη θεραπείας 
με θειοπουρίνες. Η αποτελεσματικότητα της κυκλοσπο-
ρίνης στην ΙΦΕΝ ποικίλλει σημαντικά, οι περισσότερες 
όμως μελέτες αναφέρουν ευνοϊκά αποτελέσματα τόσο 
στην ελκώδη κολίτιδα κατά κύριο λόγο, όσο και στη 
νόσο του Crohn. Η δράση της γίνεται εμφανής σε 1-2 

όφελος αν και οι παρενέργειες ήταν περισσότερες 
σε σχέση με το εικονικό φάρμακο. Οι συγγραφείς 
της μεταανάλυσης προτείνουν ότι αν αποφασίσει 
κανείς να χρησιμοποιήσει μεθοτρεξάτη θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει μεγάλες δόσεις. Οι μικρές δόσεις του 
φαρμάκου δεν έχει νόημα να χρησιμοποιούνται.

Παρενέργειες: Η χορήγηση του φαρμάκου χρειάζε-
ται να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω των σοβαρών 
παρενεργειών. Οι παρενέργειες σχετίζονται με τον πε-
πτικό σωλήνα (ναυτία, έμετος, διάρροια, στοματίτις). Η 
παρενέργεια αυτή μπορεί να προληφθεί με χορήγηση 
φυλλικού οξέος 5mg 2ή3 ημέρες μετά την χορήγηση 
μεθοτρεξάτης. Οι σοβαρές όμως παρενέργειες είναι η 
μυελοτοξικότης, η ηπατική ίνωση και η πνευμονίτις. Σε 
μια μελέτη στην οποία διενεργήθηκαν βιοψίες ήπατος 
σε ασθενείς που ελάμβαναν μεθοτρεξάτη διαπιστώθη-
καν ήπιες ιστολογικές αλλοιώσεις παρά την συνολικώς 
χορηγηθείσα ποσότητα των 5.410mg38. Παρακολούθη-
ση των ασθενών με βιοψία ήπατος δεν συνιστάται αλλά 
αν οι τιμές των τρανσαμινασών διπλασιαστούν τότε θα 
πρέπει να διακοπεί η χορήγησή του και να επαναλη-
φθεί μετά την επάνοδό τους στο φυσιολογικό. 

Παρακολούθηση: Θα πρέπει να γίνονται εξετάσεις 
για μέτρηση λευκών και δοκιμασίες ηπατικής βιολογί-
ας πριν και εντός 4 εβδομάδες μετά την έναρξη της θε-
ραπείας. Εφ όσον είναι φυσιολογικές θα διενεργούνται 
ανά 4 εβδομάδες με στενή κλινική παρακολούθηση.

Συμπερασματικώς το φάρμακο χορηγείται σε ασθε-
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εβδομάδες, έχει δηλαδή ταχύτερη δράση από την 6-μερ-
καπτοπουρίνη και την αζαθειοπρίνη αλλά βραδύτερη 
από αυτήν των κορτικοειδών39-41.

Τρόπος δράσεως: Τα σημεία δράσεως της περι-
λαμβάνουν αναστολή της παραγωγής Ιντερλευκίνης-2, 
αναστολή του υποδοχέως της Ιντερλευκίνης-2 και της 
Ιντερφερόνης μέσω των Τ-βοηθητικών λεμφοκυττάρων 
καθώς και αναστολή πολλών παραγόντων που ενεργο-
ποιούν τα Β λεμφοκύτταρα παρεμβαίνοντας έτσι στην 
παραγωγή ανοσοσφαιρινών. Το σύμπλεγμα κυκλοσπο-
ρίνης-κυκλοφιλίνης παρεμβαίνει στα αρχικά στάδια 
της ενεργοποίησης των Τ-βοηθητικών λεμφοκυττάρων, 
τροποποιεί την λειτουργικότητα των μακροφάγων 
μέσω αναστολής της διαδικασίας της αντιγονοπαρου-
σίασης. Τέλος η κυκλοσπορίνη μειώνει την έκφραση 
των αντιγόνων ιστοσυμβατότητος HLA class II από τα 
εντερικά επιθηλιακά κύτταρα. Το φάρμακο δεν προ-
καλεί καταστολή του μυελού των οστών.

Παρενέργειες: Η θεραπεία με κυκλοσπορίνη προ-
καλεί πολλές (ήπιες) παρενέργειες σε ποσοστό 31-
51%, όπως αρτηριακή υπέρταση, νεφρική και ηπατική 
βλάβη, υπερκαλιαιμία, τρόμο, παραισθησίες, κακου-
χία, κεφαλαλγία, υπερπλασία ούλων και υπερτρίχωση, 
αλλά και μείζονες παρενέργειες σε ποσοστό 0-17% 
όπως νεφρική ανεπάρκεια, λοιμώξεις και νευροτoξικό-
τητα. Δεν προκαλεί λευκοπενία ούτε παγκρεατίτιδα. Ο 
κίνδυνος εμφάνισης σπασμών αυξάνει όταν τα επίπεδα 
της χοληστερόλης του πλάσματος είναι μικρότερα 
των 3.0mmol/l και του μαγνησίου μικρότερα από 
0.50mmol/l. Στις περιπτώσεις αυτές ενδείκνυται η από 
του στόματος θεραπεία. Η χημειοπροφύλαξη έναντι 
της λοίμωξης από Pneumocystis carinii εξατομικεύεται. 
Εξαρτώμενη από την διατροφική κατάσταση του ασθε-
νούς, την διάρκεια της θεραπείας και την συγχορήγηση 
άλλων ανοσοκατασταλτικών ή ανοσοτροποποιητικών 
φαρμάκων. Μπορεί να εμφανιστούν ευκαιρισιακές 
λοιμώξεις από Aspergillus sp. 

Έλεγχος τοξικότητος: Ο έλεγχος της πιθανής το-
ξικότητος γίνεται με μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, 
λευκών, αιμοπεταλίων, αιμοσφαιρίνης, νεφρικής λει-
τουργίας και προσδιορισμό των επιπέδων πλάσματος 
(επιθυμητά επίπεδα: 100-200 ng/ml) στην έναρξη της 
θεραπείας, την 1η και 2η εβδομάδα και ακολούθως 
μηνιαίως. Ο προσδιορισμός της χοληστερόλης και του 
μαγνησίου του πλάσματος επιβάλλεται επίσης πριν την 
έναρξη της θεραπείας. 

Αποτελεσματικότητα της κυκλοσπορίνης στη νόσο του 
Crohn

Το 1987 δημοσιεύθηκε η πρώτη μελέτη που αναφε-
ρόταν στην αποτελεσματικότητα της κυκλοσπορίνης 
στη νόσο του Crohn. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
το φάρμακο ήταν μετρίως δραστικό. Μεταγενέστερες 
μελέτες με χορήγηση κυκλοσπορίνης από του στόματος 
έδωσαν απογοητευτικά αποτελέσματα. Αλλοι συγγρα-
φείς χρησιμοποίησαν την κυκλοσπορίνη σε ασθενείς 
με νόσο Crohn και συρίγγια. Αν και τα αποτελέσματα 
όσον αφορά στη σύγκλειση των συριγγίων ήταν γενικά 
καλά και σε σύντομο χρονικό διάστημα, υποτροπές 
εμφανίστηκαν στους μισούς περίπου από τους ασθε-
νείς που ανταποκρίθηκαν. Οι δόσεις του φαρμάκου 
κυμάνθηκαν πέριξ των 4 ή 5 mg/Kg σωματικού βάρους 
ημερησίως. 

Παλαιότερη μελέτη η οποία αφορούσε στην αποτε-
λεσματικότητα της κυκλοσπορίνης στη νόσο του Crohn 
έδειξε ότι σε δόση 5-15 mg/kg βάρους ημερησίως είχε 
ευνοϊκά αποτελέσματα στο 50% των ανθεκτικών στα 
στεροειδή ασθενών στους οποίους η νόσος εντοπιζόταν 
στον ειλεό ή το παχύ έντερο42. 

Τα αποτελέσματα της κυκλοσπορίνης γενικώς δεν 
είναι ενθαρρυντικά για την επούλωση συριγγίων στην 
νόσο Crohn, μπορεί όμως να βοηθήσει σε περιπτώσεις 
περιορθικών συριγγίων43.

Αποτελεσματικότητα της κυκλοσπορίνης στην ελκώδη 
κολίτιδα

Εχουν περάσει αρκετά χρόνια περίπου από την 
πρώτη περιγραφή της αποτελεσματικότητος της κυ-
κλοσπορίνης στην σοβαρή ελκώδη κολίτιδα. Τα δεδο-
μένα που αναφέρονταν σε 11 μη ελεγχόμενες μελέτες 
δημοσιεύθηκαν το 1992. Η ανταπόκριση κυμάνθηκε 
από 50-100% (μέσος όρος 80%) στους 76 ασθενείς που 
αναλύθηκαν, ενώ η χορηγηθείσα μέση ημερήσια δόση 
ήταν 8 mg/Kg (εύρος 5-15). 

Σε άλλες μελέτες η κυκλοσπορίνη χρησιμοποιήθηκε 
σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή και με σκοπό να 
μειωθούν οι παρενέργειες από την χορήγησή της. Έτσι 
σε μελέτη που περιέλαβε 32 ασθενείς με ανθεκτική 
στο έντονο θεραπευτικό σχήμα νόσο, χορηγήθηκε κυ-
κλοσπορίνη σε δόση 4 mg/Kg ημερησίως παραλλήλως 
με την χορήγηση των κορτικοστεροειδών. Εικοσιέξη 
από τους 32 ασθενείς εμφάνισαν ευνοϊκή κλινική 
ανταπόκριση που διατηρήθηκε για 6 μήνες στους 17 
από τους 26 με συνεχή χορήγηση κυκλοσπορίνης από 
του στόματος. Σε επακόλουθη συγκριτική με placebo 
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μελέτη η διαφορά στην ανταπόκριση των ασθενών 
με βαριά ελκώδη κολίτιδα στην κυκλοσπορίνη ήταν 
σημαντικά ανώτερη του placebo (82% συγκριτικά με 
0%), αν και ο αριθμός των ασθενών κάθε ομάδος ήταν 
αρκετά μικρός (11 και 11 αντίστοιχα)44-47. 

H εφ΄ άπαξ ή συνεχής χορήγηση κυκλοσπορίνης 
σε δόση 4 mg ανά χιλιόγραμμο σωματικού βάρους 
ανά 24ωρο, προκαλεί ταχεία βελτίωση του ασθενούς 
με σοβαρή παρόξυνση ελκώδους κολίτιδας, ο οποίος 
είναι υποψήφιος για κολεκτομή. Η διάρκεια της ύφε-
σης που προκαλείται από την θεραπευτική χορήγηση 
της κυκλοσπορίνης διατηρείται για 6 μήνες στο 50% 
των ασθενών μετά τη διακοπή της θεραπείας. Φαίνεται 
απομένως ότι τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του 
φαρμάκου στις βαρειές παροξύνσεις της ελκώδους 
κολίτιδος είναι απογοητευτικά και η πλειονότητα των 
ασθενών που έδειξαν αρχική ανταπόκριση στη θερα-
πεία καταλήγουν σε κολεκτομή. 

Σε μελέτη η οποία περιέλαβε μεγάλο αριθμό 
ασθενών με νόσο Crohn (182 ασθενείς) φάνηκε ότι 
η χορήγηση κυκλοσπορίνης ((5mg/Kg) παράλληλα 
με χαμηλές δόσεις πρεδνιζολόνης δεν προσφέρει επί 
πλέον όφελος σε σχέση με μόνη την χορήγηση μικρών 
δόσεων κορτικοστεροειδών48. 

Η μονοθεραπεία με κυκλοσπορίνη φαίνεται ότι 
αποτελεί αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία της 
σοβαρής παρόξυνσης ελκώδους κολίτιδος ισοδύναμη 
με την χορήγηση μεθυλπρεδνιζολόνης49. Τα ποσοστά 
ανταπόκρισης ήταν 64% για την κυκλοσπορίνη (4mg/
Kg) και 53% για την μεθυλπρεδνιζολόνη (40mg/Kg). 

Η χορήγηση των μεγάλων δόσεων της κυκλοσπο-
ρίνης (4 mg/KG) δεν προσφέρει επί πλέον κλινικό 
όφελος, ενώ οι χαμηλές δόσεις (2 mg/Kg) αναμένεται 
να συνοδεύονται από μικρότερης βαρύτητος παρε-
νέργειες50.

Σε πρόσφατη μελέτη χορηγήθηκε κυκλοσπορίνη 
ενδοφλεβίως σε ασθενείς με μέτριας βαρύτητος πα-
ρόξυνση ελκώδους κολίτιδος. Διαπιστώθηκε ότι η 
χορήγηση κυκλοσπορίνης και σε αυτή την ομάδα των 
ασθενών είναι ασφαλής και αποτελεσματική. Η ταυ-
τόχρονη χορήγηση αζαθειοπρίνης μειώνει περαιτέρω 
την ανάγκη κολεκτομής. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν 
ότι η κυκλοσπορίνη μπορεί να χρησιμεύσει ως γέφυρα 
μέχρι να αρχίσει η δράση της αζαθειοπρίνης51. Τα 
αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από 
μελλοντικές μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες μελέτες.

Έχουν περιγραφεί μέτρια αποτελέσματα από την 

χρήση του φαρμάκου υπό μορφή υποκλυσμών σε ασθε-
νείς με ελκώδη ορθίτιδα ή ασθενείς με ληκυθίτιδα52,53. 
Η απορρόφηση του φαρμάκου από την χορήγηση μέσω 
υποκλυσμών είναι αμελητέα. 

Συμπερασματικώς για την χρήση της κυκλοσπορί-
νης σε ασθενείς με ΙΦΕΝ συνιστώνται τα ακόλουθα: 
Η έναρξη της ενδοφλέβιας θεραπείας πρέπει να 
αρχίζει έγκαιρα. Αυτό σημαίνει ότι αντί να περιμένει 
κανείς το θεραπευτικό αποτέλεσμα της χορήγησης της 
πρεδνιζολόνης για 15 ημέρες, να αρχίσει την χορήγη-
ση κυκλοσπορίνης μετά την εβδόμη ημέρα, εφ΄ όσον 
δεν υπάρχουν κλινικά σημεία ανταπόκρισης. Εάν η 
χορήγηση των κορτικοειδών ήταν επιτυχής αλλά εμ-
φανίστηκε υποτροπή σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
ο ασθενής θα πρέπει να νοσηλευθεί αμέσως και να 
αρχίσει η χορήγηση κυκλοσπορίνης. Αν εμφανιστούν 
παρενέργειες απειλητικές για τη ζωή, ο ασθενής θα 
πρέπει να υποβληθεί σε κολεκτομή. Εάν υπάρχει η 
δυνατότητα προσδιορισμού της στάθμης του φαρμάκου 
στο αίμα αυτό θα ήταν πολύ επιθυμητό. 

Η συνιστώμενη δόση των 4 mg/Kg σωματικού 
βάρους δεν θα πρέπει να ξεπερνιέται. Υπάρχουν 
ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες η χορήγηση 2 mg/Kg 
είναι εξ ίσου αποτελεσματική με αυτήν των 4 mg/Kg 
με λιγότερες παρενέργειες. Αν η απλή ακτινογραφία 
κοιλίας δείξει αέρα στο παχύ έντερο συμβατό με τοξική 
διάτασή του που επιμένει, η θεραπεία με κυκλοσπορίνη 
θα πρέπει να διακόπτεται και ο άρρωστος να οδηγείται 
στο χειρουργείο. Σε ασθενείς με υποχοληστεριναιμία 
δεν πρέπει να χορηγείται κυκλοσπορίνη, λόγω του 
κινδύνου εμφάνισης επιληπτικού παροξυσμού. Οι παρε-
νέργειες του φαρμάκου είναι μερικές φορές απειλητικές 
για τη ζωή και σχετίζονται κατά κύριο λόγο με νεφρική 
και ηπατική βλάβη, επιληπτική κρίση, καθώς και με 
ευκαιρισιακές ή άλλες λοιμώξεις.
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6.2.6.  ΤΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚA ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΙΦΕΝ
	 	 	 	 Κατερίνα	Κοτζάμπαση

Ανοσολογικά δεδομένα 

Η νόσος του Crohn και η ελκώδης κολίτις θεωρού-
νται σήμερα ως σοβαρές χρόνιες “ανοσο-εξαρτώμε-
νες” και “ανοσο-ρυθμιζόμενες” νόσοι του πεπτικού σω-
λήνα, οι οποίες παρουσιάζουν αυξανόμενη συχνότητα 
εμφάνισης, οδηγούν σε αναπηρία πολλούς ασθενείς 
και προκαλούν σημαντική οικονομική επιβάρυνση στο 
σύστημα υγείας. Αν και η αιτιολογία τους δεν είναι 
ακόμη πλήρως γνωστή, η παθογένεσή τους αρχίζει να 
γίνεται κατανοητή και τουλάχιστον είναι πλέον σαφές 
ότι η εξέλιξή τους είναι συνέπεια τριών αλληλοεξαρτώ-
μενων παραγόντων: της γενετικής “ευαισθησίας” του 
ξενιστή οργανισμού, της εντερικής του χλωρίδας και 
της βλεννογόνιας ανοσιακής του απάντησης.

Από πολλά χρόνια έχει αναγνωρισθεί ότι οι ανα-
τομικές θέσεις υψηλής βακτηριακής συγκέντρωσης, 
δηλαδή ο τελικός ειλεός και το κόλον, είναι τα σημεία 
στα οποία εκδηλώνονται συχνότερα οι ιδιοπαθείς 
φλεγμονώδεις εντερικές νόσοι [ΙΦΕΝ]. Επίσης, είναι 
γεγονός ότι η βακτηριακή χλωρίδα τόσο των κοπράνων, 
όσο και η προσκολλημένη στον εντερικό βλεννογόνο 
διαφέρει ποσοτικά μεταξύ ατόμων με ενεργό ΙΦΕΝ, με 
νόσο σε ύφεση και με υγιή βλεννογόνο, αφού αρκετές 
μελέτες έχουν αποδείξει μειωμένες συγκεντρώσεις 
Lactobacilli και Bifidobacteria στα κόπρανα ασθενών 
με ενεργό νόσο Crohn ή ελκώδη κολίτιδα, και αντίθετα 
υψηλές συγκεντρώσεις προσκολλημένων στον εντερικό 
βλεννογόνο παθογόνων αερόβιων βακτηρίων - ανάλο-
γα με τη βαρύτητα της νόσου - σε σχέση με τους υγιείς. 
Μάλιστα, μια πολύ πρόσφατη μελέτη ανάλυσης του 
βακτηριακού φορτίου με γενετική τεχνολογία σε βιο-
ψίες βλεννογόνου εντέρου, έδειξε ότι η βλεννογόνια 
φλεγμονή στην ΙΦΕΝ σχετίζεται άμεσα με την απώλεια 
της φυσιολογικής αναερόβιας εντερικής χλωρίδας. 
Επίσης, υπάρχουν τα δεδομένα ότι οι ασθενείς αυτοί 
απαντούν καλά σε θεραπεία με μετρονιδαζόλη και 
σιπροφλοξασίνη, ότι παρατηρείται ύφεση της νόσου 
μετά από εγχείρηση προσωρινής παράκαμψης για την 
εκτροπή των κοπράνων από την πάσχουσα περιοχή και 
ότι η νόσος υποτροπιάζει σε μεγάλο ποσοστό μετά την 

αποκατάσταση της διέλευσης των κοπράνων, δεδομένα 
που ενισχύουν τη βεβαιότητα ότι κάποιος παράγοντας 
που υπάρχει στα κόπρανα παίζει καθοριστικό ρόλο στη 
φλεγμονώδη διεργασία1-5.

Όμοια, υπάρχουν δεδομένα για αυξημένη ανοσια-
κή δραστικότητα έναντι της ενδογενούς βακτηριακής 
χλωρίδας, τόσο σε ασθενείς με ΙΦΕΝ όσο και σε 
πειραματικά μοντέλα, στα οποία επιπλέον υπάρχει 
το πλεονέκτημα της δυνατότητας μελέτης των αλληλο-
επιδράσεων των περιβαλλοντολογικών, ανοσιακών και 
γενετικών παραγόντων που εμπλέκονται και οδηγούν 
στη χρόνια εντερική φλεγμονή. Όπως λοιπόν έχει 
καταδειχθεί σε μοντέλα μυών με έλλειψη IL-2 ή IL-
10 και διαγονιδιακών επιμύων με ανθρώπινο γονίδιο 
HLA-B27/β2-microglobulin δεν αναπτύσσεται ΙΦΕΝ 
όταν τα πειραματόζωα γεννηθούν και μεγαλώσουν 
σε άσηπτες συνθήκες. Αντίθετα, η ανάπτυξή τους σε 
περιβάλλον απλώς επιλεκτικά ελεύθερο από παθογόνα 
βακτήρια, επιτρέπει τη νόσηση από γαστρίτιδα, κολί-
τιδα και αρθρίτιδα, ενώ η προσθήκη μετρονιδαζόλης 
ή βανκομυκiνης-ιμιπενέμης τη βελτιώνει6-10.

Κατά τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες 
κλινικές αλλά κυρίως πειραματικές μελέτες προτάσ-
σουν την ενδογενή βακτηριακή χλωρίδα ως το κύριο 
αίτιο στην παθογένεση της ΙΦΕΝ, αφού αυτή τελικά 
φαίνεται ότι ρυθμίζει το βαθμό της ανοσιακής απά-
ντησης και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 
εκδήλωση της φλεγμονής στον εντερικό βλεννογόνο, σε 
άτομα που είναι γενετικά ευπαθή. H πιο χειροπιαστή 
όμως απόδειξη της σχέσης μεταξύ γονιδίων, βακτηρίων 
και ανοσίας στην παθογένεση της ΙΦΕΝ είναι η ανα-
κάλυψη ότι η μετάλλαξη στο γονίδιο NOD2/CARD15 
του χρωμοσώματος 16 σχετίζεται με τη νόσο Crohn. 
To παράγωγο αυτό του μεταλλαγμένου γονιδίου ενερ-
γεί ως ενδοκυττάριος υποδοχέας για τα βακτηριακά 
σήματα, όπως οι πεπτιδογλυκάνες, και συνδέεται με 
τον μεταγραφικό παράγοντα NF-κΒ, ο οποίος είναι 
ο αδιαμφισβήτητος ρυθμιστής της φλεγμονώδους 
απόκρισης11.

Με αυτά τα ερευνητικά δεδομένα η εκτέλεση 
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“χειρισμών” στην εντερική χλωρίδα φαίνεται μια προ-
κλητικά ιδεώδης θεραπευτική προσέγγιση. Επιπλέον, 
έχοντας ως κριτήριο και την σχετική ευκολία μετα-
βολής της χλωρίδας σε σύγκριση με τις εναλλακτικά 
απαιτούμενες γονιδιακές ή ανοσιακές παρεμβάσεις 
- οι οποίες είναι ακόμη εν πολλοίς ανέφικτες σε κλινι-
κό επίπεδο - άρχισε τα τελευταία χρόνια μια εντατική 
προσπάθεια για βελτίωση της πορείας των ΙΦΕΝ με 
τη χρήση των προβιοτικών12-17.

Προβιοτικά – Πρεβιοτικά – Συμβιοτικά 

Ως προβιοτικά, κατά τον κλασσικό ορισμό του 
Fuller, ορίζονται τα διαιτητικά συμπληρώματα τα 
οποία αποτελούνται από ζώντα μη παθογόνα βακτήρια, 
που ασκούν ευεργετική επίδραση στον ξενιστή-οργανι-
σμό βελτιώνοντας την ενδογενή βακτηριακή ισορροπία 
της εντερικής του χλωρίδας.

Σήμερα πλέον θεωρείται δεδομένο ότι τα προβι-
οτικά δρουν ως πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια στη 
διείσδυση δυνητικά παθογόνων βακτηρίων τόσο άμεσα 
αποτρέποντας την προσκόλλησή τους όσο και έμμεσα 
ενεργοποιώντας το ενδογενές σύστημα άμυνας του 
ξενιστή. Ωστόσο, για να θεωρηθεί ένα βακτηριακό 
στέλεχος ως προβιοτικό με προβλέψιμα και μετρού-
μενα οφέλη για τον οργανισμό πρέπει να πληρεί τα 
ακόλουθα κριτήρια:
 • να είναι ενδογενές στέλεχος της ανθρώπινης εντε-

ρικής χλωρίδας
 • να είναι σταθερό στη δράση της χολής, των γαστρι-

κών υγρών και των πεπτικών ενζύμων καθώς και 
στο οξυγόνο

 • να έχει τη δυνατότητα προσκόλλησης στον εντερικό 
βλεννογόνο

 • να μπορεί να αποικισθεί στο πεπτικό σύστημα του 
ανθρώπου

 • να παράγει αντιμικροβιακές ουσίες
 • να μπορεί να αποδειχθεί η ασφάλεια και η αποτε-

λεσματικότητά του.
Τα βακτήρια που θεωρούνται ότι έχουν αυτά τα 

χαρακτηριστικά και μπορούν να έχουν ωφέλιμες και 
ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία είναι τα οξυγαλα-
κτικά βακτήρια [που αντιπροσωπεύονται από τα γένη 
Lactobacillus και Bifidobacterium], το μη παθογόνο Ε. 
coli Nissle 1917, ο Streptococcus salivarius υποείδος 
thermophilus, το Clostridium butyricum και ο μύκητας 
Saccharomyces boulardii. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι 
πάρα πολύ πρόσφατα έχουν μελετηθεί και γενετικά 

τροποποιημένα βακτήρια που εκκρίνουν ανοσοκατα-
σταλτικούς παράγοντες, όπως την IL-1016,18.

Τα προβιοτικά, εκτός των πειραματικών εφαρμο-
γών τους, έχουν χρησιμοποιηθεί σε ευρεία κλίμακα 
σε ενήλικες και παιδιά με οξέα ανθεκτικά διαρροϊκά 
σύνδρομα, όπως κολίτιδα από Clostridium difficile, 
διάρροια ταξιδιωτών, φλεγμονές από ιούς rota και 
διάρροιες από αντιβιοτικά, αλλά και σε ασθενείς 
ανοσοκατεσταλμένους, με αυτοάνοσα νοσήματα όπως 
αρθρίτιδες και με αλλεργικές παθήσεις όπως ατοπικό 
έκζεμα, αλλεργικό άσθμα ή ρινίτιδα ή με τροφική αλ-
λεργία. Επίσης έχουν δοκιμασθεί στην κλινική πράξη 
με καλά αποτελέσματα ως προς τη διάρκεια νοση-
λείας, τις επιπλοκές, τη νοσηρότητα και τη θνητότητα 
σε ασθενείς μετά βαριές ενδοκοιλιακές επεμβάσεις, 
μεταμοσχεύσεις και οξεία παγκρεατίτιδα19-23.

Παράλληλα άρχισε να εφαρμόζεται και η χρήση 
πρεβιοτικών [prebiotics], όρος ο οποίος αφορά μια 
μεγάλη κατηγορία φυτικών ινών. Οι ίνες είναι υδατάν-
θρακες του κυτταρικού τοιχώματος των φυτών και 
ταξινομούνται σε 3 ομάδες: στις διαλυτές ίνες που 
αφορούν τα πρεβιοτικά όπως η πηκτίνη, ινουλίνη, ολιγο-
φρουκτόζη, στις αδιάλυτες ίνες όπως η κυτταρίνη και 
στις μικτού τύπου όπως τα δημητριακά12,24.

Κύριο χαρακτηριστικό των πρεβιοτικών είναι η 
ανθεκτικότητά τους στην υδρόλυση από τα ένζυμα 
του πεπτικού σωλήνα του ανθρώπου, γεγονός που τις 
καθιστά άριστο υπόστρωμα για τη βακτηριακή ζύμωση 
στο έντερο και την παραγωγή βιταμινών, αντιοξειδωτι-
κών καθώς και αυξητικών και θρεπτικών παραγόντων, 
όπως λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου, αμίνες, πολυα-
μίνες και διάφορα βιοδραστικά αμινοξέα. Επιπλέον 
θεωρείται ότι προάγουν τον πολλαπλασιασμό των 
επιθηλιακών κυττάρων του βλεννογόνου του τυφλού, 
μειώνουν σημαντικά το pH του παχέος εντέρου, κα-
τακρημνίζουν τα χολικά άλατα και μεταβάλλουν την 
απορρόφηση των λιπών. 

Για να χαρακτηρισθεί μια θρεπτική ουσία ως πρεβι-
οτικό πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιείται επιλεκτικά 
από ένα ή περιορισμένο αριθμό βακτηρίων που αποικί-
ζονται στο παχύ έντερο και θεωρούνται ως ωφέλιμα, 
όπως τα οξυγαλακτικά βακτήρια, ευνοώντας την 
ανάπτυξή τους και τη μεταβολική τους δραστηριότητα 
και να μπορεί να μεταβάλλει τη σύνθεση της εντερικής 
μικροχλωρίδας, ευνοώντας το ωφέλιμο τμήμα της.

Ο όρος συμβιοτικά υποδηλώνει το μίγμα προβιο-
τικών και πρεβιοτικών που χορηγούνται ταυτόχρονα 
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και δρουν συνεργικά, ευεργετικά για τον ξενιστή, 
προάγοντας την εγκατάσταση και διευκολύνοντας 
την επιβίωση των ζώντων βακτηριακών διαιτητικών 
συμπληρωμάτων κατά τη διέλευση τους από το πεπτικό 
σύστημα21,24-26.

Όμως, παρά το ότι η λέξη συμβιοτικά ορίσθηκε να 
σημαίνει το συνδυασμό προ- και πρεβιοτικών, χρησι-
μοποιείται πλέον με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή ως 
ένα όνομα για όλους τους συντελεστές της βακτηριακής 
ζύμωσης στο παχύ έντερο, που τελικό αποτέλεσμα 
έχει την προαγωγή της ανοσιακής απάντησης, δηλα-
δή πρακτικά την αύξηση της αντίστασης του ξενιστή 
οργανισμού στη νόσο. Αντίστροφα, επειδή ιστορικά 
η πρώτη παρέμβαση στην εντερική χλωρίδα έγινε 
μόνον με προβιοτικά, ο όρος αυτός έχει καθιερωθεί 
στο υποσυνείδητο, ώστε ενώ σήμερα σχεδόν όλα τα 
εμπορικά διαθέσιμα σκευάσματα είναι συμβιοτικά να 
συνεχίζει ακόμη να χρησιμοποιείται ευρέως ο όρος 
προβιοτικά.

Όλα αυτά τα διατροφικά συμπληρώματα φαίνεται 
ότι έχουν τη δυνητική ικανότητα να αποκαθιστούν, με 
διάφορους μηχανισμούς, τη διαταραγμένη βακτηριακή 
ισορροπία στον τελικό ειλεό ασθενών με ΙΦΕΝ: διεγεί-
ρουν την ανάπτυξη των προστατευτικών οξυγαλακτι-
κών βακτηρίων, τα οποία δευτερογενώς καταστέλλουν 
τα καταστρεπτικά παθογόνα μέσω την αύξησης του 
βλεννογόνιου pH, της ενίσχυσης της αντίστασης του 
βλεννογόνου στον αποικισμό και στη βακτηριακή προ-
σκόλληση και μέσω της έκκρισης βακτηριοστατικών 
παραγόντων. Επιπλέον, αυξάνοντας τον αριθμό των 
Lactobacilli και των Bifidobacteria αυξάνουν τη βακτη-
ριακή ζύμωση, που έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 
βουτυρικού οξέος και ως εκ τούτου τη βελτίωση της 
δράσης του επιθηλιακού φραγμού. 

Αν και όλα αυτά φαίνονται ως μια εξαιρετικά ελκυ-
στική λύση για τη θεραπεία της ΙΦΕΝ, η πειραματική 
έρευνα για τα διατροφικά φάρμακα [nutriceuticals] 
εν γένει είναι ακόμη πολύ πτωχή σε σχέση με άλλες 
θεραπείες. 

Θεραπευτικές εφαρμογές σε πειραματικά πρότυπα 
ΙΦΕΝ

Τα πειραματικά μοντέλα ΙΦΕΝ έχουν αποδειχθεί 
εξαιρετικά χρήσιμα για τη μελέτη των “ιδανικών” 
πρωτοκόλλων θεραπείας και για την αξιολόγηση των 
μηχανισμών με τους οποίους τα προβιοτικά ασκούν 
τα ευεργετικά τους αποτελέσματα. Διάφορα είδη 

Lactobacilli και bifidobacteria φαίνεται ότι έχουν 
προληπτική δράση έναντι της ανάπτυξης ή της υπο-
τροπής της κολίτιδας σε γενετικά τροποποιημένους 
μυς ή επίμυες27-29.

Μυς με γονιδιακή έλλειψη IL-10 αναπτύσσουν κολί-
τιδα στις 4 εβδομάδες από τη γέννηση. Στην ηλικία των 
2 εβδομάδων δεν έχουν ακόμη φλεγμονή στον εντερικό 
βλεννογόνο αλλά παρουσιάζουν μη φυσιολογική αποί-
κιση με βακτήρια, μείωση των αποικιών Lactobacilli, 
αύξηση των προσκολλημένων στο βλεννογόνο παθο-
γόνων και αύξηση της βακτηριακής μετακίνησης. Η 
καθημερινή ενδοορθική ή από του στόματος χορήγηση 
Lactobacilli ή η χορήγηση λακτουλόζης προάγουν την 
ανάπτυξη αποικιών Lactobacillus, μειώνουν τους αριθ-
μούς των παθογόνων των προσκολλημένων στο βλεννο-
γόνο, όπως και τα επίπεδα των coliform και enterococci 
των κοπράνων. Έτσι προλαμβάνεται η ανάπτυξη της 
βλεννογονικής βλάβης και μειώνεται η βακτηριακή 
μετακίνηση. Σε πιο πρόσφατες μελέτες, η χορήγηση 
συνδυασμού L. salivarius, L. salivarium UCC118 και 
Bifidobacterium longum infantis 35624 στους ίδιους μυς 
επίσης βελτιώνει την κολίτιδα, η ανάπτυξη της οποίας 
επιβεβαιώθηκε με μείωση της βλεννογόνιας IL-12, της 
ΙNF-γ και της IgG2α29.

Το γενετικό υπόστρωμα του ξενιστή φαίνεται ότι 
παίζει σημαντικό ρόλο αφού ο L. plantarum αλλά όχι 
και ο L. GG προλαμβάνουν την ανάπτυξη κολίτιδας 
σε HLAB27 διαγονιδιακούς επίμυες. Eπιπλέον, τα 
προβιοτικά προλαμβάνουν την υποτροπή της κολίτιδας 
στους ίδιους HLAB27 επίμυες, μετά ύφεση της νόσου 
με αντιβιοτικά, αλλά δεν μπορούν να επιφέρουν ύφεση 
από μόνα τους στον συγκεκριμένο ξενιστή30.

Όμοια, παρατηρούνται διαφορές μεταξύ στελεχών 
και στην πειραματική κολίτιδα από μεθοτρεξάτη ή 
ακετο-οξικό οξύ. Σε επίμυες με εντεροκολίτιδα από 
μεθοτρεξάτη, η χορήγηση L. plantarum και λιγότερο 
L. reuteri μειώνουν την απώλεια βάρους, την εντερική 
διαπερατότητα και τα επίπεδα μυελοπεροξειδάσης, 
αποκαθιστούν την ισορροπία της εντερικής χλωρίδας 
και μειώνουν τη βακτηριακή μετακίνηση. Η χορήγηση 
L. salivarium μειώνει θεαματικά την εντερική φλεγ-
μονή31,32. 

Μια “ιδανική” προσέγγιση που δοκιμάσθηκε με 
επιτυχία στη θεραπεία της κολίτιδας σε πειραματικά 
μοντέλα είναι η καθημερινή χορήγηση L. lactis, γενε-
τικά τροποποιημένων ώστε να εκκρίνουν IL-1033. Αυτή 
τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια πιλοτική μελέτη σε 
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ΙΦΕΝ ασθενείς14.
Τέλος, η υποδόρια χορήγηση L. salivarius 118 σε 

μυς με έλλειψη του γονιδίου της IL-10 οι οποίοι έχουν 
αναπτύξει κολίτιδα φαίνεται πολλά υποσχόμενη. Αυτό 
όμως ανοίγει ένα νέο δρόμο προσέγγισης μέσω των 
αντιβακτηριακών και ανοσοδιεγερτικών ιδιοτήτων του 
βακτηριακού DNA34. 

Θεραπευτικές εφαρμογές σε ασθενείς με ΙΦΕΝ

Οι θεραπευτικές επιλογές που εφαρμόζονται για 
τα ΙΦΕΝ αντανακλούν μια συνεχιζόμενη κίνηση από 
τον εμπειρικό τρόπο προσέγγισης της νόσου προς στρα-
τηγικές βασιζόμενες στη συνεχώς βελτιούμενη γνώση 
της παθοφυσιολογίας της. Η θεραπεία με προβιοτικά 
στοχεύει στη μείωση της φλεγμονώδους διεργασίας 
μέσω της τροποποίησης ή της καταστολής της απάντη-
σης του ξενιστή οργανισμού με έναν τελείως “φυσικό”, 
και σε κάθε περίπτωση, μη κλασικό φαρμακευτικό 
τρόπο. Tα αποτελέσματά της φαίνονται προς το παρόν 
ικανοποιητικά ή τουλάχιστον ισάξια με τις κλασικές 
θεραπείες, οι οποίες βέβαια δεν μπορούμε να πούμε 
ότι αποτελούν και το ιδεώδες φάρμακο. Ωστόσο, οι 
υπάρχουσες κλινικές μελέτες δεν πληρούν ακόμη τα 
κριτήρια ώστε η θεραπεία με προβιοτικά να καθιερωθεί 
ως “θεραπεία βάσει ενδείξεων”.

Eλκώδης κολίτις

Τρεις τυχαιοποιημένες μελέτες δοκίμασαν το E. coli 
Nissle 1917 σε σύγκριση με μεσαλαμίνη για τη διατήρηση 
της ύφεσης στην ελκώδη κολίτιδα. Οι Kruis και συν35 
περιέλαβαν 120 ασθενείς σε μια πολυκεντρική διπλή 
τυφλή μελέτη με 1.5g μεσαλαμίνη [Salofalk] ημερησίως 
έναντι 100mg και μετά 4 ημέρες 200mg ημερησίως 
Μutaflor. Το προβιοτικό αυτό έχει 25Χ109 ζώντα 
E. coli Nissle 1917 στα 100mg. Μετά 12 εβδομάδες 
παρακολούθησης υπήρξε υποτροπή στο 11.3% των 
λαμβανόντων μεσαλαμίνη και στο 16% των λαμβανό-
ντων το προβιοτικό, διαφορά που δεν είναι στατιστικά 
σημαντική υπέρ ενός θεραπευτικού σχήματος, δείχνει 
όμως ότι οι δύο θεραπείες είναι ισοδύναμες.

Σε μια παρόμοια μελέτη, οι Rembacken και συν36 
χορήγησαν σε 116 ασθενείς με ενεργό νόσο μεσαλα-
μίνη ή Mutaflor και, επί μία εβδομάδα και στις δύο 
ομάδες, γενταμικίνη και στεροειδή. Αρχικά σημειώ-
θηκε ύφεση της νόσου κατά 75% και 68%, αντίστοιχα 
[διαφορά στατιστικά μη σημαντική]. Στον ετήσιο 
επανέλεγχο υπήρξε υποτροπή 73% στην ομάδα της 

μεσαλαμίνης και 67% στην ομάδα του προβιοτικού, 
διαφορά πάλι στατιστικά μη σημαντική. 

Οι Kruis και συν37 επίσης ανακοίνωσαν - μόνο σε 
μορφή περίληψης - μια επέκταση της αρχικής τους 
μελέτης σε 327 ασθενείς που παρακολουθήθηκαν για 1 
χρόνο. Στο υλικό αυτό παρατηρήθηκε υποτροπή 36.4% 
στην ομάδα της μεσαλαμίνης και 45.1% στην ομάδα του 
προβιοτικού, ποσοστά που υποστηρίζουν και πάλι την 
ισοδυναμία των δύο θεραπευτικών σχημάτων.

Οι Ishikawa και συν38 χορήγησαν για 1 χρόνο σε 
21 ασθενείς με κολίτιδα γάλα με B. bifidum YIT4007, 
B. breve YIT4065 και L. acidophilus YIT0168 έναντι 
placebo σε 10 ασθενείς και σημείωσαν υποτροπή 27% 
στην ομάδα των προβιοτικών και 90% στην ομάδα 
ελέγχου, οι ομάδες όμως είναι πολύ μικρές για να 
αποτολμηθεί στατιστική αξιολόγηση.

O συνδυασμός VSL#3 που περιέχει 5Χ1011 βακτή-
ρια/g σκευάσματος από 3 στελέχη Bifidobacteria [Β. 
longum, Β. breve και Β. infantis], 4 στελέχη Lactobacilli 
[L. casei, L. plantarum, L. acidophilus και L. delbruekii, 
υποείδος bulgaricus], καθώς επίσης και ένα στέλεχος 
Streptococcus, τον S. salivarium, υποείδος thermo-
philus χρησιμοποιήθηκε σε δύο πιλοτικές μελέτες39,40: 
σε 15 ασθενείς ο VSL#3 φάνηκε ότι μείωσε την οξεία 
φλεγμονή στο 87% των ασθενών με ήπιας ή μέτριας 
βαρύτητας νόσο και διατήρησε την ύφεση στο 75% 
των ασθενών για περισσότερο από 12 μήνες. Στην άλλη 
μελέτη βρέθηκε αποτελεσματικός στη διατήρηση της 
ύφεσης της ελκώδους κολίτιδας, που επιτεύχθηκε με 
μεσαλαμίνη, στο 80% των ασθενών. Το αξιοσημείωτο 
σε αυτές τις μελέτες είναι το γεγονός ότι για πρώτη 
φορά χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός προβιοτικών για 
να καρπωθούν αθροιστικά οι διαφορετικές ιδιότητες 
των διαφόρων στελεχών.

Πλέον όμως υποσχόμενη φαίνεται η θεραπεία με 
συμβιοτικά, δηλαδή συνδυασμός περισσοτέρων του 
ενός προβιοτικών με πρεβιοτικά. Το σκεύασμα Syn-
biotic 2000 Forte, που αποτελείται από 1010 βακτήρια 
από κάθε ένα από τα Pediococcus pentoseceus 5-33:3, 
Leuconostoc mesenteroides 32-77:1, L. paracasei 
υποείδος paracasei 19 και L. plantarum 2362 και επι-
πρόσθετα έχει από 2.5g β-γλουκένη, ινουλίνη, πηκτίνη 
και ανθεκτικά άμυλα χορηγήθηκε σε 10 ασθενείς με 
περιφερική κολίτιδα, 2 φορές την ημέρα με υποκλυσμό, 
για 2 εβδομάδες. Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν κατά τις 
ημέρες 0, 7, 14 και 21. Παρατηρήθηκε σημαντική μείω-
ση του αριθμού των κενώσεων [από 2.5±0.38 κατά την 
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ημέρα 0 σε 0.75±0.25 κατά την ημέρα 21, p<0.01], του 
αίματος στα κόπρανα [από 2±0.27 σε 1.12±0.35, αντί-
στοιχα, p<0.05] και του συνολικού score συμπτωμάτων 
[από 8.38±0.68 σε 3.88±0.69, αντίστοιχα, p<0.001]41.

Επίσης για πρώτη φορά στην ελκώδη κολίτιδα χρη-
σιμοποιήθηκε μη παθογόνος μύκητας αντί για βακτήρια 
σε μια ανοιχτή χωρίς placebo μελέτη. Ο Saccharomyces 
boulardii χορηγήθηκε για 4 εβδομάδες σε ασθενείς 
με ήπιας ή μέτριας βαρύτητας νόσο και επιτεύχθηκε 
ύφεση σε 17 από 24 [71%] ασθενείς42. 

Τέλος, οι Borody και συν43 κατέδειξαν υποστροφή 
την ανθεκτικής ελκώδους κολίτιδας σε 6 ασθενείς, 
αποικίζοντας το παχύ έντερό τους με βακτήρια που 
εισήχθησαν με υποκλυσμό κοπράνων από ανθρώπους 
με φυσιολογική εντερική χλωρίδα.

Νόσος του Crohn

Υπάρχουν πολύ λίγες ελεγχόμενες μελέτες για τη 
χρήση των προβιοτικών στη νόσο του Crohn. 

Η χρήση του E. coli Nissle 1917, ορότυπος 06Κ5HΙ, 
όπως και στις μελέτες με την ελκώδη κολίτιδα, δοκιμά-
σθηκε στη νόσο του Crohn για τη διατήρηση της ύφεσης 
σε 16 ασθενείς έναντι 12 στην ομάδα ελέγχου, για ένα 
χρόνο44. Όλοι οι ασθενείς αρχικά έλαβαν πρεδνιζολό-
νη για την ύφεση της νόσου. Υποτροπή παρουσίασε το 
30% αυτών που έλαβαν προβιοτικό και το 63.6% της 
ομάδας ελέγχου. Παρά την εμφανή διαφορά, τα απο-
τελέσματα δεν μπορούν να αξιολογηθούν στατιστικά 
λόγω του μικρού αριθμού των ασθενών στη μελέτη, ο 
Malchow όμως θεωρεί το στέλεχος Nissle ανώτερο του 
placebo στην πρόληψη υποτροπής νόσου Crohn, η ύφε-
ση της οποίας επιτεύχθηκε με κλασσική θεραπεία.

Μια ανοιχτή πιλοτική μελέτη σε παιδιά κατέδειξε 
την ανοσοδιεγερτική δράση του L. casei GG όσον αφο-
ρά την ικανότητά του να προκαλεί έκκριση IgA και να 
βελτιώνει σημαντικά τη λειτουργία του βλεννογόνιου 
εντερικού φραγμού45. 

Οι Guslanti και συν46 τυχαιοποίησαν 32 ασθενείς 
με νόσο Crohn σε 500mgX2 Saccharomyces boulardii 
και 2g/ημερησίως μεσαλαμίνης έναντι 3g ημερησίως 
μεσαλαμίνης για τη διατήρηση της ύφεσης της νόσου. 
Αυτή είναι η μόνη μελέτη στην οποία χρησιμοποιή-
θηκαν μύκητες και όχι βακτήρια. Οι ασθενείς παρα-
κολουθήθηκαν για ένα χρόνο, οπότε και σημειώθηκε 
υποτροπή 6.25% στην ομάδα που περιείχε μικρότερη 
δόση μεσαλαμίνης και προβιοτικό έναντι 37.5% στην 
ομάδα με κανονική δόση μεσαλαμίνης. Και πάλι 

όμως ο μικρός αριθμός των ασθενών δεν επιτρέπει 
τη στατιστική αξιολόγηση του αποτελέσματος, παρά 
το ότι φαίνεται ότι υπάρχει σαφής διαφορά υπέρ την 
προβιοτικών.

Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη σε ενήλικες ο Prantera47 
προσπάθησε να αξιολογήσει τη δράση του L. casei 
υποείδος rhamnosus GG στην πρόληψη της με-
τεγχειρητικής υποτροπής, όπως αυτή αξιολογήθηκε 
ενδοσκοπικά μετά εντερεκτομή για νόσο Crohn. Το 
προβιοτικό χορηγήθηκε σε δύο δόσεις ημερησίως που 
περιείχαν 6Χ109 αποικίες εκάστη έναντι placebo και 
δεν επιτρεπόταν καμιά άλλη συμπληρωματική φαρ-
μακευτική αγωγή. Κατά τη διάρκεια του ενός έτους 
παρακολούθησης 13 ασθενείς [29%] διέκοψαν τη 
μελέτη, μειώνοντας έτσι τη στατιστική της δύναμη, τα 
τελικά αποτελέσματα πάντως ήταν οριακά καλύτερα 
υπέρ των προβιοτικών.

Φλεγμονή της νεολυκήθου

Η φλεγμονή της νεολυκήθου είναι μια μη ειδική 
φλεγμονή του ειλεακού νεοθυλάκου, ο οποίος κατα-
σκευάζεται μετά ολική κολεκτομή και ειλεο-πρωκτική 
αναστόμωση για ΙΦΕΝ. Αν και η αιτιολογία της παρα-
μένει εν πολλοίς άγνωστη, δοκιμάσθηκε η χρήση των 
προβιοτικών αφού, βιβλιογραφικά, διαπιστώθηκαν 
διαταραχές στην εντερική χλωρίδα και κυρίως μείωση 
των Bifidobacteria και Lactobacilli48. 

Η πιο τεκμηριωμένη διπλή τυφλή έναντι placebo 
μελέτη της αποτελεσματικότητας των προβιοτικών στην 
κλινική εκδήλωση των ΙΦΕΝ είναι αυτή των Gionchetti 
και συν49. Σε 40 ασθενείς με χρόνια υποτροπιάζουσα 
[τουλάχιστον 3 υποτροπές/έτος] φλεγμονή της νεολυ-
κήθου χορηγήθηκε το μείγμα των προβιοτικών VSL#3 
[L. casei, L. plantarum, L. acidophilus, L. delbrueckii 
subsp. bulgaricus, B. longum, B. breve, B. infantis και 
Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, 3Χ1011 
ζώντα βακτήρια/g] σε δόση 3gΧ2φορές ημερησίως για 
χρονικό διάστημα 9 μηνών. Υποτροπή, επιβεβαιωμένη 
ενδοσκοπικά και ιστολογικά σημειώθηκε στο 15% αυ-
τών που έλαβαν προβιοτικά έναντι 100% στην ομάδα 
ελέγχου, ενώ όλοι οι ασθενείς υποτροπίασαν εντός 
τριμήνου από τη διακοπή των προβιοτικών.

Όμοια, η αποτελεσματικότητα του VSL#3 σε χρό-
νια υποτροπιάζουσα φλεγμονή της νεολυκήθου κατα-
δείχθηκε σε μια πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη 
που δημοσιεύθηκε μόνο σε περίληψη50. Σε 36 ασθενείς 
με ενεργό φλεγμονή της νεολυκήθου χορηγήθηκε για 4 
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εβδομάδες μετρονιδαζόλη με σιπροφλοξασίνη για να 
επιτευχθεί η ύφεση και στη συνέχεια οι ασθενείς τυ-
χαιοποιήθηκαν σε όμοια δόση [6g/ημερησίως] VSL#3 
ή placebo, για ένα χρόνο ή ως την κλινική υποτροπή 
της νόσου. Η συχνότητα υποτροπής, όπως εκτιμήθηκε 
ενδοσκοπικά και ιστολογικά, ήταν 15% στην ομάδα του 
VSL#3 έναντι 94% στη ομάδα ελέγχου, ενώ μεγάλη 
διαφορά επίσης υπήρχε στον δείκτη αξιολόγησης της 
ποιότητας ζωής.

Η δράση του VSL#3 στην πρόληψη εγκατάστασης 
φλεγμονής της νεολυκήθου δοκιμάσθηκε σε 40 ασθε-
νείς. Αμέσως μετά την κολεκτομή και την κατασκευή 
της νεολυκήθου, τυχαιοποιήθηκαν να λαμβάνουν για 
ένα χρόνο 3g/ημερησίως VSL#3 ή placebo. Οξεία 
φλεγμονή της νεολυκήθου διαπιστώθηκε σε ποσοστό 
10% στην ομάδα VSL#3 έναντι 40% στην ομάδα 
ελέγχου, ο μέσος αριθμός κενώσεων ήταν 5 έναντι 
8/ημερησίως, αντίστοιχα, ενώ σημειώθηκε και πάλι 
μεγάλη διαφορά στον δείκτη αξιολόγησης της ποι-
ότητας ζωής. Παράλληλα με PCR διαπιστώθηκε ότι 
μεγάλος αριθμός των βακτηρίων που απομονώθηκαν 
στα κόπρανα των ασθενών δεν ανήκε στην ενδογενή 
μικροβιακή τους χλωρίδα αλλά στο VSL#351.

Τέλος, προκαταρκτικά αποτελέσματα από τη χο-
ρήγηση υψηλών δόσεων VSL#3 [12g/ημερησίως] επί 
ένα μήνα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς 
του στη θεραπεία της ήπιας ενεργού φλεγμονής [score 
7-12] έδειξαν βελτίωση της φλεγμονής καθώς και της 
ποιότητας ζωής των ασθενών52.

Πιθανοί μηχανισμοί δράσης 

Τα ευεργετικά αποτελέσματα των προβιοτικών στην 
ΙΦΕΝ φαίνεται ότι είναι το αποτέλεσμα πολύπλοκων 
μηχανισμών δράσης τους, σε αρκετά επίπεδα αλληλο-
επίδρασης του ξενιστή οργανισμού με την ενδογενή 
χλωρίδα. Οι δράσεις αυτές μπορεί αδρά να διαχωρι-
στούν σε αυτές που σχετίζονται με την ανοσιακή άμυνα 
και στις λοιπές, μη σχετιζόμενες. Αναλυτικά:

Α. Μηχανισμοί μη σχετιζόμενοι με την ανοσιακή άμυνα

Αναστολή των παθογόνων βακτηρίων: Τα περισσό-
τερα προβιοτικά έχουν την ικανότητα προσκόλλησης 
στα επιθηλιακά κύτταρα του παχέος εντέρου, όπου 
ανταγωνίζονται τα δυνητικά παθογόνα βακτήρια 
για τη λήψη θρεπτικών στοιχείων53. Σε καλλιέργειες 
επιθηλιακών CaCo-2 κυττάρων τα προβιοτικά ανα-
στέλλουν την προσκόλληση και τη διείσδυση των εντε-

ροπαθογόνων και εντεροτοξινογόνων E.coli, Yersinia 
paratuberculosis, Salmonella typhimurium χωρίς να 
έχει όμως ακόμη διαλευκανθεί αν αυτό οφείλεται απλά 
σε φυσικό αποκλεισμό των υποδοχέων προσκόλλη-
σης στα επιθηλιακά κύτταρα ή σε διέγερση έκκρισης 
αντιμικροβιακών ουσιών. Ειδικά όμως για το το E. 
coli ο ανταγωνισμός στην προσκόλληση φαίνεται ότι 
διαμεσολαβείται από την αύξηση της έκφρασης των 
γονιδίων της εντερικής βλέννης54,55.

Επιπλέον όμως τα προβιοτικά αναστέλλουν άμεσα 
και την ανάπτυξη των δυνητικά παθογόνων βακτηρίων 
παράγοντας αντιμικροβιακές ουσίες όπως οργανικά 
οξέα [γαλακτικό και ακετοξικό οξύ], υπεροξείδιο του 
υδρογόνου και διοξείδιο του άνθρακα], παράγοντας 
βακτηριοσίνες και άλλα παρόμοια μόρια και μειώνο-
ντας το pH του εντερικού αυλού μέσω της παραγωγής 
λιπαρών οξέων βραχείας αλύσου20,56-58.

Eνίσχυση του βλεννογόνιου εντερικού φραγμού: In 
vitro μελέτες με L. plantarum και GG έδειξαν ότι τα 
προβιοτικά επηρεάζουν τη ρύθμιση της γονιδιακής 
έκφρασης των μουκινών MUC2 και MUC3 και μέσω 
αυτής τη σύσταση και την έκλυση της προσκολλημένης 
στον βλεννογόνο βλέννης. Τα ίδια προβιοτικά αναστέλ-
λουν in vitro την προσκόλληση του εντεροπαθογόνου 
και εντεροαιμορραγικού στελέχους E.coli στα HT-29 
επιθηλιακά κύτταρα αλλά όχι και στα μη επιθηλιακά 
Hep-2, εύρημα που επιβεβαιώνει την προστατευτική 
δράση της βλέννης. Ωστόσο δεν είναι πλήρως διευ-
κρινισμένο αν πρόκειται για άμεση μεταβολή της 
έκφρασης του γονιδίου της μουκίνης από δραστικά 
μόρια προερχόμενα από τα βακτήρια ή έμμεσα μέσω 
διέγερσης των ανοσοκυττάρων, αφού σε κυτταρικές 
σειρές επιθηλιακών κυττάρων παχέος εντέρου και σε 
έντερο επίμυος in vivo προάγεται η έκλυση βλέννης 
αλλά και η έκφραση του γονιδίου της IL-159,60.

Εκτός όμως από την προστασία μέσω βλέννης, 
κάποια προβιοτικά φαίνεται ότι έχουν την ικανότητα 
να βελτιώνουν τη λειτουργικότητα του βλεννογόνιου 
εντερικού φραγμού και να αποκαθιστούν έτσι τη διατα-
ραχή της εντερικής διαπερατότητας που παρατηρείται 
τόσο στην πειραματική κολίτιδα όσο και στην ΙΦΕΝ. Ο 
L. plantarum 299v μειώνει τη βακτηριακή μετακίνηση 
σε επίμυες με κολίτιδα από μεθοτρεξάτη όπως και 
σε ασθενείς μετά μείζονες ενδοκοιλιακές επεμβά-
σεις18,28,31,61. Επίσης L. GG αποκαθιστά τη διαταραχή 
της διαπερατότητας του εντερικού βλεννογόνου που 
προκαλείται από το γάλα αγελάδος σε θηλάζοντες επί-
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μυες, αλλά και εν γένει από τα αντιγόνα των τροφών, 
εύρημα που μπορεί να έχει ευεργετικές προεκτάσεις 
σε παιδιά με τροφικές αλλεργίες62,63.

Τέλος, τα προβιοτικά εμπλέκονται άμεσα στην 
παραγωγή βασικών διατροφικών στοιχείων του βλεν-
νογόνου, όπως είναι τα λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου 
και τα αμινοξέα αργινίνη, κυστεΐνη και γλουταμίνη και 
δι΄αυτών διατηρείται ακέραια η μορφολογία του εντε-
ρικού βλεννογόνου και η “στεγανότητα” του εντερικού 
βλεννογόνιου φραγμού, αφού εξασφαλίζεται τροφή, 
μικροκυκλοφορία και ενέργεια64,65. Ειδικά για το L. 
plantarum βρέθηκε ότι έχει την ικανότητα να καταβολί-
ζει την αργινίνη προς μονοξείδιο του αζώτου, το οποίο 
παρεμβαίνει σε ποικίλες λειτουργίες όπως η έκκριση 
βλέννης, η ρύθμιση τη κινητικότητας του εντέρου και 
της σπλαγχνικής κυκλοφορίας, η αναστολή ανάπτυξης 
βακτηρίων και η διέγερση του ανοσιακού συστήματος 
του εντέρου66,67.

Β. Μηχανισμοί σχετιζόμενοι με την ανοσιακή άμυνα

Η ΙΦΕΝ όμως αφορά κυρίως στην ανοσιακή απά-
ντηση του ξενιστή στην εντερική χλωρίδα και στον 
τομέα αυτό τα προβιοτικά φαίνεται ότι κατέχουν κε-
ντρικό ρόλο όσον αφορά στην τροποποίησή της: άμεσα, 
μεταβάλλουν τη γονιδιακή έκφραση των κυτταροκινών, 
την παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανο-
σιακή απάντηση και έμμεσα ενισχύουν τον εντερικό 
ανοσιακό φραγμό μέσω ορμονικών μηχανισμών και 
μειώνουν τη μη ειδική αντίσταση του ξενιστή στα πα-
θογόνα βακτήρια. Ειδικότερα:

Παραγωγή ΙgA: H λήψη προβιοτικών προάγει την 
τοπική παραγωγή της IgA στον εντερικό βλεννογόνο, 
ενώ κάποιοι θεωρούν ότι συμβαίνει και συστηματική 
παραγωγή IgA μετά τη χορήγηση Lactobacilli. Ο L. 
GG αυξάνει τον αριθμό των κυττάρων που εκκρίνουν 
την IgA και αντιδρούν στην β-λακτοσφαιρίνη και την 
καζεΐνη62,68. Όταν χορηγήθηκαν Βifidobacteria σε 
παιδιά, ανιχνεύθηκαν στα κόπρανα μαζί με υψηλό 
τίτλο ολικής IgA και anti-poliovirus IgA69. Όμοια, η 
χορήγηση L. casei GG σε ασθενείς με νόσο του Crohn 
αύξησε σημαντικά την IgA και βελτίωσε τον εντερικό 
ανοσιακό φραγμό70. Η διέγερση των Β-κυττάρων [από 
μεσεντέριους λεμφαδένες ή πλάκες Peyer] μυών με 
Bifidobacteria ή η χορήγηση γιαουρτιού με Lactobacilli 
σε μυς, επίσης αύξησε τον αριθμό των πλασματοκυττά-
ρων που εκκρίνουν IgA στο λεπτό έντερο. 

Σε μυς με έλλειψη του γονιδίου της IL-10 παρατη-

ρήθηκε μειωμένη έκκριση IgA και συγκριτικά μικρός 
αριθμός αυτόχθονων οξυγαλακτικών βακίλλων στον 
εντερικό τους αυλό. Όταν όμως χορηγήθηκε λακτου-
λόζη στις θηλάζουσες μητέρες παρατηρήθηκε αύξηση 
της IgA και των Lactobacilli στα κόπρανα των μικρών 
καθώς και σημαντική μείωση των Gram αρνητικών βα-
κίλλων των προσκολλημένων στα επιθηλιακά κύτταρα. 
Αντίστοιχα, στο παχύ έντερο, αυξήθηκαν σημαντικά τα 
Β- και κυρίως τα Τ-λεμφοκύτταρα που παράγουν IgA, 
ενώ δεν παρατηρείται το ίδιο μετά διέγερσή τους με 
Clostridium perfrigens8,71,72.

Βελτίωση της απόκρισης των κυκλοφορούντων αντι-
σωμάτων: Tα προβιοτικά ενισχύουν τη συστηματική 
απάντηση έναντι παρεντερικά χορηγούμενων αντι-
γόνων. Η από του στόματος χορήγηση L. fermentum 
οδηγεί σε παραγωγή IgG έναντι της παρεντερικά 
χορηγούμενης γ-σφαιρίνης. Όμοια δραστικότητα πα-
ρουσιάζουν και ο L. murine, αλλά πολύ περισσότερο 
ο L. reuteri73. Τέλος, σε κλινικό επίπεδο, η χορήγηση 
L. GG σε ασθενείς με διάρροια μειώνει σημαντικά 
τη χρονική διάρκειά της, αποτέλεσμα που σχετίζεται 
με την σημαντικά αυξημένη μη ειδική αντίδραση του 
οργανισμού στην οξεία φάση της φλεγμονής, όπου η 
ολική IgG και IgA του αίματος, τα κύτταρα που εκκρί-
νουν IgM, όπως και η IgA έναντι των rota-virus είναι 
πολύ αυξημένα68. 

Επίδραση στα Τ-κύτταρα: Η από του στόματος 
λήψη Lactobacilli αυξάνει πολύ σημαντικά τον πολλα-
πλασιασμό των Τ-κυττάρων έναντι των βακτηρίων στις 
πλάκες του Peyer, το περιφερικό αίμα και τον σπλήνα 
ως απάντηση στα βακτήρια, αλλά δεν επηρεάζει το 
μέγεθος των μακροφάγων και των T-κυττάρων καθώς 
και τη σύνθεση των λεμφοκυττάρων74, εύρημα που 
υποδηλώνει ότι οι ζωντανοί Lactobacilli επηρεάζουν τη 
συστηματική ανοσιακή απάντηση. Ωστόσο, τα διάφορα 
στελέχη προβιοτικών έχουν διαφορετικό τρόπο ρύθμι-
σης της απάντησης προκαλώντας απόκριση τύπου Th1 
ή και Th2: η in vitro διέγερση με νεκρά L. casei προάγει 
την παραγωγή IL-12 και IFN-γ, αλλά αναστέλλει την 
παραγωγή IL-4 και IL-5. Επιπλέον καταστέλλει την 
έκκριση της ολικής και της ειδικής, έναντι αντιγόνου, 
IgE, που προκαλείται από τη διέγερση των σπληνο-
κυττάρων από το αντιγόνο, γεγονός που σημαίνει ότι 
το L. casei, προάγει κατά προτίμηση την απόκριση των 
Th175,76. Αντίστοιχα, η χορήγηση L. acidophilus προάγει 
τον πολλαπλασιασμό των Τ-κυττάρων έναντι του Con A 
και των Β-κυττάρων έναντι του LPS, ενώ ο L. casei, L. 
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gasseri και L. rhamnosum αναστέλλουν τόσο τα Τ- όσο 
και τα Β-κύτταρα. Τέλος, η σίτιση μυών με γιαούρτι που 
περιέχει Streptococcus thermophilus, L. burgaricus, 
Bifidobacterium και L. acidοphilus αύξησε σημαντικά 
το ποσοστό των CD4+ Τ-κυττάρων στον σπλήνα77.

Προαγωγή των ρυθμιστικών Τ-κυττάρων: Tα στε-
λέχη του L. johnsonii, ο L. gasseri, ο L. paracasei, ο 
L. acidophilus και ο L. casei [Shirota και GG] έχει 
αποδειχθεί ότι ρυθμίζουν την εξειδικευμένη απάντη-
ση των Τ-κυττάρων, αφού προάγουν, και κυρίως ο L. 
paracasei, την έκλυση IL-10 και IL-12 από σπληνοκύτ-
ταρα τρωκτικών in vitro. Όταν βακτήρια L. paracasei 
προστεθούν σε καλλιέργεια λεμφοκυττάρων στην 
οποία BALB/C CD4+ T-λεμφοκύτταρα διεγέρθηκαν 
με ακτινοβολλημένα ετερογενή σπληνοκύτταρα, ο L. 
paracasei αναστέλλει ισχυρά την ανάπτυξη των CD4+, 
και μάλιστα δοσοεξαρτώμενα. Η δράση αυτή συνο-
δεύεται από σημαντική μείωση των Th1 και Th2 και 
επαγωγή των Th3 κυτταροκινών [IL-10 και TGF-β], 
πάλι δοσοεξαρτώμενα. Φαίνεται λοιπόν πιθανό ότι 
τα προβιοτικά διεγείρουν τα Τ-ρυθμιστικά κύτταρα, 
τα οποία είναι γνωστό ότι εμπλέκονται στη διατήρηση 
της εντερικής ανοσιακής απόκρισης, και μάλιστα Τ-
ρυθμιστικά κύτταρα εξειδικευμένα στα βακτήρια78-80.

Επίδραση στα κύτταρα φυσικούς φονείς [natural 
killer-ΝΚ]: Η ταχεία ενεργοποίηση των ΝΚ κυττάρων 
αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της πρωτογενούς 
ανοσιακής απάντησης του οργανισμού και συνιστά 
την πρώτη γραμμή άμυνας έναντι των παθογόνων, ενώ 
παράλληλα παράγει “σήματα” τα οποία μορφοποιούν 
την επακολουθούσα δευτερογενή ανοσιακή απόκριση. 
Με άλλα λόγια, τα ενεργοποιημένα ΝΚ κύτταρα δια 
του αίματος και της λέμφου συγκεντρώνονται ταχύτη-
τα στην περιοχή του τραύματος ή της φλεγμονής και 
προάγουν την παραγωγή INFγ81. Αυτή εξασφαλίζει 
την ενεργοποίηση της φαγοκυττάρωσης και τη διαφο-
ροποίηση των Τ-κυττάρων προς Th1 φαινότυπο, ώστε 
να στραφεί η δευτερογενής ανοσιακή απάντηση προς 
την αντιμετώπιση της φλεγμονής. 

Η χορήγηση διαιτητικού συμπληρώματος με προ-
βιοτικά προάγει τη δραστικότητα των ΝΚ κυττάρων. 
Lactobacilli που απομονώθηκαν από την ανθρώπινη 
ενδογενή χλωρίδα ενεργοποιούν τα ανθρώπινα Μο και 
μπορούν να οδηγήσουν σε παραγωγή ΙFN-γ και IL-12. 
Ο συνδυασμός IL-12 και IL-18 δυνητικά προάγει την 
παραγωγή IFN-γ στα ανθρώπινα CD56bright NK-κύτ-
ταρα, ενώ ο συνδυασμός IL-12 και IL-15 διεγείρει τα 

ΝΚ κύτταρα να εκκρίνουν IL-1082-84. H προσθήκη L. 
johnsonii ή ο συνδυασμός Staphylococcus aureus και L. 
johnsonii σε ανθρώπινα μονοπύρηνα του περιφερικού 
αίματος ενεργοποιεί εκλεκτικά τα CD3+ και CD56+ ή 
τα CD3+, CD16+ και CD56+ NK-κύτταρα, αντίστοι-
χα, τα οποία ανιχνεύονται από την αυξημένη έκφραση 
των ενεργοποιημένων αντιγόνων CD69 και CD25 και 
την έκκριση IL-12 και IFN-γ.

Επειδή όμως τα αποτελέσματα αυτά παρατηρούνται 
μετά κυτταρική επαφή και συνδιέγερση των προβιοτι-
κών βακτηρίων με αυτόλογα Μο - αλλά όχι και όταν τα 
περιφερικά μονοπύρηνα διεγερθούν από μη παθογόνο 
E. coli ή λιποπολυσακχαρίτη - συμπεραίνεται ότι η 
φαγοκυττάρωση των προβιοτικών παρέχει πρόσθετα 
σήματα συνδιέγερσης προς τα βοηθητικά κύτταρα, τα 
οποία μάλλον διαφέρουν από εκείνα που προάγονται 
από τις κυτταροκίνες85.

Επίδραση στα επιθηλιακά κύτταρα [ΕΠΚ]:	Tα ΕΠΚ 
του εντέρου συμμετέχουν στην έναρξη και τη ρύθμιση 
της βλεννογονικής ανοσιακής απάντησης στα βακτήρια 
αλληλοεπιδρώντας με τα κύτταρα του ανοσιακού λεμ-
φικού συστήματος του πεπτικού [GALT]. Όταν τα ΕΠΚ 
διεγερθούν από τους διαμεσολαβητές [IFN-γ και άλλα 
μόρια που εκλύονται από τη δράση της στα T-κύτταρα] 
που προέρχονται από τα ενδοεπιθηλιακά λεμφοκύττα-
ρα, μπορούν να αλλάξουν φαινότυπο. Στην περίπτωση 
που ο εντερικός βλεννογόνος είναι αποικισμένος με 
παθογόνα στελέχη, την προστασία του τη διαχειρίζεται 
εν μέρει η ενδογενής χλωρίδα, αφού τα ΕΠΚ είναι 
ικανά να αναγνωρίζουν στοιχεία της χλωρίδας και να 
μεταβιβάζουν σήματα από τα βακτήρια προς τα μόνιμα 
κύτταρα του ανοσιακού μηχανισμού του βλεννογόνου. 
Μεταβολή της εντερικής χλωρίδας συνεπάγεται, ως 
απάντηση, μεταβολές, τόσο στα εντερικά ΕΠΚ όσο 
και στα λεμφοκύτταρα της βασικής μεμβράνης και στα 
ενδοεπιθηλιακά86-89. 

Σε καλλιέργειες επιθηλιακών κυττάρων CaCo-2 
ευαισθητοποιημένων από λευκοκύτταρα η προσθή-
κη προβιοτικών οδηγεί σε παραγωγή διαφορετικών 
κυτταροκινών. Τα ίδια κύτταρα μπορούν να διαχω-
ρίσουν “μηνύματα” λαμβανόμενα από διαφορετικά 
προβιοτικά και να μεταγράψουν ξεχωριστό σήμα στα 
υποκείμενα Μο. Ο L. sakei διεγείρει την παραγωγή 
TNFα και IL-1 από τα ΕΠΚ όμοια με το μη παθογόνο 
E. coli, αλλά τα ΕΠΚ είναι ικανά να διαχωρίσουν με-
ταξύ εντεροπαθογόνων και ενδογενούς χλωρίδας.

Ο L. johnsonii, σε σύγκριση με άλλα προβιοτικά, 
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έχει μικρή ικανότητα να προάγει τη φλεγμονώδη 
αντίδραση αλλά συντελεί στην έκλυση του TGF-β, 
παράγοντα που θεωρείται το κλειδί για τη ρύθμιση της 
λειτουργικότητας του εντερικού βλεννογόνιου φραγ-
μού, για τη διαχείριση της ανασταλτικής λειτουργίας 
των Τ ρυθμιστικών κυττάρων και για την αναγνώριση 
και αποδοχή της ενδογενούς εντερικής χλωρίδας. Τα 
στελέχη L. casei και Clostridium butyricum προάγουν 
τον πολλαπλασιασμό των ΕΠΚ σε επίμυες και πιθανά 
έτσι συντελούν στην επιδιόρθωση της ιστικής βλά-
βης90,91. Ενδιαφέρον όμως είναι ότι ο L. sakei, ο οποίος 
ενώ σε συγκαλλιέργειες CaCo-2 με λευκοκύτταρα προ-
άγει τη βιοσύνθεση του TNFα και της IL-1, διεγείρει 
ενεργά και την έκλυση της IL-10 από τα υποκείμενα 
Μο, ένδειξη ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί και μια 
ανάδρομη αντίδραση. H IL-10 είναι κριτικής σημασίας 
στον έλεγχο της εντερικής ομοιόστασης και ανοσίας 
αφού υποστρέφει, μέσω κυτταροκινών, την αντίδραση 
των ενεργοποιημένων ΕΠΚ. Επίσης είναι ενδιαφέρον 
το ότι ακόμη και μη ζώντα στοιχεία των προβιοτικών 
μπορούν να έχουν ευεργετική δράση. Εκκρινόμενες 
πρωτεΐνες όπως και DNA από το VSL#3 δεσμεύουν 
τον ΝFκΒ και την p38 κινάση και προλαμβάνουν την 
απόπτωση στα ΕΠΚ92,93. 

Επίδραση στα δενδριτικά κύτταρα [ΔΚ]: Τα ΔΚ 
είναι πολύ εξειδικευμένα κύτταρα του ανοσιακού 
συστήματος, τα οποία παρουσιάζουν διαφορετικές 
λειτουργικές ικανότητες ανάλογα με το βαθμό ωρι-
μότητάς τους: τα ώριμα κύτταρα ευθύνονται για την 
έναρξη της ενεργοποίησης και της απάντησης των 
Τ- κυττάρων, ενώ τα ανώριμα είναι πτωχοί διεγέρτες 
των Τ- κυττάρων, αλλά προάγουν τα ρυθμιστικά Τ- 
κύτταρα. Ανευρίσκονται σε όλο τον πεπτικό σωλήνα, 
σε στενή συνάφεια με τα εντερικά βακτήρια και 
γι’αυτό είναι ο στόχος για ανοσοτροποποίηση από τα 
προβιοτικά94,95.

Διάφορα στελέχη Lactobacilli ενεργοποιούν διαφο-
ρετικά τα ΔΚ ρυθμίζοντας την έκφραση των κυτταροκι-
νών IL-12 και TNFα, ενώ όμοιες αλλά όχι τόσο ισχυρές 
διαφορές υπάρχουν για την IL-6 και IL-10, σε κάθε 
όμως περίπτωση είναι δοσοεξαρτώμενες. Χαμηλές συ-
γκεντρώσεις L. casei προκαλούν υψηλά επίπεδα IL-6, 
IL-12 και TNFα, αλλά ουσιαστικά καθόλου IL-10, ενώ 
υψηλότερες συγκεντρώσεις αυξάνουν και την IL-10, 
χωρίς περαιτέρω επίδραση στις υπόλοιπες κυτταροκί-
νες. Από αυτό φαίνεται ότι η απαραίτητη βακτηριακή 
συγκέντρωση για την έκλυση κυτταροκινών από τα ΔΚ 

ποικίλει ανάλογα με την κυτταροκίνη96. 
Όλα τα προβιοτικά στελέχη υπερεκφράζουν τα 

αντιγόνα MHC class II και CD86, που είναι ενδει-
κτικά της ωριμότητας των ΔΚ. Ενδιαφέρον είναι ότι 
ο L. reuteri DSM12246 αναστέλλει την επαγωγή των 
IL-6, IL-12 και TNFα που προκαλούνται από τον L. 
casei CHCC3139, ενώ η παραγωγή IL-10 παραμένει 
ανεπηρέαστη. Αναλογικά, ο L. reuteri μειώνει την 
υπερέκφραση των CD86 που επάγεται από τον L. 
casei, αποτελέσματα που φανερώνουν ότι τα διάφορα 
στελέχη έχουν πολύ διαφορετικές ικανότητες ενεργο-
ποίησης των ΔΚ και ότι κάποια στελέχη είναι ικανά 
να αναστείλουν δραστηριότητες άλλων στελεχών του 
ίδιου είδους. 

Οι IL-10 και IL-12 που επάγονται από τα Μφ και 
τα ΔΚ έχουν ακριβώς τα αντίθετα ανοσιακά απο-
τελέσματα. Η παρουσία της IL-12 είναι κριτική για 
την ενεργοποίηση των Th1 κυττάρων που οδηγούν 
σε παραγωγή IFNγ από τα Τ- και τα ΝΚ-κύτταρα. Η 
IL-10 [ως αντιφλεγμονώδης κυτταροκίνη] καταστέλ-
λει την παραγωγή της IL-12 και δρα στα Μφ για να 
προλάβει την ενεργοποίησή τους και την παραγωγή 
υπερφλεγμονωδών μορίων και κυτταροκινών και έτσι 
να αναστείλει τη δραστηριοποίηση των Τ-κυττάρων στο 
έντερο97-99. Έτσι, κάποια προβιοτικά, με την αναστολή 
την παραγωγής IL-12 από τα ΔΚ και την προαγωγή της 
IL-10 βελτιώνουν την έκφραση των ρυθμιστικών Τ κύτ-
ταρων, μέσω του μηχανισμού ωρίμανσης των ΔΚ93-95.

Επίδραση στα μακροφάγα [Μφ] και τα μονοκύττα-
ρα [Μο]: Όταν τα Μφ φαγοκυτταρώνουν μολυσμένα 
κύτταρα ή βακτήρια παρουσιάζουν αντιγόνα στα Β 
και Τ κύτταρα και παράγουν κυτταροκίνες [κυρίως 
και άμεσα τις IL-6 και TNFα] που ρυθμίζουν την ανο-
σοαπάντηση. Κάποια προβιοτικά έχουν την ικανότητα 
να δρουν στα Μφ και Μο με έναν πολύ εξειδικευμένο 
τρόπο, εξαρτώμενο από το είδος του Lactobacilli και 
αυτό ίσως να δώσει στο μέλλον τη δυνατότητα να 
τροποποιείται η τοπική ανοσιακή απάντηση προς την 
απαιτούμενη διεύθυνση73,83. 

Οι Lactobacilli διεγείρουν τα Μο του ανθρώπινου 
περιφερικού αίματος προς παραγωγή TNFα, IL-6 
και IL-10. Η in vitro διέγερσή τους με νεκρά, μετά 
θέρμανση, L. casei προάγει ιδιαίτερα έντονα την 
παραγωγή IL-12 από σπληνοκύτταρα διεγερμένα με 
το αντιγόνο ΟVA75. Ο L. rhamnosus GG προάγει 
την παραγωγή των NF-κΒ και τη δραστικότητα των 
STAT [mucosal signal transducers and activators of 
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transcription factor] να δεσμεύουν DNA στα ανθρώπι-
να πρωτογενή Μφ. Η ενεργοποίηση των NF-κΒ είναι 
ταχεία και δεν αναστέλλεται από την κυκλοεξιδίμη που 
είναι αναστολέας της πρωτεϊνικής σύνθεσης, γεγονός 
που επιβεβαιώνει ότι τα προβιοτικά μπορούν άμεσα 
να ενεργοποιούν τον NF-κΒ100.

Η σίτιση μυών με L. rhamnosus, L. acidophilus και 
B. lactis προάγει τη φυσική και επίκτητη ανοσία τους, 
αυξάνoντας σημαντικά τη φαγοκυτταρική ικανότητα 
των λευκοκυττάρων του περιφερικού αίματος και των 
Μφ της περιτοναϊκής κοιλότητας, σε σχέση με την ομά-
δα ελέγχου101. Μια ενδιαφέρουσα πρόσφατη μελέτη 
έδειξε ότι τα προβιοτικά L. casei και L. bulgaricus 
υποστρέφουν ex vivo την αυξημένη εντερική βλεννο-
γόνια παραγωγή TNFα στη νόσο του Crohn αλλά δεν 
έχουν δράση σε μη φλεγμαίνοντα βλεννογόνο102. Η 
θεραπεία ασθενών με φλεγμονή της νεολυκήθου με το 
VSL#3 αυξάνει την IL-1α, τον TNFα, την iNOS και τις 
μεταλλοπρωτεϊνάσες του υποστρώματος, δράσεις που 
ευνοούν την αναπτυξη των ρυθμιστικών Τ-κυττάρων 
και την υποστροφή της φλεγμονής103. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα διάφορα στελέχη προ-
βιοτικών εκδηλώνουν πολύ διαφορετική δράση στην 
παραγωγή κυτταροκινών στα ΔΚ και τα Μφ. Η ανα-
γνώριση των μοριακών δομών των βακτηρίων και η 
απάντηση των ΔΚ και Μφ συμβαίνει μέσω των toll-like 
υποδοχέων [TRLs], η ενεργοποίηση των οποίων από 
τα βακτηριακά στοιχεία αποτελεί κλειδί για τη ρύθμιση 
της ανοσιακής απάντησης και της σύνδεσης μεταξύ 
φυσικής και δευτερογενούς ανοσιακής απάντησης. 
Διαφορετική ενεργοποίηση των TLR από πολλαπλούς 
τέτοιους μοριακούς σχηματισμούς βακτηρίων μπορεί 
να προκαλέσει έκλυση διαφορετικών κυτταροκινών, γε-
γονός που εξηγεί γιατί διάφορα προβιοτικά προάγουν 
την έκλυση άλλοτε άλλων κυτταροκινών. Ο ΤLR2 θεω-
ρείται ο υποδοχέας για πεπτιδογλυκάνες, λιποτειχοϊκό 
οξύ και βακτηριακές λιποπρωτεΐνες, εκτός από τον 
γνωστό LPS, ο οποίoς δεσμεύεται επιπλέον και στον 
TLR4 και στα CD14 που αποτελούν και τον εναλλα-
κτικό δρόμο που ακολουθεί ο LPS για να προκαλέσει 
δραστηριοποίηση. Το σχήμα του μορίου του λιπιδίου 
Α της λιποπρωτεΐνης του τοιχώματος διαφόρων μι-
κροβίων είναι αυτό που καθορίζει σε ποιόν TLR θα 
προσκολληθεί - τα κωνικά σχετίζονται με τον TLR4 και 
τα κυλινδρικά με τον TLR2104-107. Αλλά και το βακτηρι-
ακό DNA από μόνο του έχει επίσης ανοσορυθμιστική 
δράση καθώς αντιδρά με τον TLR9 στα ΕΠΚ και τα 

ΔΚ, γι αυτό και η υποδόρια χορήγησή του φαίνεται 
ότι μειώνει την “ένταση” της πειραματικής κολίτιδας 
στα τρωκτικά108,109.

Έτσι, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η ανταγωνιστική 
δράση ορισμένων προβιοτικών έναντι των παθογό-
νων βακτηρίων διαμεσολαβείται με τη δέσμευση των 
αντίστοιχων TLRs. Αυτή η παρέμβαση των TLR στη 
διαφορετική ικανότητα δραστηριοποίησης των ΔΚ και 
των Μφ από διάφορα στελέχη προβιοτικών φαίνεται 
ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση-στόχος για μελλοντικές 
μηχανιστικές μελέτες.

μελλοντικοί στόχοι

Συνοψίζοντας, με τις υπάρχουσες γνώσεις θεω-
ρείται δεδομένο ότι τα προβιοτικά επιτρέπουν την 
τροποποίηση της ενδογενούς εντερικής χλωρίδας και 
του ανοσιακού συστήματος του εντέρου. Αν και η θε-
ραπεία των ΙΦΕΝ με προβιοτικά δεν είναι ακόμη κλι-
νικά ευρέως δοκιμασμένη, οι χειρισμοί στην εντερική 
χλωρίδα θεωρούνται όχι μόνο ως μια φυσιολογική και 
ιδίως μη τοξική θεραπευτική προσέγγιση αλλά και ως 
μια αποδεκτή μέθοδος πρόληψης της υποτροπής της 
νόσου σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Κυρίως όμως 
θεωρούνται ως μια πρόκληση για το μέλλον. Σχολα-
στικά σχεδιασμένες διπλές τυφλές κλινικές μελέτες, 
με καλά ομαδοποιημένους ασθενείς, πρέπει ασφαλώς 
να πιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα της δράσης 
τους για να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος. 

Ωστόσο, οι απροσδιόριστα μεγάλες δυνατότητες της 
τεχνολογίας για την παραγωγή γενετικά τροποιημένων 
βακτηρίων, τα οποία θα δρουν κατευθυνόμενα ανο-
σορυθμιστικά και ανοσοτροποποιητικά δεν φαίνεται 
να είναι και πολύ μακριά. Ασφαλώς και θα πρέπει 
βέβαια πρώτα να επιλυθούν ορισμένα προβλήματα 
υγείας, ασφάλειας και βιοηθικής, αλλά η πιστοποίηση 
της δραστικότητας των προβιοτικών σε άλλες ομάδες 
ασθενών, όπως είναι οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς 
μονάδων εντατικής θεραπείας, και η επιτακτική πολλές 
φορές ανάγκη εφαρμογής “ακραίων” παρεμβάσεων 
σε τέτοιους ασθενείς υψηλού κινδύνου - έστω και ως 
έσχατη προσπάθεια φαίνεται - ότι θα οδηγήσει ταχέως 
στην τεκμηρίωση και την αποδοχή τους για κλινική 
εφαρμογή και στους ασθενείς με ΙΦΕΝ.
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6.2.7.  ΑΝΑΔυOμΕΝΕΣ “ΒΙΟΛΟΓΙΚeΣ” ΘΕΡΑΠΕIΕΣ ΙΦΕΝ
	 	 	 	 Ιωάννης	Κ.	Τριανταφυλλίδης	-	Θεόδωρος	Ροκκάς

Το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελείται από προφλεγμονώδεις και αντιφλεγμονώδεις συνιστώσες η μεταξύ των 

οποίων ισορροπία διατηρεί αυτό καθεαυτό το σύστημα 
σε ισορροπία. H ισορροπία μεταξύ αυτών των ανο-
σολογικών μεταβιβαστών υποδεικνύει το βαθμό της 
φλεγμονής σε σχέση με την ομοιόσταση καθώς και την 
εξέλιξη της φλεγμονής σε σχέση με την υποστροφή της. 
Με βάση αυτά τα δεδομένα πιστεύεται σήμερα ότι η 
ύπαρξη μειονεκτικής ανοσορρύθμισης (και ιδιαιτέρως 
μειονεκτικής ανοσοκαταστολής) είναι δυνατό να προ-
καλέσει χρόνια κολίτιδα. Είναι λογικό να καταλήξει 
κανείς στο συμπέρασμα ότι γενετικές παρεμβάσεις 
που προκαλούν απώλεια ανοσοκατασταλτικών μορίων 
όπως της Ιντερλευκίνης-10 ή του μετατρεπτικού αυξη-
τικού παράγοντα-αλφα, μπορεί να προκαλέσει χρόνια 
φλεγμονή, πράγμα που έχει αποδειχθεί σε γενετικώς 
μεταλλαγμένα πειραματόζωα.

Είναι αποδεκτό ότι τα CD4 λεμφοκύτταρα διαφο-
ροποιούνται είτε σε Τh1 είτε σε Τh2 κύτταρα. Τα Τh1 
κύτταρα ενεργοποιούνται από την Ιντερλευκίνη-2 με 
αποτέλεσμα την παραγωγή Ιντερφερόνης-α που προ-
καλεί αντίδραση κοκκιωματώδους τύπου που οδηγεί 
σε χρόνια φλεγμονή και ίνωση. Τα Τh2 κύτταρα εκ-
κρίνουν Ιντερλευκίνη-4, 5, 6 και 10 που προκαλούν 
αντιδράσεις υπερευαισθησίας οι οποίες επίσης προ-
καλούν αυτοπεριοριζόμενη φλεγμονώδη αντίδραση 
ακολουθούμενη από ίνωση. Τα δύο αυτά συστήματα 
αναστέλλουν το ένα το άλλο έτσι ώστε η Ιντερφερόνη-α 
να ευοδώνει τη συνεχή Τh1 αντίδραση αναστέλλοντας 
την Τh2 αντίδραση. Κατ αυτόν τον τρόπο, τα συστή-
ματα αυτά εξισορροπούνται αενάως. Η ανάπτυξη των 
αντιδράσεων αυτών καθορίζεται γενετικά και είναι 
αντιγονοεξαρτώμενη. Τα ευρήματα μελετών σχετικώς 
με την ανοσορρύθμιση των μακροφάγων σε πειραματι-
κά πρότυπα κολίτιδος υποστηρίζουν ότι θεραπευτικές 
προσπάθειες που κατατείνουν στο να αναστέλλουν 
κυττοκίνες όπως είναι η Ιντερλευκίνη-1, ο Παράγων 
Νεκρώσεως του Ογκου και άλλες χυμοκίνες μπορεί 
να είναι αποτελεσματικές στην οξεία, αλλά όχι στη 
χρόνια φάση των φλεγμονωδών αυτών νοσημάτων. Ο 
πυρηνικός παράγων Κάππα Β (Nuklear factor kappa 
B) μεταγράφει πολλές προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες 

όπως είναι η Ιντερλευκίνη-1, 8, και 12, συνθετάση του 
μονοξειδίου του αζώτου και των ενδοκυττάριων προ-
σκολλητικών μορίων (intracellular adhesive molecules 
(ICAMs) 1) όπως είναι το ICAM-1. Υπό φυσιολογικές 
συνθήκες ο Nuclear factor kappa B παραμένει ανενερ-
γός στο κυτταρόπλασμα συνδεόμενος με τον υποδοχέα 
του ΙκΒ. Eν τούτοις όταν το κύτταρο ενεργοποιείται, το 
σύστημα φωσφορυλιώνεται και αποδομείται από πρω-
τεοσώματα απελευθερώνοντας NFkB που στη συνέχεια 
διεγείρει την παραγωγή πολλών κυττοκινών. 

Ο αποκλεισμός επομένως αυτής της οδού είναι 
δυνατό να μειώσει την παραγωγή των φλεγμονωδών 
μεταβιβαστών.

Οι βιολογικοί παράγοντες είναι:
 • Φυσιολογικά βιολογικά προϊόντα όπως είναι 

προϊόντα αίματος και εμβόλια τα οποία περιέχουν 
ζωντανούς, εξασθενημένους ή νεκρούς μικροοργα-
νισμούς.

 • Ανασυνδυασμένα πεπτίδια ή πρωτείνες
 • Θεραπείες βασιζόμενοι σε αντισώματα
 • Θεραπείες βασιζόμενες σε πυρηνικά οξέα.
 • Κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες

Οι βιολογικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται 
στη θεραπεία της ΙΦΕΝ είναι κατά κύριο λόγο ανα-
συνδυασμένες πρωτείνες και θεραπείες βασιζόμενες 
σε αντισώματα και πυρηνικά οξέα1,2. 

Οι παράγοντες αυτοί χρησιμοποιούνται σήμερα 
στη αντιμετώπιση της ΙΦΕΝ και των εξωεντερικών της 
εκδηλώσεων, στην κολίτιδα της νόσου Αδαμαντιάδη-
Behcet, στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, στην αγκυλοποι-
ητική σπονδυλίτιδα και στην οξεία νόσο μοσχεύματος 
κατά ξενιστού. 

Στον πίνακα 1 φαίνονται οι ουσίες που υπάγονται 
σ αυτή την κατηγορία. Πολλές από αυτές χρησιμοποι-
ούνται ήδη στη θεραπευτική αντιμετώπιση της ΙΦΕΝ 
ενώ άλλες βρίσκονται είτε σε φάσεις ΙΙ και ΙΙΙ είτε στο 
στάδιο της έγκρισης για κλινική χρήση.

Αντισώματα έναντι του TNF-α 

Infliximab (Remicade)

Το χιμαιρικό αντίσωμα έναντι του παράγοντος 
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Πίνακας 1. Αναδυόμενες Θεραπευτικές Στρατηγικές των 
ΙΦΕΝ με Βιολογικούς Παράγοντες

 • Αναστολή φλεγμονωδών 

  - Κυττοκινών ΑντιTNF- θεραπείες

   Infliximab 

   Etanercept 

   Onercept

   Adalimumab

CDP571, CDP870, RDP58

  - Υποδοχέων IL-6R αντίσωμα

  - Μεταβιβαστικών παραγόντων Antisense NF-κΒ

 • Αντιφλεγμονώδεις κυτταροκίνες IL-10, IL-11

 • Αναστολείς προσκόλλησης λευκών

  - Anti-a4 integrin Natalizumab

  - Anti-a4b7 integrin MLN-02

  - Antisense ICAM-1 ISIS 2302

 • Αναστολείς Th1 polarization Anti-IL-12, anti-IL-18,anti-

IFNγ

 • Aναστολείς πολλαπλασιασμού των Τ κυττάρων Αντί-

σωμα έναντι του υποδοχέως IL-2

(daclizumab, basiliximab)

 • Αναστολείς ενεργοποίησης Τ-κυττάρων Αnti-CD40L

 • Anti-CD4 θεραπεία cM-T412,Max.16H5,BF-5 

 • Αντι-CD3 θεραπεία Vasilizumab

 • Επιθηλιακή αποκατάσταση και επανόρθωση με 

αυξητικούς παράγοντες EGF, KGF, Growth hormone

 • Ανοσοδιέγερση G-CSF (filgarstim), GM-CSF 

(sagramostim)

 • Ανοσοτροποποίηση IFN-α, IFN-β

 • Λευκαφαίρεση

 • Low-Tech Biologics

TNF-α καταστρέφονται μέσω του συμπληρώματος ή 
άλλων κυτταρικών μηχανισμών μετά τη σύνδεσή τους 
με το χιμαιρικό αντίσωμα. 

Ο TNF παράγεται από μονοκύτταρα-μακροφάγα, 
Th1 κύτταρα και κερατινοκύτταρα. Η παραγωγή του 
αυξάνεται στους αρρώστους με νόσο Crohn αντικατο-
πτρίζοντας τη στροφή της ισορροπίας μεταξύ παραγω-
γής κυττοκινών από τα Τ-κύτταρα προς την κατεύθυνση 
της υποτάξης Τh1. 

Το infliximab αναστέλλει την μετακίνηση των 
μορίων προσκόλλησης. Προκαλεί απόπτωση μονο-
κυττάρων και CD3(+) Τ-λεμφοκυττάρων στο χόριο 
του βλεννογόνου ασθενών με NC, ενώ το Etanercet 
στερείται αυτής της δράσεως. Το Infliximab ενεργο-
ποιεί το συμπλήρωμα και προκαλεί κυτταροτοξικότητα 
των δραστηριοποιημένων CD4+ T κυττάρων και μα-
κροφάγων. Η αντιφλεγμονώδης δράση του ασκείται 
μέσω προαγωγής της απόπτωσης των φλεγμονωδών 
κυττάρων. Είναι ενδιαφέρουσα η άποψη σύμφωνα με 
την οποία το φάρμακο ασκεί τοπική ανοσολογική και 
όχι συστηματική δράση. 

Η θεραπεία με Infliximab μειώνει ή εξαφανίζει τα 
ουδετερόφιλα από τις θέσεις φλεγμονής καθώς και τον 
σχηματισμό κοκκιωμάτων. Ακόμη το Infliximab προκα-
λεί μείωση της έκφρασης της gelatinase B, καθώς και 
επάνοδο της έκφρασης της tenascin στα φυσιολογικά 
επίπεδα

Το infliximab μειώνει ή επαναφέρει στα φυσιολο-
γικά επίπεδα τα πλασματοκύτταρα και λεμφοκύτταρα 

Σχήμα 1. Μονοκλωνικά αντισώματα παραγόμενα με ανα-
συνδυασμένο DNA.

νεκρώσεως του όγκου (μονοκλωνικό αντίσωμα ανθρώ-
που-ποντικού) είναι μια βιολογική ουσία παραγόμενη 
με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA. Στο 
infliximab το αντίσωμα που αναπτύχθηκε σε ποντικό, 
είναι προσκολλημένο σε ανθρώπινη IgG, ώστε το φάρ-
μακο να αποτελείται από 25% αντίσωμα ποντικού και 
75% ανθρώπινο (Σχήμα 1). Το Infliximab συνδέεται 
ισχυρώς τόσο με τους διαλυτούς όσο και με τους δια-
μεμβρανικούς τύπους του ανθρώπινου TNF. Επομένως 
κύτταρα τα οποία εκφράζουν στην επιφάνειά τους 
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από τις θέσεις φλεγμονής. Ακόμη προκαλεί μείωση των 
CD4+, CD8+ λεμφοκυττάρων και CD68+ μονοκυττά-
ρων στις 4 εβδομάδες θεραπείας. Τέλος το Infliximab 
προκαλεί μείωση του αναπαραγωγικού δείκτη των 
λεμφοκυττάρων. 

Ενδείξεις Infliximab 

Ο ρόλος του TNF στις φλεγμονώδεις διεργασίες της 
νόσου του Crohn είναι καθοριστικός και αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα τη θεραπευτική δοκιμή του αντισώματος 
σ αυτούς τους ασθενείς. Η χορήγηση του Infliximab 
ενδείκνυται για την μείωση των κλινικών εκδηλώσεων 
και συμπτωμάτων καθώς και για την διατήρηση της 
κλινικής ύφεσης των ασθενών με μετρίας ή σοβαρής 
βαρύτητος ενεργό νόσο Crohn, οι οποίοι δεν ανταπο-
κρίθηκαν στη συνήθη θεραπευτική αγωγή. Ακόμη το 
Infliximab ενδείκνυται σε ασθενείς με εντεροδερματι-
κά και ορθοκολπικά συρίγγια καθώς και για την δια-
τήρηση της επούλωσης των συριγγίων στους ασθενείς 
με συριγγοποιό νόσο Crohn3-6. 

Δοσολογία

Το φάρμακο χορηγείται σε δόση 5 mg/Kg BW σε 
στάγδην ενδοφλέβια έγχυση με ειδικό περιέκτη εντός 
δύο έως τριών ωρών. Η δόση επαναλαμβάνεται σε 
δύο εβδομάδες για αρρώστους χωρίς συρίγγια ενώ 
σε ασθενείς με εντεροδερματικά συρίγγια χορηγείται 
τρίτη δόση μετά 4 εβδομάδες από τη δεύτερη έγχυση. 
Ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στην πρώτη έγχυση 
του φαρμάκου, δεν ανταποκρίνονται ούτε σε μεταγε-
νέστερες εγχύσεις. 

H ταυτόχρονη χορήγηση αζαθειοπρίνης ή άλλων 
ανοσοκατασταλτικών ενισχύει την επουλωτική δράση 
του infliximab και μειώνει την πιθανότητα ανάπτυξης 
αντισωμάτων. Η χορήγηση του φαρμάκου επιτρέπει 
την επιτυχή (βαθμιαία) διακοπή των κορτικοστεροει-
δών σε κορτικοειδοεξαρτώμενους ασθενείς. 

Η περιστασιακή χορήγηση του Infliximab μειο-
νεκτεί σε αποτελεσματικότητα συγκρινόμενη με την 
περιοδική και βάσει του γενικώς αποδεκτού τρόπου 
περιοδικής χορήγησης του φαρμάκου, όσον αφορά 
στην μείωση του δείκτου δραστικότητος της νόσου, τον 
αριθμό των εισαγωγών στο νοσοκομείο, την επούλωση 
του βλεννογόνου και την ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι 
του Infliximab7. 

Θεραπεία φλεγμονώδους τύπου νόσου του Crohn

Σε σχετική μελέτη 108 ασθενείς με σοβαρή νόσο 

Crohn ανθεκτική στη θεραπεία με μεσαλαζίνη, κορ-
τικοειδή και ανοσοκατασταλτικά, τυχαιοποιήθηκαν 
για να λάβουν έγχυση είτε Infliximab, είτε placebo 
παράλληλα με τη θεραπεία την οποία ελάμβαναν μέχρι 
τότε. Κλινική ύφεση και μείωση του δείκτη δραστικό-
τητος της νόσου παρατηρήθηκε στο 81% των ασθενών 
στο διάστημα των 4 πρώτων εβδομάδων, συγκριτικώς 
με 17% της ομάδος του placebo. Εντυπωσιακό χαρα-
κτηριστικό της θεραπείας είναι η αποκατάσταση της 
σοβαρής ελκωτικής φλεγμονής του βλεννογόνου στο 
φυσιολογικό3-6.

Θεραπεία συριγγώδους τύπου της νόσου του Crohn 

Το Infliximab είναι το μόνο φάρμακο το οποίο με 
ελεγχόμενη μελέτη, αποδείχθηκε ότι είναι αποτελε-
σματικό στο συριγγώδη τύπο της νόσου του Crohn. 
Σε μεγάλη μελέτη (ACCENT II), το Infliximab χορη-
γήθηκε σε 306 ασθενείς με συρίγγια ενεργά σε δόση 
5mg/Kg την εβδομάδα 0, 2 και 6. Από τους 306 ασθενείς 
ανταποκρίθηκαν οι 195 (69%) οι οποίοι τυχαιοποιήθη-
καν στο να λάβουν είτε 5 mg/Kg Infliximab είτε placebo 
κάθε 8 εβδομάδες. Στο τέλος των 12 μηνών της μελέτης 
46% των ασθενών που έλαβαν Infliximab διατήρησαν 
την ανταπόκριση συγκριτικώς με 23% του placebo. 
Πλήρης σύγκλειση των συριγγίων παρατηρήθηκε στο 
36% των ασθενών που έλαβαν Infliximab συγκριτικώς 
με 19% των ασθενών που έλαβαν placebo8. Όλες 
αυτές οι διαφορές ήταν στατιστικώς λίαν σημαντικές 
(Σχήμα 2).

Σε πολύ πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε ότι η 
σύγχρονη χορήγηση του Infliximab με σιπροφλο-
ξασίνη βελτιώνει τα αποτελέσματα σε ασθενείς με 
συρίγγια9.

Θεραπεία συντηρήσεως

H ύφεση της νόσου δεν διαρκεί πάνω από 6-12 
εβδομάδες μετά την έγχυση μιας δόσεως του φαρ-
μάκου. Σε όσους ανταποκρίνονται στην αρχική δόση 
επαναλαμβανόμενες εγχύσεις σε δόση 5mg/kg του 
φαρμάκου ανά 8 εβδομάδες, διατηρούν την ύφεση 
στο 50% των ασθενών. H χορήγηση αζαθειοπρίνης 
παρατείνει την ύφεση σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η μελέτη ACCENT I ήταν η μελέτη που απέδειξε 
την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου όσον αφορά 
στη διατήρηση της ύφεσης. Μεταξύ 573 συνολικώς 
ασθενών οι οποίοι έλαβαν Infliximab, 335 παρουσία-
σαν ύφεση της νόσου. Οι ασθενείς αυτοί τυχαιοποιή-
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Σχήμα 3. Διατήρηση της κλινικής ύφεσης σε ασθενείς με 
νόσο Crohn (ACCENT I)

Σχήμα 2. Ανταπόκριση συριγγίων στο Infliximab (54η εβδο-
μάδα). (ACCENT II)

θηκαν στο να λάβουν είτε μια δόση Infliximab κάθε 8 
εβδομάδες (5mg/Kg ή 10mg/Kg) είτε placebo για ένα 
έτος. Στο τέλος της 30ης εβδομάδος 39% των ασθενών 
που έλαβαν Infliximab 5mg/Kg και 45% αυτών που 
έλαβαν 10mg/Kg παρουσίαζαν ύφεση, συγκριτικώς με 
21% του εικονικού φαρμάκου10. (Σχήμα 3).

Tο Infliximab φαίνεται ότι αποτελεί συμφέρουσα 
θεραπεία όσον αφορά στους παράγοντες κόστος – όφε-
λος, αφού μειώνει σημαντικά τον αριθμό των ημερών 
νοσηλείας, τον αριθμό των απαιτουμένων εργαστηρια-
κών εξετάσεων καθώς και των εξετάσεων που απαιτούν 
νάρκωση11. Σε πολύ πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε ότι 
η θεραπεία συντηρήσεως με Infliximab σε δόση 5 mg/
Kg ανά 8 εβδομάδες, σε ασθενείς με συριγγοποιό νόσο 
Crohn είχε ως αποτέλεσμα μείωση των νοσοκομειακών 
νοσηλειών, χειρουργικών και άλλων επεμβάσεων συ-
γκριτικώς με το εικονικό φάρμακο12.

Παρ όλα αυτά οι ειδικοί θεωρούν ότι χρειάζονται 
περισσότερα δεδομένα με απ ευθείας προοπτική εκτί-
μηση του κόστους και της αποτελεσματικότητος του 
φαρμάκου μέσω ελεγχόμενων μελετών13. 

Χρήση του Infliximab στην ελκώδη κολίτιδα

Η χρήση του χιμαιρικού αντισώματος έναντι του 
TNF-α σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα δεν επιχει-
ρήθηκε αρχικά επειδή υπήρχε η άποψη ότι ο TNF-α 
δεν συμμετέχει ουσιαστικώς στους παθογενετικούς 
μηχανισμούς της ελκώδους κολίτιδος. Εν τούτοις τόσο 
πειραματικά δεδομένα όσο και μελέτες σε ασθενείς 

έδειξαν ότι ο TNF-α υπεισέρχεται στην παθογένεση 
της νόσου ανευρισκόμενος σε υψηλά επίπεδα στους 
πάσχοντες ιστούς14. Πρόδρομα πάντως αποτελέσματα 
άρχισαν να δημοσιεύονται ήδη από το 2001. Κατω-
τέρω αναφέρονται αποτελέσματα τυχαιοποιημένων 
μελετών. 

Ο αριθμός των ασθενών στις πρώτες μελέτες που 
είδαν το φως της δημοσιότητος ήταν μικρός και οι 
μελέτες σχετικώς ελλειπείς. 

Σε τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή ελεγχόμενη με 
εικονικό φάρμακο, μελέτη σε ασθενείς με μέτρια έως 
σοβαρή παρόξυνση ελκώδους κολίτιδος μη ανταποκρι-
νόμενης στη συνήθη θεραπεία, η χορήγηση Infliximab 
σε δόση 4-5 mg/Kg σωματικού βάρους αποδείχθηκε 
ότι ήταν ασφαλής και αποτελεσματική θεραπευτική 
παρέμβαση, αφού το ποσοστό κολεκτομής στην ομάδα 
του Infliximab ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερο 
από το αντίστοιχο του εικονικού φαρμάκου15. 

Σε πρόσφατη μελέτη η οποία διερεύνησε την απο-
τελεσματικότητα του Infliximab σε ασθενείς με κορ-
τικοειδοεξαρτώμενη ελκώδη κολίτιδα. Διαπιστώθηκε 
ότι το φάρμακο χορηγούμενο την 0, 2 και 6 εβδομάδα, 
ακολουθούμενο από μία έγχυση ανά 8 εβδομάδες ήταν 
εξ ίσου αποτελεσματικό με την μεθυλπρεδνιζολόνη 
όσον αφορά στην πρόκληση ύφεσης της νόσου και 
την διακοπή των κορτικοστεροειδών για το διάστημα 
των 9 μηνών παρακολουθήσεως16. Τα αποτελέσματα 
αυτά έρχονται σε αντίθεση με αυτά των Probert et 
al17, οι οποίοι δεν διαπίστωσαν σημαντικές διαφορές 
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μεταξύ των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα που έλαβαν 
Infliximab και αυτών που έλαβαν placebo όσον αφορά 
στο ποσοστό υφέσεως και στη βελτίωση του δείκτου 
δραστικότητος της νόσου. Οι συγγραφείς αυτοί δεν 
συνιστούν τη χρήση του Infliximab σε ασθενείς με 
κορτικοειδοεξαρτώμενη σοβαρή παρόξυνση ελκώδους 
κολίτιδος. 

Σε μελέτη η οποία περιέλαβε μικρό αριθμό μη 
κορτικοειδοεξαρτώμενων ασθενών με μέτρια έως 
σοβαρή παρόξυνση πανκολίτιδος, οι Ochsenkuhn et 
al διαπίστωσαν ότι το Infliximab μπορεί να είναι απο-
τελεσματική θεραπευτική παρέμβαση18. 

Τον Μάϊο του 2005 παρουσιάσθηκαν τα αποτε-
λέσματα 2 μεγάλων πολυκεντρικών μελετών (ACT 1 
και ACT 2) σχετικώς με τον ρόλο του Infliximab στην 
ενεργό ελκώδη κολίτιδα19,20. Στις μελέτες αυτές περιε-
λήφθησαν ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ελκώδη κο-
λίτιδα (ενδοσκοπικό score>/=2) παρά την θεραπεία με 
κορτικοειδή και/ή αζαθειοπρίνη (ΑCT 1) ή μεσαλαζίνη 
κορτικοειδή και/ή αζαθειοπρίνη (ΑCT 2). Οι ασθενείς 
τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν Infliximab 5 mg/Kg 10 mg/
Kg ή placebo την εβδομάδα 0, 2, 6 και ακολούθως κάθε 
8 εβδομάδες. Η κλινική ανταπόκριση την εβδομάδα 8 
ήταν 68% και 60% αντίστοιχα για την δοσολογία 5 και 
10 mg συγκριτικώς με 36% του placebo (ACT 1) ενώ 
για την ACT 2 τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια με 
ελαφρώς υπέρτερα της δοσολογίας των 10mg/Kg. Τα 
ποσοστά κλινικής ύφεσης την εβδομάδα 8 ήταν 34% 
και 27% για τα 5 και 10 mg/Kg συγκριτικώς με 15% του 
placebo. Τα αποτελέσματα της ACT 2 ήταν ελαφρώς 
υποδεέστερα. Όλες οι διαφορές του φαρμάκου με το 
placebo ήσαν στατιστικώς λίαν σημαντικές. 

Τα αποτελέσματα αυτά όταν δημοσιευθούν υπό 
την πλήρη μορφή είναι πιθανό ότι θα αλλάξουν τον 
τρόπο αντιμετώπισης της ελκώδους κολίτιδος. Το ερώ-
τημα που ανακύπτει είναι πότε θα γίνεται χρήση του 
φαρμάκου στους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα και σε 
ποιες υποκατηγορίες? Η μελέτη του Jarnerot15 έδειξε 
ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σωστική της ζωής 
θεραπεία λίγο πριν την κολεκτομή. Πόσο διάστημα 
όμως θα διατηρηθεί το καλό αποτέλεσμα? Φαίνεται ότι 
πλέον πολύ μικρό ποσοστό ασθενών θα υποβάλλεται σε 
κολεκτομή χωρίς να προηγηθεί θεραπεία με Infliximab. 
Το πλέον κρίσιμο ερώτημα είναι πότε θα αρχίζει η 
θεραπεία με Infliximab σε σχέση με την θεραπεία με 
κορτικοειδή. Θα πρέπει να αρχίζει αμέσως η θεραπεία 
και με αζαθειοπρίνη όπως στην νόσο Crohn και πότε? 

Στη νόσο Crohn το Infliximab χορηγείται επ αόριστον, 
στην ελκώδη κολίτιδα όμως για πόσο διάστημα?

Είναι ίσως πρώιμο να απαντηθούν τα ερωτήματα 
αυτά. Είναι όμως απολύτως βέβαιο ότι διατρέχουμε 
μια νέα εποχή στη θεραπεία της ΙΦΕΝ με εντυπωσιακά 
αποτελέσματα. 

Παρενέργειες 

Τα δεδομένα τα οποία αφορούν στις παρενέργειες 
του φαρμάκου προέρχονται από μελέτες της τελευταίας 
δεκαετίας σε περισσότερους από 490.000 ασθενείς 
(980,000 patient-years). Η θεραπεία είναι γενικώς 
ασφαλής. 

Αντιδράσεις κατά την έγχυση (στη διάρκεια ή μετά 
το τέλος της έγχυσης) είναι σπάνιες και ανταποκρί-
νονται είτε στην ελάττωση του ρυθμού της έγχυσης 
είτε στη χορήγηση αντιισταμινικών, παρακεταμόλης 
ή κορτικοειδών. Οξεία αλλεργική αντίδραση έχει 
παρατηρηθεί. Επανάληψη της εγχύσεως οδηγεί στην 
ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι του Ιnfliximab (έχει 
διαπιστωθεί σε 13% των περιπτώσεων), που αυξάνουν 
την πιθανότητα αλλεργικών αντιδράσεων, σμίκρυνση 
της ημιδιάρκειας ζωής του φαρμάκου, και ελάττωση της 
κλινικής ανταποκρίσεως. Αντίδραση τύπου ορονοσίας 
έχει περιγραφεί μετά έγχυση Remicade που έγινε 
ένα έτος μετά την τελευταία έγχυση του φαρμάκου. Η 
χορήγηση υδροκορτιζόνης 1-2 ώρες πριν την έγχυση 
μειώνει την πιθανότητα αυτής της παρενέργειας. 

Ενδοκοιλιακό απόστημα είναι απόλυτη αντένδειξη 
χορήγησης του Infliximab. Ενεργός λοίμωξη ή ιστο-
ρικό αυτοανόσου νόσου ή κακοήθους νεοπλάσματος 
αποτελούν αντενδείξεις για τη χρήση του Ιnfliximab. 
Το φάρμακο επιδεινώνει προϋπάρχουσα καρδιακή 
ανεπάρκεια. Το Infliximab καλό είναι να αποφεύγεται 
σε ασθενείς με ιστορικό κακοήθους νόσου.

Η παρουσία στενώσεως του εντέρου χρειάζεται 
να ληφθεί υπ΄όψιν πριν αποφασισθεί η χορήγηση 
infliximab, διότι η ταχεία επούλωση των εστενωμένων 
τμημάτων του εντέρου μπορεί να οδηγήσει σε επίταση 
της στενώσεως και εντερική απόφραξη. 

Το Infliximab μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία 
αντισωμάτων έναντι του DNA, με πρόκληση (σπανίως) 
συνδρόμου τύπου ερυθηματώδους λύκου σε ποσοστό 
8-11% των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία συ-
ντηρήσεως. Δεν φαίνεται να υπάρχει σχέση μεταξύ 
εμφάνισης αντιπυρηνικών αντισωμάτων και ανάπτυξης 
άλλων αυτοανόσων νοσημάτων. Η ανάπτυξη αυτών των 
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αντισωμάτων φαίνεται ότι δεν σχετίζεται με την απο-
τελεσματικότητα της θεραπείας. Επαναλαμβανόμενες 
εγχύσεις Infliximab μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο 
λοιμώξεων. Προηγούμενο ιστορικό φυματιώσεως και 
γενικώς η πιθανότητα εκδηλώσεως φυματιώσεως μετά 
την θεραπεία, επιβάλλει την εκτέλεση ακτινογραφίας 
θώρακος και δερμοαντίδρασης Μantoux (η Mantoux 
μόνο σε άτομα που δεν είναι εμβολιασμένα έναντι 
της φυματίωσης και σε άτομα που δεν λαμβάνουν 
ανοσοκατασταλτικά) πριν την έναρξη της θεραπείας 
με Infliximab. 

Η σχέση Remicade και ανάπτυξης λεμφώματος δεν 
είναι δυνατό να υποστηριχθεί με βάση τα υπάρχοντα 
δεδομένα αφού αυτά είναι αντιφατικά. Η ρευματοειδής 
αρθρίτις και το AIDS έχουν αφ εαυτών αυξημένη πιθα-
νότητα αναπτύξεως λεμφώματος. Τέλος, η χορήγηση 
του χιμαιρικού αντισώματος έχει σπανίως συσχετισθεί 
με ανάπτυξη απομυελινωτικής νόσου. 

Εtanercept,	Οrnecept

Το Εtanercept είναι μια ανθρώπινη πρωτείνη που 
σχηματίζεται από την σύνδεση ενός Fc τμήματος IgG1 
ανθρώπινου αντισώματος με δύο ανθρώπινους διαλυ-
τούς ρ55 TNF υποδοχείς (95% ανθρώπινη πρωτείνη 
και 5% πρωτείνη ποντικού), ενώ το Οrnecept	 είναι 
ανασυνδυασμένος τύπος ανθρώπινου διαλυτού υπο-
δοχέως του TNF.

Τόσο το Etanercept όσο και το Ornecept εξουδε-
τερώνουν την δράση του TNF συνδεόμενοι με τους 
διαλυτούς και μεμβρανικούς υποδοχείς του. Δεν συν-
δέουν το συμπλήρωμα και δεν προκαλούν απόπτωση 
των Τ-κυττάρων21.

Έχουν πραγματοποιηθεί δύο κλινικές ελεγχόμενες 
με εικονικό φάρμακο, μελέτες22,23. Περιγράφηκαν μέ-
τρια αποτελέσματα σε μη επιλεγμένους ασθενείς με 
ενεργό νόσο. Οι ασθενείς με αυξημένη CRP παρουσία-
σαν τα καλύτερα αποτελέσματα (short- and long-term). 
Θεωρείται ως εναλλακτικό φάρμακο σε ασθενείς με 
δυσανεξία στο Infliximab. Το φάρμακο χορηγήθηκε 
σε δόση 25 mg υποδορίως δύο φορές εβδομαδιαίως. 
Η δόση αυτή είναι αυτή που έχει εγκριθεί για την ρευ-
ματοειδή αρθρίτιδα. Είναι πιθανό ότι στις περιπτώσεις 
ασθενών με νόσο Crohn θα πρέπει να χορηγηθούν 
υψηλότερες δόσεις. Η πλέον συνήθης παρενέργεια 
είναι κεφαλαλγία αδυναμία, κοιλιακό άλγος. 

CDP870

Πρόκειται για Fab fragment εξανθρωποιημένου 
μονοκλωνικού anti-TNF αντισώματος, το οποίο είναι 
συνδεδεμένο με ένα μόριο πολυαιθυλινικής γλυκόλης 
με αποτέλεσμα αύξηση της βιολογικής του δραστη-
ριότητος. Συνδέεται με τον διαλυτό και μεμβρανικό 
υποδοχέα του TNF. Ως Fab fragment δεν συνδέει το 
συμπλήρωμα, ούτε προάγει την απόπτωση24. 

Έχουν περιγραφεί μέτρια αποτελέσματα όσον 
αφορά στην πρόκληση ύφεσης σε ανεπίλεκτο πληθυσμό 
ασθενών με CD. Καλύτερο αποτέλεσμα επιτεύχθηκε 
σε ασθενείς με αυξημένη CRP. Η χορηγηθείσα δόση 
ήταν 5, 10 και 20 mg/Kg σωματικού βάρους ενδοφλε-
βίως εφ άπαξ25. 

Το φάρμακο γενικώς θεωρείται ότι έχει μέτρια 
αποτελεσματικότητα. Αναμένονται αποτελέσματα 
μεγαλύτερων μελετών. 

CDP571

Πρόκειται για εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό 
αντίσωμα έναντι του TNF-α αποτελούμενο από 95% 
ανθρώπινη πρωτείνη και 5% πρωτείνη ποντικού (αν-
θρώπινο IgG4 αντίσωμα), με αποτέλεσμα την μείωση 
της αντιγονικότητός του. Συνδέεται με τον διαλυτό 
και διαμεμβρανικό υποδοχέα του TNF-α εξουδετε-
ρώνοντάς τον. Δεν συνδέει το συμπλήρωμα. Δεν είναι 
γνωστό αν προάγει τις διαδικασίες απόπτωσης. 

Το αντίσωμα αυτό εμφανίζει μετρίως καλά απο-
τελέσματα χορηγούμενο σε μη επιλεγμένο πληθυσμό 
ασθενών με ενεργό νόσο Crohn για βραχύ χρονικό 
διάστημα. Φαίνεται ότι δρα καλύτερα σε ασθενείς με 
αυξημένα επίπεδα CRP. 

Adalimumab

To adalimumab είναι μονοκλωνικό IgG1 αντίσωμα 
έναντι του TNF-α πλήρως εξανθρωποποιημένο το 
οποίο όπως και το Infliximab συνδέεται με τους δια-
λυτούς και μεμβρανικούς υποδοχείς του TNF-α και 
συνδέει το συμπλήρωμα. Τελείως πρόσφατη μελέτη 
δείχνει ότι το φάρμακο ευοδώνει τις αποπτωτικές 
διαδικασίες και ενεργοποιεί τα μονοκύτταρα ακριβώς 
όπως και το Infliximab26.

Σε πρόσφατες μελέτες27,28 φαίνεται ότι είναι απο-
τελσματικό σε ασθενείς με νόσο Crohn οι οποίοι δεν 
ανταποκρίνονται πλέον στη θεραπεία με Infliximab 
ή παρουσιάζουν δυσανεξία στη χορήγησή του. Το 
φάρμακο χορηγήθηκε σε δόση 80 mg υποδορίως την 0 
εβδομάδα και ακολούθως 40 mg κάθε δεύτερη εβδομά-
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δα Μετά την εβδομάδα 4 η δόση των 40 mg μπορεί να 
χορηγείται κάθε εβδομάδα στους ασθενείς οι οποίοι 
δεν δείχνουν να ανταποκρίνονται. 

Aναστολή υποδοχέων φλεγμονωδών κυτταροκινών 

Αντίσωμα	 έναντι	 του	υποδοχέως	 της	 Ιντερλευκίνης-6	
(IL-6R)

Η Ιντερλευκίνη-6 (IL-6) είναι μια πολύ σημαντική 
κυτταροκίνη η οποία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο 
στην ανοσορρύθμιση, φλεγμονή και αιμοποίηση. Η 
IL-6 είναι υπεύθυνη για την θρομβοκυττάρωση, την 
αύξηση των πρωτεϊνών οξείας φάσεως και τα μειωμέ-
να επίπεδα αλβουμίνης τα οποία παρατηρούνται στις 
εξάρσεις των ασθενών με ΙΦΕΝ. Είναι ενδιαφέρον 
ότι η κυτταροκίνη αυτή είναι ικανή να διεγείρει και 
κύτταρα τα οποία είναι αρνητικά στον υποδοχέα της 
όπως είναι τα ενδοθηλιακά κύτταρα όταν μεταβάλλεται 
στον διαλυτό τύπο της IL-6R. Αυξημένες συγκεντρώ-
σεις της IL-6, καθώς και του διαλυτού υποδοχέως της 
ανευρίσκονται σε ενεργό νόσο Crohn.

Το εξανθρωποποιημένο μονκλωνικό αντίσωμα 
έναντι του υποδοχέως της ιντερλευκίνης-6 αποδείχθη-
κε στα πειραματικά πρότυπα κολίτιδος, ότι μειώνει το 
μακροσκοπικό και μικροσκοπικό score της φλεγμονής. 
Εμπόδισε την άθροιση ICAM-1 και VCAM-1 θετικών 
κυττάρων στο χόριο του βλεννογόνου καθώς και την 
έκφραση ICAM-1 και VCAM-1 από τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα των αγγείων. Επί πλέον μείωσε τα επίπεδα του 
TNF-α, IL-1beta, και ιντερφερόνης-γάμμα στον εντερι-
κό βλεννογόνο, χωρίς να επηρεάζει την παραγωγή του 
μετατρεπτικού αυξητικού παράγοντος-βήτα29. 

Περιγράφηκαν ενθαρρυντικά αρχικά αποτελέσμα-
τα από την χορήγηση του αντισώματος (humanized 
monoclonal antibody against IL-6R (MRA) σε μικρό 
αριθμό ασθενών. Στην βιβλιογραφία αναφέρονται δύο 
αντισώματα το Atlizumab και το Tocilizumab. Τα αντι-
σώματα αυτά φαίνεται ότι μειώνουν την δραστικότητα 
της νόσου του Crohn σε αρχικές κλινικές μελέτες30. 
Στην πρώτη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη με εικονικό 
φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn 
το μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του υποδοχέως της 
ιντερλευκίνης-6 σε δόση 8 mg/Kg σωματικού βάρους 
ενδοφλεβίως δύο φορές εβδομαδιαίως ομαλοποίησε 
τις αποκρίσεις οξείας φάσεως31. Η δράση του φαρμά-
κου αυτού αναμένεται να διευκρινισθεί καλύτερα στα 
επόμενα χρόνια. 

Αντιφλεγμονώδεις κυτταροκίνες

Ιντερλευκίνη-10

H Ιντερλευκίνη-10 (IL-10) είναι μια αντιφλεγ-
μονώδης κυττοκίνη η οποία παράγεται κυρίως από 
τα Τ- βοηθητικά-2 κύτταρα (Th2) τα οποία παίζουν 
σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ομοιόστασης σε 
φλεγμονώδεις καταστάσεις όπου επαναστρέφει τη 
φλεγμονώδη αντίδραση μετά την επιτυχή κάθαρση 
των αντιγόνων. 

Αυξάνεται στον ορό και τον φλεγμαίνοντα βλεν-
νογόνο ασθενών με νόσο Crohn και ελκώδη κολίτιδα, 
πιθανώς ως αποτέλεσμα ρυθμιστικών παρεμβάσεων 
στους αμυντικούς μηχανισμούς32.

Η σημασία της γίνεται προφανής από το γεγονός 
ότι ποντικοί με έλλειψη IL-10 αναπτύσσουν κολίτι-
δα. Η χορήγηση της IL-10 εμποδίζει την εμφάνιση 
κολίτιδος. Δρα τόσο στα μακροφάγα όσο και στις 
προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες. Γενικώς πιστεύεται 
ότι δρα θεραπευτικώς επιδρώντας σε ενδοκυττάριους 
μηχανισμούς και κυρίως στον παράγοντα NFkB, κα-
θώς και αναστέλλοντας την έκφραση των αντιγόνων 
του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητος τάξης 
Ι καθώς και την έκφραση του Β27 στα μακροφάγα. 
Πιστεύεται επίσης ότι η Ιντερλευκίνη-10 καταστέλλει 
την παραγωγή από τα μακροφάγα IL-12 που παίζει 
ρόλο-κλειδί όσον αφορά στη διέγερση των Τh2 λεμ-
φοκυττάρων και αναστέλλει την παραγωγή Ιντερ-
φερόνης-γ, νιτρικού οξειδίου και προφλεγμονωδών 
κυττοκινών. 

Δράση στην ελκώδη κολίτιδα

Αν και δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα φαίνεται 
ότι η χορήγηση της ανασυνδυασμένης Ιντερλευκίνης-10 
προκαλεί ύφεση στο 1/3 των ανθεκτικών περιπτώσε-
ων33. Σε άλλη μελέτη δεν προέκυψε όφελος από την 
χορήγησή του σε 94 ασθενείς με ελαφρά έως μέτρια 
ενεργό ελκώδη κολίτιδα. 

Τοπική χορήγηση (ορθό) αδενοϊού που κωδικο-
ποιεί IL-10 καθώς και μικροσφαιρίδια ζελατίνης με 
IL-10 σε πειραματική κολίτιδα φαίνεται ότι παρήγαγαν 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Τέλος peros χορήγηση γενετικώς μεταλλαγμένων 
λακτοβακίλλων που παράγουν IL-10 αποτελεί μία ακόμη 
ελπιδοφόρο οδό προς μελέτη στο εγγύς μέλλον. 

Δράση στη νόσο του Crohn

Τα αρχικώς ενθαρρυντικά αποτελέσματα από την 
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χορήγηση ανασυνδυασμένης IL-10 σε ασθενείς με CD 
ακολουθήθηκαν από απογοητευτικά αποτελέσματα 
σε τρεις μελέτες φάσης ΙΙΙ που περιέλαβαν 797 ασθε-
νείς33-35.

Interleukin-11

Η IL-11 είναι κυτταροκίνη μεσεγχυματογενούς 
προέλευσης με πολλές βιολογικές δράσεις. Αναστέλ-
λει τις φλεγμονώδεις διεργασίες μέσω αναστολής της 
ενεργοποίησης του NFkB και ενισχύει την ακεραιότητα 
του εντερικού βλεννογόνου. Μειώνει επίσης την πα-
ραγωγή TNFα, IL-1 και Ιντερφερόνης-γ. 

Σε μελέτη που αφορούσε ασθενείς με νόσο Crohn 
ανασυνδυασμένη ανθρώπινη ιντερλευκίνη-11 χορη-
γήθηκε σε δόση 16 mg/Kg σωματικού βάρους. Το 
φάρμακο παρήγαγε καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση 
με το placebo36. 

Δοκιμάζεται χορήγηση από το στόμα ή τοπικά.

Interleukin-19	-20	-22	-24	-26	-28	-29	

Οι νεότερες αυτές ιντερλευκίνες εμπλέκονται 
επίσης στις διαδικασίες των φλεγμονωδών και ανο-
σολογικών αποκρίσεων. 

Η πρακτική τους εφαρμογή δεν έχει επιχειρηθεί 
προς το παρόν. 

Προσκολλητικά μόρια 

Ενδοκυττάριο	Προσκολλητικό	Μόριο-1	(ICAM-1)

Οι επιδράσεις μεταξύ φλεγμονωδών κυττάρων και 
ενδοθηλιακών κυττάρων στις οποίες μεσολαβούν τα 
προσκολλητικά μόρια, έχουν μεγάλη σημασία για την 
μετανάστευση και άθροιση των λευκοκυττάρων στις 
θέσεις φλεγμονής, καθώς και για την διέγερση των 
λεμφοκυττάρων. Η έκφρασή τους “ρυθμίζεται προς τα 
άνω” από φλεγμονώδεις κυτταροκίνες37,38. 

Η εκλεκτική αναστολή των προσκολλητικών μορί-
ων, φαίνεται ότι μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά 
την εντερική φλεγμονή. Υπάρχουν πρόδρομα μόνο 
αποτελέσματα σχετικά με την ουσία αυτή σε ασθενείς 
με νόσο Crohn στους οποίους προκάλεσε ύφεση της 
νόσου σε ποσοστό 53%.

Το alicaforsen είναι ανθρώπινο antisense ολιγο-
νουκλεοτίδιο το οποίο αναστέλλει την παραγωγή 
ICAM-1 μεταβάλλοντας τα μόρια-στόχους RNA, και 
αποκλείοντας την παραγωγή πρωτείνης, γεγονός που 
μεταβάλλει την τοπική φλεγμονώδη αντίδραση στο 
εντερικό τοίχωμα39. 

Το natalizumab (Antegren) είναι ένα ακόμη εξαν-
θρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της 
anti- IgG4 integrin. Αρχικά πειράματα σε ποντικούς 
παρήγαγαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Μελέτες σε 
ασθενείς με CD έδειξαν αποτελέσματα συγκρίσιμα 
με αυτά του Infliximab στις αρχικές δημοσιεύσεις. Η 
ανάπτυξη αντισωμάτων αποτελεί σημαντικό πρόβλη-
μα. Χορηγήθηκε σε δόση 3 mg ενδοφλεβίως την 0 και 
4 εβδομάδα. Το υψηλότερο ποσοστό ανταπόκρισης 
(ύφεσης) παρατηρήθηκε στις 6 εβδομάδες40. 

Πρόσφατη δημοσίευση ενοχοποιεί το φάρμακο ως 
υπεύθυνο για την εμφάνιση προοδευτικής πολυεστια-
κής λευκοεγκεφαλοπάθειας41. 

Αναστολείς Th1 polarization

Περιλαμβάνουν αντισώματα έναντι της ιντερλευ-
κίνη-12, 18 και Ιντερφερόνης-γ. Η ιντερλευκίνη-12 
εκκρίνεται από ενεργοποιημένα μακροφάγα και 
δενδριτικά κύτταρα. Αποτελεί κυτταροκίνη-κλειδί για 
την διαφοροποίηση των Th1 από πρόδρομα T-helper 
cells. 

Η ιντερλευκίνη-18 βρίσκεται σε ενεργοποιημένα 
μακροφάγα και επιθηλιακά κύτταρα. Η δράση της 
είναι παρόμοια με αυτήν της ιντερλευκίνης-12. 

Η ιντερφερόνη-γ ενισχύει τις ανοσολογικές αντι-
δράσεις μέσω της Th1 οδού και καταστέλλει τον πολ-
λαπλασιασμό των Th2 cells.

Anti-IL-12	-	Anti-IL-18	-	Anti-IFNγ

Η Ιντερλευκίνη-12 είναι πολύ ουσιώδης κυτταροκί-
νη η οποία ενέχεται στην έναρξη των Th1 φλεγμονω-
δών αποκρίσεων. Η εξουδετέρωσή της επομένως είναι 
δυνατό να έχει ευνοϊκά αποτελέσματα σε ασθενείς 
με νόσο Crohn. Σε σχετική διπλή-τυφλή μελέτη, 79 
ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn έλαβαν υποδορίως 1 
ή 3 mg αντισώματος έναντι της Ιντερλευκίνης-12 ανά 
Kg σωματικού βάρους ανά εβδομάδα για 7 εβδομάδες 
ή εικονικό φάρμακο. Τα αποτελέσματα έδειξαν στατι-
στικώς σημαντική υπεςροχή του φαρμάκου έναντι του 
placebo στη δόση όμως των 3mg. Περαιτέρω μελέτες 
απαιτούνται για την διακρίβωση του ακριβούς ρόλου 
του φαρμάκου στη νόσο Crohn42,43. 

Αναστολείς του πολλαπλασιασμού των Τ-λεμφοκυτ-
τάρων

Daclizumab

Το Daclizumab είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα 
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που κατευθύνεται εναντίον του υποδοχέα της Ιντερλευ-
κίνη-2 (IgG1 humanized monoclonal antibody against 
IL-2Ra), εμποδίζοντας έτσι την σύνδεσή του με την 
Ιντερλευκίνη-2. Η Ιντερλευκίνη-2 προκαλεί πολλα-
πλασιασμό των Τ-λεμφοκυττάρων μέσω σύνδεσής της 
με ειδικούς υποδοχείς της μεμβράνης τους. Ο πολλα-
πλασιασμός των Τα-λεμφοκυττάρων είναι αποτέλεσμα 
του σχηματισμού του συμπλέγματος IL-2Rαβγ που 
προκύπτει από την σύνδεση της υποομάδος του υπο-
δοχέα της Ιντερλευκίνης-2 που εκφράζεται στα Τ-λεμ-
φοκύτταρα με τις αλυσίδες β και γ. Ο παθογενετικός 
ρόλος της IL-2 στην ελκώδη κολίτιδα συνάγεται μεταξύ 
άλλων και από την αποδεδειγμένη ευνοϊκή επίδραση 
της κυκλοσπορίνης στην σοβαρή ελκώδη κολίτιδα. (Η 
κυκλοσπορίνη αναστέλλει την σύνθεση της IL-2).

Το φάρμακο δοκιμάσθηκε σε μικρό αριθμό ασθε-
νών σε ανοικτή μελέτη με πολύ καλά αποτελέσμα-
τα44. 

Basiliximab

To φάρμακο είναι χιμαιρικό αντίσωμα έναντι του 
υποδοχέα της Ιντερλευκίνης-2. Σε σχετική μελέτη 
περιγράφεται ότι προκάλεσε ύφεση σε 9 από τους 10 
ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα, που ήταν ανθεκτικοί 
στα στεροειδή μεσα σε 8 εβδομάδες από την έναρξη 
της θεραπείας. Είναι πιθανό ότι το φάρμακο αυξάνει 
την ευαισθησία των Τ-λεμφοκυττάρων στα στεροειδή 
αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητά τους. 

Έχει αξιολογηθεί σε ασθενείς με ελκώδη κολίτι-
δα45. Η χρήση του βρίσκεται υπό έρευνα. Οι μελέτες 
δείχνουν ότι τα φάρμακα αυτά εκτός από τις ανοσοκα-
τασταλτικές τους ιδιότητες αυξάνουν την ανταπόκριση 
στα κορτικοστεροειδή όταν χορηγούνται μαζί. 

Aναστολείς ενεργοποίησης Τ-κυττάρων

Anti-CD40L

Μόριο το οποίο εκφράζεται στα Τ-λεμφοκύτταρα 
μετά την παρουσίαση του αντιγόνου από τα APC. Ενέ-
χεται στην ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων.

Η αναστολή της ενεργοποίησης των λεμφοκυτ-
τάρων μέσω της αδρανοποίησης αυτών των μορίων 
(IDEC-131 antibody) μελετήθηκε σε κλινικές μελέτες 
φάσης ΙΙ. (θρομβοεμβολικά επεισόδια).

Anti-CD4 antibodies

cM-T412,	MΑΧ.16H5,	ΒF-5

T-κύτταρα με CD4 markers (T-helper cells) παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ανοσορρύθμιση. Η σημασία των 
CD4 κυττάρων στην νόσο Crohn διαπιστώθηκε για 
πρώτη φορά με την εμφάνιση πλήρους ύφεσης της νό-
σου σε ασθενή με νόσο Crohn που ανέπτυξε AIDS. 

H χορήγηση του αντισώματος αυτού στηρίζεται 
στο θεωρητικό δεδομένο της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
του μορίου CD4 και των μορίων τάξης ΙΙ των HLA 
αναστέλλοντας έτσι την διεργασία παρουσίασης των 
αντιγόνων. Επι πλέον τα αντισώματα αυτά μειώνουν 
τη δεξαμενή των CD4 κυττάρων.

Αρκετά αντισώματα έναντι των CD4 κυττάρων 
έχουν αναπτυχθεί. Στις μελέτες φάσης Ι σε ασθενείς 
με ελκώδη κολίτιδα και νόσο Crohn που έχουν μέχρι 
στιγμής διεξαχθεί οι ανταποκρίσεις κυμαινόμενες από 
36-100% και 57%-75% αντιστοίχως46. 

Anti-CD3 therapy

Vasilizumab

Το αντίσωμα έναντι των CD3 κυττάρων 
(Visilizumab) είναι εξανθρωποιημένο αντίσωμα το 
οποίο συνδέεται με την μη μεταβλητή άλυσο του Τ 
κυτταρικού υποδοχέα μέσω της μεταλλαγμένης IgG2Fc 
περιοχής του. Το φάρμακο επάγει την απόπτωση των 
Τ-ενεργοποιημένων λεμφοκυττάρων. Τα υπάρχοντα 
δεδομένα σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα αν και 
ενθαρρυντικά, είναι ελάχιστα.

Αυξητικοί παράγοντες

Οι αυξητικοί παράγοντες (Transforming Growth 
Factor, Τrefoil Factors, Epidermal Growth factors, 
Keratinocyte Growth factor) ρυθμίζουν την ακεραιό-
τητα του βλεννογόνου του παχέος εντέρου, συντηρούν 
την ιδιότητα του εντερικού φραγμού, μεταξύ άλλων 
διεγείροντας και την παραγωγή κολλαγόνου. Η αυξη-
τική ορμόνη μειώνει την εντερική ίνωση σε πειραμα-
τικώς προκαλούμενη εντεροκολίτιδα και διεγείρει την 
έκφραση παραγόντων κατά της ίνωσης γεγονός που 
ενδέχεται να έχει ευεργετική επίδραση σε ασθενείς 
με ΙΦΕΝ μειώνοντας την ίνωση47.

Διάφοροι αυξητικοί παράγοντες όπως ο επιδερμι-
κός αυξητικός παράγων και ο αυξητικός παράγων των 
κερατινοκυττάρων έχουν χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς 
με ενεργό ελκώδη κολίτιδα. Η χρήση τους βασίζεται 
στην εκμετάλλευση των επουλωτικών ιδιοτήτων τους 
καθώς και της ικανότητός τους να διατηρούν την ακε-
ραιότητα των βλεννογόνων. Ο αυξητικός παράγων 
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των κερατινοκυττάρων διεγείρει την ανάπλαση του 
εντερικού επιθηλίου. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα 
από την χρήση του σε πειραματικά πρότυπα κολίτιδος 
και σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα είναι μέτρια48. 

Ο επιδερμικός αυξητικός παράγων είναι μιτογόνο 
πεπτίδιο παραγόμενο από τους σιελογόνους αδένες 
και τους αδένες του Brunner στο δωδεκαδάκτυλο. 
Χρησιμοποιείται με επιτυχία (εφαρμοζόμενο τοπικώς) 
στην επούλωση δερματικών πληγών, καθώς και στην 
αντιμετώπιση της νεκρωτικής εντεροκολίτιδος των 
νεογνών. Σε σχετική μελέτη το φάρμακο χορηγού-
μενο υπό μορφή υποκλυσμών προκάλεσε ύφεση της 
ελκώδους κολίτιδος σε ποσοστό 83% έναντι μόνο 8% 
της ομάδος του εικονικού φαρμάκου49,50. Η χρήση του 
περιορίζεται από τον δυνητικά καρκινογόνο ρόλο του 
(ενεργοποίηση πρωτοογκονιδίων). 

Ανοσοδιέγερση

G-CSF	 ( f i lgras t im, 	 Neupogen) 	 - 	 GM-CSF	
(Sagramostin)

Νοσήματα του ανθρώπου τα οφείλονται σε ανοσοα-
νεπάρκεια (πχ χρόνια κοκκιωματώδης νόσος), μπορούν 
να εκδηλωθούν με φαινότυπο νόσου Crohn, γεγονός το 
οποίο υποδηλώνει ότι κάποιο συγγενές ανοσολογικό 
μειονέκτημα του εντερικού βλεννογόνου μπορεί να 
παίζει ρόλο στην παθογένεση της νόσου Crohn.

Η πρόσφατη ανακάλυψη του NOD2/CARD,15 ενός 
γονιδίου που προδιαθέτει στην εμφάνιση νόσου Crohn 
και το οποίο εμπλέκεται στην συγγενή ανοσολογική 
αναγνώριση βακτηριδιακών συστατικών, υποστηρίζει 
την ως άνω θεωρία.

Η επιτυχής σύγκλειση εντεροδερματικού συριγ-
γίου σε ασθενή με νόσου Crohn ανθεκτικού στην 
συνήθη αγωγή, με χορήγηση human granulocyte 
colony stimulating factor (Sagramostin), ανοίγει νέες 
ατραπούς στη θεραπεία της μυστηριώδους αυτής νό-
σου. Σε εντελώς όμως πρόσφατη μελέτη η χορήγηση 
του Sagramostin σε ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn 
δεν προκάλεσε στατιστικώς σημαντική μείωση του 
δείκτη δραστικότητος της νόσου κατά 70 μονάδες που 
απετέλεσε και τον πρωτογενή στόχο της μελέτης στο 
τέλος του δευτέρου μηνός, βελτίωσε όμως στατιστι-
κώς σημαντικά δευτερογενείς “στόχους” της μελέτης 
όπως η ποιότητα ζωής και η μείωση της βαρύτητος της 
νόσου51. 

Σε άλλη μελέτη της ομάδος των ίδιων συγγραφέων 
αποδείχθηκε ότι η χορήγηση ανασυνδυασμένου human 

granulocyte colony stimulating factor (Sagramostin) 
σε 20 ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn μειώθηκε ο 
δείκτης δραστικότητος της νόσου κατά 70 μονάδες 
στο 55% των ασθενών52. Τα αποτελέσματα δείχνουν 
ότι το Sagramostin μπορεί να είναι αποτελεσματικό 
σε ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn. 

Ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες

Iντερφερόνη-α	και	Iντερφερόνη-β

Οι ιντερφερόνες είναι μια ομάδα φυσικών κυττα-
ροκινών με σημαντικές ανοσοτροποποιητικές, αντι-
ιικές, αντιαγγειογενετικές και αντινεοπλασματικές 
ιδιότητες. 

Τόσο η α όσο και η β-ιντερφερόνη έχουν δοκιμαστεί 
σε κλινικές μελέτες σε ασθενείς με ΙΦΕΝ με ποσοστά 
ανταπόκρισης κυμαινόμενα από 33-50%.

Η Ιντερφερόνη-α έχει χρησιμοποιηθεί σε μεμονω-
μένες περιπτώσεις ασθενών με ελκώδη κολίτιδα ή νόσο 
του Crohn με αλληλοσυγκρουόμενα αποτελέσματα. 
Σε μελέτη που αφορούσε σε 12 ασθενείς με χρόνια 
ενεργό νόσο του Crohn η χορήγηση ανασυνδυασμένης 
ανθρώπινης ιντερφερόνης-α για 24 εβδομάδες δεν 
προκάλεσε βελτίωση των ορολογικών παραμέτρων 
(Ιντερλευκίνη-6, CRP, οροσομουκοειδές) και των εν-
δοσκοπικών ευρημάτων, ενώ οι ασθενείς παρουσίασαν 
σημαντικές παρενέργειες53. 

Σε μελέτη που αφορούσε ασθενείς με φλεγμονώδη 
εντεροπάθεια και χρόνια ενεργό ηπατίτιδα από ιό C, 
η Ιντερφερόνη που χορηγήθηκε για την θεραπευτική 
αντιμετώπιση της υποκείμενης ηπατοπάθειας δεν 
προκάλεσε επιδείνωση της εντεροπάθειας. Οι ασθε-
νείς δεν παρουσίασαν υποτροπή στο διάστημα της 
θεραπείας54. Μπορεί επομένως να υποστηριχθεί ότι 
οι ασθενείς με φλεγμονώδη εντεροπάθεια και συνοδό 
χρόνια ενεργό ηπατίτιδα μπορούν να υποβάλλονται σε 
θεραπεία με ιντερφερόνη χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο 
υποτροπής ή απορύθμισης της ελκώδους κολίτιδας ή 
της νόσου του Crohn. 

Οι Sumer et al55 περιγράφουν ποσοστό ύφεσης 
82% σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα οι οποίοι έλαβαν 
θεραπευτικώς Ιντερφερόνη-α-2β σε δόση 3-9 MU 
τρεις φορές την εβδομάδα. Τα αποτελέσματα από την 
χορήγηση Ιντερφερόνης-β-1α φαίνονται επίσης να 
είναι ικανοποιητικά56. Σε πρόσφατη μελέτη επιτεύ-
χθηκε ύφεση της ελκώδους κολίτιδος σε ποσοστό 88% 
από 25 ασθενείς με ανθεκτική στα κορτικοστεροειδή 
νόσο, μετά χορήγηση ενδοφλεβίως 0.5 MIU ανθρώ-
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πινης φυσικής Ιντερφερόνης-β ή υποδορίων ενέσεων 
ανασυνδυασμένης Ιντερφερόνης-β-1α57. Τέλος σε άλλη 
μελέτη ελεγχόμενη με placebo, χρησιμοποιήθηκε ανα-
συνδυασμένη Ιντερφερόνη β-1 α σε δόση 22, 44 ή 88μg, 
τρεις φορές εβδομαδιαίως υποδορίως. Τα ποσοστά 
κλινικής ανταπόκρισης και ύφεσης για την ιντερφερόνη 
και το εικονικό φάρμακο ήταν 50% vs 14% (Ρ=0.14) 
και 30% vs 0% (P=0.02)58. 

Η πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη άλφα χορηγούμενη 
σε δόση 0.5 microg/Kg ή 1 microg/Kg σε ασθενείς με 
ενεργό ελκώδη κολίτιδα ήταν ασφαλής δεν διέφερε 
όμως σε αποτελεσματικότητα από το εικονικό φάρ-
μακο59.

Λευκαφαίρεση 

Μέθοδος αφαίρεσης των ανοσοδραστικών κυτ-
τάρων, αρκετά υποσχόμενη. Εφαρμόζεται κυρίως 
στην Ιαπωνία και ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ 
αρχίζουν να εμφανίζονται σχετικές μελέτες και από 
δυτικοευρωπαϊκές χώρες (Εικόνες 1 και 2). 

Η καλή ανταπόκριση των ασθενών με μόνη την λευ-
καφαίρεση αποδεικνύει ότι η αφαίρεση των λευκών αι-
μοσφαιρίων έχει την δυνατότητα επηρεασμού κάποιου 
ή κάποιων αιτιοπαθογενετικών μηχανισμών της νόσου60. 
Σε πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε ότι εκτός από την 
μείωση των περιφερικών λεμφοκυττάρων, μονοκυττά-
ρων και αιμοπεταλίων, η λευκαφαίρεση ρυθμίζει προς 
τα κάτω τις φλεγμονώδεις διεργασίες που ευοδώνονται 
από την IL-1beta και τον TNF-α στα μονοκύτταρα του 
περιφερικού αίματος που απομονώθηκαν από ασθενείς 

Εικ. 1. Σχηματική παράσταση τρόπου δράσης λευκαφαί-
ρεσης

Εικ. 2. Σχηματική παράσταση λευκαφαίρεσης

με ενεργό ελκώδη κολίτιδα61.
Οι ενδείξεις της μεθόδου αφορούν στην ελκώδη 

κολίτιδα κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως στη νόσο 
του Crohn62-65.

Σε μία από τις πρώτες μελέτες που δημοσιεύθηκαν 
σχετικώς με την αποτελεσματικότητα της μεθόδου 
διαπιστώθηκε ότι η αφαίρεση λευκοκυττάρων από 
το περιφερικό αίμα ασθενών με ελκώδη κολίτιδα (8 
ασθενείς) και νόσο του Crohn (5 ασθενείς) με ειδικό 
φίλτρο μία φορά την εβδομάδα και για 5 εβδομάδες 
(οξεία φάση) και ακολούθως ανά μήνα (5 μήνες συνο-
λικώς), είχε ως αποτέλεσμα εξαιρετική ανταπόκριση 
σε 11 από τους 13 ασθενείς (84.5%). Οκτώ από τους 
11 ασθενείς που ανταποκρίθηκαν εξακολούθησαν να 
βρίσκονται σε ύφεση στο διάστημα της λευκαφαίρεσης 
ανά μήνα. 

Οι αρχικές μελέτες ακολουθήθηκαν από άλλες τυ-
χαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, οι οποίες έδειξαν 
ότι κύκλος 5 συνεδριών λευκαφαίρεσης είναι ασφαλής 
και αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας σε ασθενείς 
με ενεργό ΙΦΕΝ. Σε σχετική μελέτη τα ποσοστά υφέ-
σεως ήταν 62% και 70% για ελκώδη κολίτιδα και νόσο 
Crohn αντιστοίχως. Σε ασθενείς με ανθεκτική νόσο 
Crohn εφαρμόσθηκε λευκαφαίρεση με ικανοποιητικά 
αποτελέσματα στο 50% των λίγων (6) ασθενών που 
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εφαρμόσθηκε. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοσθεί σε 
ασθενείς μη ανταποκρινόμενους στη συνήθη θεραπεία. 
Σε ασθενείς με ενεργό ελκώδη κολίτιδα τα αποτελέ-
σματα φαίνεται ότι υπερτερούν σε σχέση με τη νόσο 
Crohn. Σε μικρό αριθμό ασθενών με ελκώδη κολίτιδα 
η νόσος υφέθηκε σε 8 από τους 10 ασθενείς. Αποτελε-
σματική φαίνεται ότι είναι η θεραπεία και σε ασθενείς 
με μετρίας βαρύτητος ελκώδη κολίτιδα ανθεκτική στα 
κορτικοειδή ή/και κορτικοειδοεξαρτώμενη νόσο. 

Τέλος η μέθοδος είναι ασφαλής και αποτελεσματι-
κή σε περιπτώσεις κεραυνοβόλου ελκώδους κολίτιδος 
με τοξικό μεγάκολο, καθώς και σε ασθενείς με ανθε-
κτικό γαγγραινώδες πυόδερμα66,67. 

Γίνονται προσπάθειες να εφαρμοσθεί και στη χώρα 
μας μέσω της Ελληνικής Ομάδος Μελέτης της ΙΦΝΕ. 

Low-Tech Biologics

Η ευόδωση των Th2 ανοσολογικών αντιδράσεων 
από τις εντερικές έλμινθες μειώνει τις Th1 ανοσολο-
γικές αποκρίσεις. Η ΙΦΕΝ και κυρίως η νόσος Crohn 
πιθανώς είναι αποτέλεσμα αποτυχίας ρυθμίσεως προς 
τα κάτω της χρόνιας Th1 φλεγμονώδους διεργασίας 
του εντέρου. 

Σε τυχαιοποιημένη μελέτη που αφορούσε 54 ασθε-
νείς με ενεργό ελκώδη κολίτιδα χορηγήθηκαν 2500 
αυγά Trichuris suis (σκώληκας χοίρου ο οποίος δεν προ-
καλεί νόσο στον άνθρωπο) συγκριτικώς με εικονικό 
φάρμακο. 43% των ασθενών οι οποίοι έλαβαν τα αυγά 
των ελμίνθων μείωσαν τον δείκτη δραστικότητος της 
νόσου συγκριτικώς με 17% των ασθενών που έλαβαν 
εικονικό φάρμακο68. H θεραπεία με αυγά Trichuris suis 
είναι ασφαλής και βελτιώνει την κλινική εικόνα της 
νόσου. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι προσωρινό 
μπορεί όμως να παραταθεί εφ όσον το “φάρμακο” 
χορηγείται κάθε 3 εβδομάδες. 

Σε πολύ πρόσφατη μελέτη αυγά Trichuris suis κάθε 
3 εβδομάδες χορηγήθηκαν σε 29 ασθενείς με ενεργό 
νόσο Crohn μετρίας τουλάχιστον βαρύτητος. Στο τέλος 
της 24ης εβδομάδος 80% των ασθενών ανταποκρίθηκαν 
θετικά στη θεραπεία. Και 72% παρουσίασαν πλήρη 
ύφεση. Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργει-
ες69. 

Σε πρόσφατη επίσης μελέτη η θεραπεία αυτή εφαρ-
μόσθηκε σε 54 ασθενείς με ενεργό ελκώδη κολίτιδα. 
Βελτίωση του δείκτη δραστικότητος της νόσου παρα-
τηρήθηκε στο 43% των ασθενών συγκριτκώς με 16% 
των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο70. 

Παρά το γεγονός ότι οι δημοσιευθείσες μελέτες 
προέρχονται από άνα συγκεκριμένο ερευνητικό κέντρο 
η θεραπεία αυτή είναι αρκετά υποσχόμενη και θα πρέ-
πει να τύχει περαιτέρω αξιολογήσεως σε μεγαλύτερο 
αριθμό ασθενών και σε πολλά κέντρα διεθνώς. 
Συμπερασματικώς	θα μπορούσαν να υποστηριχθούν 

τα ακόλουθα: Η ΙΦΕΝ αντιπροσωπεύει ακατάλληλη, 
και ακανόνιστη απόκριση του ανοσολογικού συστή-
ματος του εντέρου σε αβλαβή αντιγόνα του αυλού σε 
γενετικώς προδιατεθειμένα άτομα. Υπό φυσιολογικές 
συνθήκες, ο εντερικός βλεννογόνος βρίσκεται σε κα-
τάσταση “ελεγχόμενης φλεγμονής” που διατηρείται 
από ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ φλεγμονωδών και 
αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών.

Ειδικές “στοχευμένες” θεραπείες έναντι των φλεγ-
μονωδών κυτταροκινών και των υποδοχέων τους μπο-
ρεί να αποκαταστήσουν την διαταραγμένη ισορροπία 
μεταξύ φλεγμονωδών και αντιφλεγμονωδών κυττα-
ροκινών, να αναστείλουν την διαφοροποίηση των T 
helper (Th1) cells και την ενεργοποίηση των T-cells.

Ισχυρότατες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι η εξου-
δετέρωση του TNF-α στην CD παίζει σημαντικότατο 
θεραπευτικό ρόλο. Τέτοιοι παράγοντες είναι το 
Infliximab, CDP571, CDP870, etaneserpt, onersept 
και adalimumab. 

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ λεμφοκυττάρων και ενδο-
θηλίων οι οποίες “καταλύονται” από προσκολλητικά 
μόρια, έχουν μεγάλη σημασία όσον αφορά στη μετανά-
στευση και συνάθροιση των λευκοκυττάρων στις θέσεις 
φλεγμονής. Η εκλεκτική αναστολή της δράσης αυτών 
των μορίων αποτελεί νέα και αρκετά υποσχόμενη θε-
ραπευτική στρατηγική. (Παραδείγματα: Natalizumab, 
MLN-02, ISIS 2302).

Οι νέες στρατηγικές περιλαμβάνουν τη χρήση των 
ακόλουθων βιολογικών παραγόντων: Αναστολείς της 
Th1 polarization (anti-IL-12, anti-IL-18, anti-Interferonγ), 
αναστολείς της ενεργοποίησης των Τ-λεμφοκυττάρων 
(CD40 ligant) anti-CD therapy (cM-T412, MAX,16H5, 
BF-5), αυξητική ορμόνη, ανοσοδιεγερτική θεραπεία 
(figrastim, sagramostim) και ανοσοτροποποιητικά 
(interferons)

Οι αναδυόμενες θεραπευτικές στρατηγικές για 
την ελκώδη κολίτιδα περιλαμβάνουν επί πλέον τους 
ακόλουθους παράγοντες:
 • Daclizumab & Basiliximab (antibodies to IL-2 

receptor)
 • Visilizumab (humanized antibody directed at the 
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invariant CD3 chain of the T-cell receptor)
 • Repifarmin (keratinocyte growth factor)
 • Epidermal Growth Factor.

Οι βιολογικοί παράγοντες αποτελούν την πρώτη 
αιτιολογική θεραπευτική αντιμετώπιση της ΙΦΕΝ, που 
βασίζεται σε παθοφυσιολογικά δεδομένα. Η βασική 
έρευνα σχετικώς με την αιτιοπαθογένεια της ΙΦΕΝ 
συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό διεθνώς, οριοθετώντας 
νέους θεραπευτικούς στόχους. Αναμφίβολα οι “βιολο-
γικές θεραπείες” θα συνεχίσουν να επεκτείνονται και 
να παίζουν τον πρώτο ρόλο στη θεραπεία των ΙΦΕΝ 
στο μέλλον.

Είναι προφανές ότι διατίθενται σήμερα αρκετά 
φάρμακα για την συντηρητική αντιμετώπιση των ασθε-
νών με ΙΦΕΝ. Η έρευνα για την ανακάλυψη νέων φαρ-
μάκων που να κατευθύνονται εκλεκτικά σε ορισμένες 
φάσεις της φλεγμονώδους διεργασίας συνεχίζεται με 
αμείωτο ρυθμό. Μέχρις ότου όμως κατανοηθεί πλήρως 
η παθογένεια της νόσου, η θεραπεία θα εξακολου-
θήσει να στηρίζεται και στην ψυχική προσέγγιση του 
ασθενούς από τον θεράποντα ιατρό. Η ψυχική αυτή 
προσέγγιση η οποία αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της 
συνολικής θεραπευτικής προσπάθειας επιτυγχάνεται 
όταν α) ο θεράπων είναι σχετικώς αισιόδοξος όσον 
αφορά στην πορεία του ασθενούς, την οποία εκλογι-
κευμένη αισιοδοξία να μεταδίδει στον ασθενή και το 
περιβάλλον του, β) υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη του 
ασθενούς προς τον θεράποντα και τις θεραπευτικές του 
αποφάσεις. Το τελευταίο αυτό επιτυγχάνεται όταν ο 
ασθενής είναι βέβαιος ότι ο ιατρός του είναι διαθέσι-
μος ανά πάσα στιγμή του 24ώρου, έτσι ώστε να μπο-
ρεί να αντιμετωπισθεί εγκαίρως οποιαδήποτε τυχόν 
επιπλοκή ή απορρύθμιση της καταστάσεως του. Αυτά 
όλα προϋποθέτουν ασφαλώς την παρουσία ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών που να κοσμούν την προσωπικότητα 
του θεράποντος, όπως π χ η ικανότητά του να βλέπει 
σφαιρικά τον ασθενή, να είναι εξαιρετικά προσεκτι-
κός στους χειρισμούς του και να συμπεριφέρεται με 
ευγένεια και κατανόηση τόσο στον ασθενή όσο και 
στο περιβάλλον του. 
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6.2.8.  ΣυμΠΤΩμΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙμΕΤΩΠΙΣΗ
	 	 	 	 Αδάμ	Αδαμόπουλος

Η συμπτωματική θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με ΙΦΕΝ αποσκοπεί στην ανακούφιση ή εξάλειψη 

των συμπτωμάτων χωρίς όμως να επεμβαίνει στην 
αιτιολογική αντιμετώπιση της νόσου. Η τελευταία 
οπωσδήποτε ανακουφίζει τα συμπτώματα της νόσου, 
όμως η προσθήκη των φαρμάκων της συμπτωματικής 
ανακούφισης είναι απαραίτητη σε πολλές περιπτώσεις 
έτσι ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής τους. Έτσι 
ως συμπτωματική θεραπευτική αντιμετώπιση μπορεί 
να οριστεί η αγωγή που περιλαμβάνει τα λεγόμενα 
υποστηρικτικά μέτρα πέραν της κυρίας αγωγής την 
οποία θα λάβει ο ασθενής. 

Παρά το ότι η βασική αγωγή μειώνει τόσο τις δι-
αρροϊκές κενώσεις, όσο και τον πόνο των ασθενών με 
ΙΦΕΝ εν τούτοις σε περιπτώσεις που αυτή δεν αρκεί 
(χωρίς όμως η νόσος να κατατάσσεται στη βαρεία μορ-
φή της) θεωρούνται ως επί πλέον γενικά θεραπευτικά 
μέτρα των ανωτέρω συμπτωμάτων τα αντιδιαρροϊκά, 
τα σπασμολυτικά και τα αναλγητικά. 

Από τα αντιδιαρροϊκά, είναι δυνατόν να χρησιμο-
ποιηθεί η λοπεραμίδη, η χολεστυραμίνη και σπανίως, η 
διφαινοξυλάτη. Τονίζεται εκ νέου, ότι η νόσος πρέπει 
να είναι ήπια έως μέτρια, επειδή τα φάρμακα αυτά 
μπορεί να αποτελέσουν εκλυτικό αίτιο εμφάνισης 
τοξικού μεγακόλου ή άλλων σοβαρών επιπλοκών. Εν 
τούτοις εμπειρικά και εξατομικευμένα είναι δυνατόν 
να χορηγηθούν στους ασθενείς με ΙΦΕΝ. Προτιμάται 
η χορήγηση της μικρότερης δυνατής αποτελεσματικής 
δόσεως και για όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό 
διάστημα. Έχει διαπιστωθεί ότι τα αντιδιαρροϊκά 
βοηθούν, επί πλέον, μειώνοντας τον βασανιστικό τει-
νεσμό των ασθενών. 

Η χολεστυραμίνη βοηθά ιδιαίτερα τους ασθενείς 
που έχουν υποβληθεί σε κολεκτομή ή παράκαμψη 
του τελικού ειλεού. Προτιμάται η βαθμιαία άνοδος 
της δόσεως μέχρις ότου επιτευχθεί το προσδωκόμενο 
αποτέλεσμα. Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι τα αντιι-
σταμινικά μπορεί να βοηθήσουν στον τεινεσμό των 
ασθενών, πιθανόν μέσω δράσεως τους στην συσταλτι-
κότητα του ορθού και στην αναστολή της ταχείας και 
βαθείας χαλάσεως του έσω σφιγκτήρος του ορθού, η 
οποία συνοδεύει τον τεινεσμό. Προσφάτως ο ρόλος 

των προβιοτικών πέραν της πιθανής παρεμβάσεώς 
τους στους αιτιοπαθογενετικούς μηχανισμούς των 
ΙΦΕΝ φαίνεται ευεργετικός και στις ανθεκτικές στην 
θεραπεία ληκυθίτιδες.

Για την επίτευξη αναλγησίας στις ΙΦΕΝ τονίζεται 
ότι ότι ο έλεγχος της νόσου οδηγεί στην συντριπτική 
πλειοψηφία και στον έλεγχο του πόνου. Παρά ταύτα 
είτε μέχρις επιτευχθεί το επιδιωκώμενο αποτέλεσμα ή 
λόγω συνυπάρξεως συνδρόμου ευερεθίστου εντέρου ή 
ακόμη εμπλοκής άγνωστων παραγόντων/μηχανισμώ, 
εφ όσον ο πόνος δεν είναι αποτέλεσμα ή προάγγελος 
σοβαρής επιπλοκής στον ασθενή, τα απλά σπασμολυ-
τικά έχουν θέση στην συμπτωματική ανακούφιση εκ 
κωλικοειδών ή ατύπων κοιλιακών αλγών. Κλασικά 
αναφέρονται τα αντιχολινεργικά του τύπου ατροπίνης 
όπως το βρωμιούχο κλιδίνιο (στη Ελλάδα κυκλοφορεί 
σε συνδυασμό με χλωροδιαζεποξίδη από πολλών ετών) 
τα βάμμα belladonna, η προπανθελίνη, η δικυκλομίνη, 
η μεμπεβερίνη και η βρωμιούχος οματροπίνη (τα δύο 
τελευταία κυκλοφορούν στην Ελλάδα).

Τα νεώτερα τοπικώς δρώντα σπασμολυτικά (βρω-
μιούχο πιναβέριο, βρωμιούχο στυλόνιο κυκλοφορούν 
στην Ελλάδα), αν και δεν έχουν μελετηθεί σε ασθενείς 
με ΙΦΕΝ (έχουν μελετηθεί σε ασθενείς με σύνδρομο 
ευερεθίστου εντέρου), δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος 
να μην άχουν θέση και αυτά, για την αντιμετώπιση του 
πόνου.

Τα αναλγητικά σε συνδυασμό με τα αντιδιαρροϊκά 
μπορεί να βοηθήσουν στην μείωση των κωλικοειδών 
κοιλιακών αλγών και στον τεινεσμό. Υποβοηθητικά 
έχουν προταθεί προσφάτως τα αντικαταθλιπτικά σε 
μικρές δόσεις. Με μεγάλη προσοχή πρέπει να χρησιμο-
ποιούνται φάρμακα με ναρκωτικές ουσίες λόγω κινδύ-
νου εκλύσεως ή συγκαλύψεως σοβαρής επιπλοκής της 
ΙΦΕΝ. Χρόνια χρήση δεν συνιστάται όχι μόνο εξ αιτίας 
των ανωτέρω λόγων, αλλά και εξ αιτίας του κινδύνου 
εμφάνισης εξάρτησης. Έχει προταθεί η κόνις οπίου 
25 mg με belladonna 15 mg αλλά τέτοιο σκεύασμα δεν 
κυκλοφορεί στην Ελλάδα παρά μόνον κωδεϊνούχα για 
τα οποία ισχύουν οι ίδιες οδηγίες. 



296

IΔΙΟΠΑΘΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

Οι αρθραλγίες ή οι αρθρίτιδες είναι ένα σοβαρό 
πρόβλημα στις ΙΦΕΝ, καθώς είναι γνωστό ότι τα μη 
στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) (με 
COX-1 ή μικτή COX-1/COX2ανταγωνιστική δράση) 
επάγουν έξαρση της νόσου. Αν ο ασθενής ήδη χρη-
σιμοποιεί κορτικοειδή, είναι ευνόητο ότι ωφελείται 
από αυτά και στις αρθρίτιδες (προσοχή στην πιθανή 
εμφάνιση άσηπτης νέκρωσης της ξεφαλής του μη-
ριαίου οστού). Στην προηγούμενη έκδοση αυτού του 
συγγράμματος αναφέρονται θετικά αποτελέσματα από 
την εξ αρχής χορήγηση μετρονιδαζόλης με στόχο την 
μείωση της πιθανότητος μικροβιακής εντεροπάθειας με 
αρθροπάθεια. Επίσης αναφέρονται καλά αποτελέσματα 
από την χρήση ακεταμινοφαίνης, προποξυφαίνης και 
peros εικοσιπεντανοϊκού οξέος. Το τελευταίο μειώνει 
το διαθέσιμο υπόστρωμα για σχηματισμό λευκοτριενί-
ων ενώ μειώνει τις φλεγμονώδεις εκδηλώσεις από τις 
αρθρώσεις. Ωσαύτως προτείνεται η ταυτόχρονη χρήση 
Zileuton (αναστολέας λιποοξυγενάσης), ώστε να υπάρ-
χει αθροιστικό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύς λόγος για 
τους αμιγείς αναστολείς της COX-2 κυρίως των κοξι-
μπών. Παρά το γεγονός ότι η δράση τους στο ανώτερο 
πεπτικό φαίνεται, υπό προϋποθέσεις, ασφαλέστερη 
των κλασικών ΜΣΑΦ, η δράση τους στο κατώτερο 
πεπτικό παραμένει εισέτι αδιευκρίνιστη. Από ορισμέ-
νες ερευνητικές ομάδες θεωρείται από ασφαλής έως 
ευεργετική, ενώ από άλλες εξ ίσου βλαπτική με τα 
κλασικά ΜΣΑΦ. Φαίνεται ότι η δράση των κοξιμπών 

είναι διαφορετική εξαρτώμενη κυρίως από την ουσία 
που χρησιμοποιήθηκε για την πρόκληση της κολίτιδος. 
Πιθανώς παίζει ρόλο το είδος της προκαλουμένης 
αναστολής στον πυρηνικό παράγοντα Κάππα-β ή/και 
στους υποδοχείς που ενεργοποιούνται από πολλαπλα-
σιαστικούς παράγοντες των κυτταρικών σωματιδίων 
Η

2
Ο

2
. Οι μηχανισμοί αυτοί θεωρούνται προσφάτως 

ως οι πλέον προέχοντες των μέχρι τούδε γνωστών της 
αναστολής προσταγλανδινών/λευκοτριενίων. Πάντως 
μέχρι πλήρους διασάφησης του θέματος δεν συνιστάται 
προς το παρόν η χορήγησή τους σε ασθενείς με ΙΦΕΝ 
και αρθροπάθεια/αρθρίτιδα. 
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Πίνακας 1. Συχνότητα διαταραχών θρέψης σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη εντερική νόσο

 Nόσος Crohn  Ελκώδης κολίτις 
 (%) (%)

Απώλεια βάρους 65-75 18-62 

Αναιμία 25-85 66 

Σιδηροπενία 39 81 

Β
12

 ανεπάρκεια 48 5 

Ανεπάρκεια φυλικού οξέος 54-67 30-40 

υπολευκωματιναιμία 25-80 25-50 

υπασβεστιαιμία 13 - 

υπομαγνησιαιμία 14-33 - 

υποκαλιαιμία  5-20 - 

Ανεπάρκεια ψευδαργύρου 50 - 

Ανεπάρκεια βιταμίνης D 23-75 35 

6.2.9.  ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
	 	 	 	 Βασιλική	Νικολοπούλου	-	Kωνσταντίνος	Θωμόπουλος

Oι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι τoυ εντέρου (η νόσος Crohn και η ελκώδης κολίτιδα) συχνά συνοδεύονται 

από διαταραχές της θρέψης. Οι διαταραχές αυτές εί-
ναι συχνότερες σε ασθενείς με νόσο Crohn οι οποίοι 
παρουσιάζουν προοδευτικά ποικίλες διαταραχές της 
θρέψης σε αντίθεση με τους ασθενείς με ελκώδη κολί-
τιδα οι οποίοι συνήθως είναι φυσιολογικής θρεπτικής 
κατάστασης και επιδεινώνονται ραγδαία σε σοβαρή 
έξαρση της νόσου. Oι ασθενείς με νόσο παχέος εντέ-
ρου παρουσιάζουν λιγότερο συχνά διαταραχές από 
ότι ασθενείς με νόσο λεπτού εντέρου.

Οι διαταραχές της θρέψης σχετίζονται με την δρα-
στηριότητα της νόσου καθώς επίσης και με την έκταση 
και την εντόπιση της φλεγμονής. Παρατηρούνται σε 
23% των ασθενών με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του 
εντέρου (ΙΦΝΕ) που παρακολουθούνται σε εξωτερική 
βάση και στο 85% των ασθενών που εισάγονται στο 
νοσοκομείο με κλινική έξαρση1-3. Οι διαταραχές είναι 
συχνότερες σε ασθενείς με νόσο Crohn λεπτού εντέ-
ρου παρά σε αυτούς με εντόπιση της νόσου στο παχύ 
έντερο4-9. Οι διαταραχές θρέψης και η συχνότητα τους 
φαίνονται στον πίνακα 1. 

Οι αιτίες δυσθρεψίας σε ασθενείς με ΙΦΝΕ είναι 
πολλές (πίνακας 2). Η ελαττωμένη πρόσληψη τροφής 

αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα της δυσθρεψίας και 
οφείλεται στην ανορεξία λόγω της χρόνιας φλεγμονής, 
τους εμέτους ή/καί διαιτητικούς περιορισμούς, που είτε 
εφαρμόζει ο ίδιος ο ασθενής για αποφυγή συμπτωμά-
των ή ακολουθώντας ιατρικές οδηγίες10,11. 

Ελαττωμένη απορρόφηση λόγω εκτεταμένης φλεγ-
μονής του βλεννογόνου ή/και εντερεκτομής σημαντικών 
τμημάτων του εντέρου καθώς και αυξημένες απώλειες 
από τον φλεγμαίνοντα βλεννογόνο αποτελούν επίσης 
σημαντικούς παράγοντες12. Παράκαμψη υγιούς βλεν-
νογόνου λόγω χειρουργικών επεμβάσεων ή συριγγίων 
μπορεί να οδηγήσει σε δυσαπορρόφηση όπως επίσης 
και η υπερανάπτυξη μικροβίων σε προστενωτικές 
περιοχές στο λεπτό έντερο.

Η φαρμακευτική αγωγή επίσης που λαμβάνουν 
αυτοί οι ασθενείς μπορεί να σχετίζεται ή να επιδεινώ-
νει τις διαταραχές απορρόφησης13. Η μετρονιδαζόλη 
συχνά οδηγεί σε δυσπεπτικά ενοχλήματα, μεταλλική 
γεύση και τελικά ελάττωση της πρόσληψης τροφής. 
Η σουλφασαλαζίνη ελαττώνει την απορρόφηση του 
φυλικού οξέος και μπορεί να προκαλέσει αιμόλυση 
ενώ τα κορτικοειδή μπορεί να ελαττώσουν την απορ-
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σαν κύρια, πρωταρχική θεραπεία σε ασθενείς με νόσο 
Crohn αλλά δεν υπάρχει ομοφωνία όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα και τις ενδείξεις χορήγησής της.

Η εντερική διατροφή ως υποστηρικτική θεραπεία 
στους ασθενείς με διαταραχές της θρέψης

Η διατήρηση της θρεπτικής κατάστασης των ασθε-
νών με ΙΦΝΕ καθώς και η αναπλήρωση των απωλειών 
αποτελούν βασικούς άξονες της θεραπευτικής αντιμε-
τώπισης των ασθενών αυτών. Η πρόσληψη θερμίδων 
και πρωτεϊνών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
διατηρείται η μάζα σώματος και να επιτυγχάνεται η 
κανονική ανάπτυξη σε παιδιά και εφήβους. H πλειο-
νότητα των ασθενών που παρακολουθούνται σε εξω-
τερική βάση μπορεί με διαιτητική αγωγή να καλύψει 
τις απώλειες, να διατηρήσει την μάζα σώματος και τα 
παιδιά και οι έφηβοι να αναπτυχθούν κανονικά.

Οι ασθενείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται στην λήψη 
κανονικής δίαιτας εφόσον το επιτρέπει η γενικότερη 
κατάσταση και να αποφεύγουν κάποιες τροφές ανάλο-
γα με την γενικότερη κατάσταση και συμπτωματολογία. 
Πρέπει να τονίζεται στον ασθενή ότι δεν υπάρχουν 
τροφές που ενοχοποιούνται για έξαρση της νόσου και 
θα πρέπει να λαμβάνει πλήρη δίαιτα εφόσον γίνεται 
καλά ανεκτή. Αποφυγή γαλακτοκομικών προϊόντων 
συνιστάται στους ασθενείς με εικόνα ανεπάρκειας 
λακτάσης και φυτικών ινών στους ασθενείς με στένωση 
εντέρου ή/και επεισόδια ατελούς ειλεού. Oι ασθενείς 
με εκτεταμένη εκτομή η ενεργό νόσο στον τελικό ειλεό 
θα μπορούσαν να βοηθηθούν περιορίζοντας τα λίπη 
στην δίαιτά τους. Επίσης ασθενείς με εκτεταμένη νόσο 
ή εκτομή τελικού ειλεού και ανέπαφο παχύ έντερο θα 
πρέπει να αποφεύγουν τροφές πλούσιες σε οξαλικά 
και λίπη για την αποφυγή νεφρολιθίασης. Προληπτικά 
θα πρέπει να λαμβάνουν συμπληρώματα ασβεστίου και 
χολεστυραμίνη ανάλογα.

Συμπληρώματα σιδήρου συχνά απαιτούνται για 
αναπλήρωση απωλειών και θα πρέπει να προτιμάται αν 
είναι δυνατόν η από του στόματος χορήγησή τους. Όλοι 
οι ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου θα πρέπει 
να ενθαρρύνονται να λαμβάνουν τροφές πλούσιες σε 
ασβέστιο ενώ σε ασθενείς που λαμβάνουν στεροειδή 
θα πρέπει να χορηγείται καθημερινά 1000 έως 2000 
mgr ασβέστιο και βιταμίνη D (400-800 μονάδες) από 
του στόματος για την πρόληψη οστεοπόρωσης.

Εάν η από του στόματος λήψη τροφής δεν γίνεται 
ανεκτή ή δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών και 
την αναπλήρωση των απωλειών θα πρέπει ο ασθενής 

Πίνακας 2. Αιτίες δυσθρεψίας σε ασθενείς με ιδιοπαθή 
φλεγμονώδη εντερική νόσο

 • Ελλατωμένη πρόσληψη τροφής

  - ανορεξία, εμέτοι, ναυτία, κοιλιακά αλγη

  - διαιτητικοί περιορισμοί 

 • Ελλατωμένη απορόφηση

  - εκτεταμένη φλεγμονή του βλεννογόνου

  - εντερεκτομή σημαντικών τμημάτων του εντέρου

  - παρακαμψη υγιούς βλενογόνου 

   • χειρουργικών επεμβάσεων

   • συρριγγίων

 • Αυξημένες απώλειες από τον φλεγμαίνοντα  

  βλεννογόνο 

  - απώλεια πρωτεινών

  - αιμορραγία

 • Αυξημένες ενεργειακές ανάγκες

  - Οξεία φλεγμονή, πυρετός / σήψη

  - Ανάπτυξη σε παιδιά και εφήβους

 • Φαρμακευτική αγωγή

  - Σουλφασαλαζίνη, Κορτικοειδή

  - Χολεστυραμίνη, Μετρονιδαζόλη

ρόφηση του ασβεστίου από το λεπτό έντερο και να 
αυξήσουν την απέκκριση του στα ούρα14. Η χολεστυ-
ραμίνη τέλος όταν χορηγείται μπορεί να οδηγήσει σε 
δυσαπορρόφηση λίπους, ασβεστίου και λιποδιαλυτών 
βιταμινών.

Οι θρεπτικές διαταραχές είναι σημαντικές κα-
θώς επηρεάζουν τόσο την γενική κατάσταση του 
ασθενούς όσο και την περιεγχειρητική νοσηρότητα 
και θνητότητα αυτών των ασθενών. Το πρόβλημα 
είναι σοβαρότερο στην παιδική και εφηβική ηλικία 
επειδή σε αυτήν την περίοδο μπορεί να διαταράξουν 
την ομαλή ανάπτυξη του ασθενούς. Η υποθρεψία 
επίσης ελαττώνει την επούλωση των τραυμάτων και 
συριγγίων καθώς και την ανοχή των ασθενών στην 
απώλεια αίματος.

Η εκτίμηση της θρέψης σε αυτούς τους ασθενείς και 
η αποκατάσταση των διαταραχών είναι πρωταρχικής 
σημασίας για την σωστή αντιμετώπισή τους. Η εντερική 
διατροφή έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς τα τελευταία 
χρόνια στην υποστήριξη της θρέψης και την αναπλήρω-
ση των ελλειμμάτων σε ορισμένους ασθενείς με ΙΦΝΕ. 
Επίσης η πλήρης εντερική διατροφή έχει δοκιμασθεί 
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να υποστηρίζεται θρεπτικά με εντερική η παρεντερική 
διατροφή.

Με την εντερική διατροφή χορηγούμε στους ασθε-
νείς υγρά διαλύματα τα οποία μπορεί είτε να λαμβάνει 
ο ασθενής από το στόμα είτε να χορηγούνται μέσω 
ρινονηστιδικού καθετήρα στο έντερο. Η εντερική 
διατροφή έχει λιγότερες παρενέργειες και είναι πιο 
φθηνή σε σχέση με την ολική παρεντερική διατροφή 
αλλά προβλήματα μπορεί να παρουσιαστούν λόγω της 
κακής γεύσης της δίαιτας όπως και της χρήσης των 
καθετήρων διατροφής. Παρενέργειες αποτελούν η 
επίταση ορισμένες φορές των κενώσεων, τα κωλικο-
ειδή κοιλιακά άλγη, ο μετεωρισμός και σπανιότερα η 
γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και η εισρόφηση. 
Οι παρενέργειες και κυρίως οι σοβαρές είναι σαφώς 
λιγότερες σε σχέση με την παρεντερική διατροφή, 
το κόστος μικρότερο και η χορήγηση ευκολότερη. 
Η εντερική διατροφή θα πρέπει να προτιμάται της 
παρεντερικής στους ασθενείς που την ανέχονται και 
δεν υπάρχουν αντενδείξεις όπως μεγάλη αιμορραγία, 
διάτρηση, απόφραξη του εντέρου ή τοξικό μεγάκολο.

Υπάρχουν αρκετές εντερικές δίαιτες και χωρίζο-
νται σε στοιχειακές ή μονομερείς (περιλαμβάνουν 
μόνο αμινοξέα, γλυκόζη και λιπαρά οξέα – ουσίες 
απορροφήσιμες χωρίς την ανάγκη των μηχανισμών 
πέψης), ολιγομερείς / ημιστοιχιακές (μικρά πεπτίδια, 
ολιγοσακχαρίτες και μέσης αλύσου τριγλυκερίδια) και 
πολυμερείς (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, μακράς και 
μέσης αλύσου τριγλυκερίδια, βιταμίνες και ιχνοστοι-
χεία). Οι πολυμερείς είναι οι συνήθως χρησιμοποιού-
μενες δίαιτες ενώ οι ημιστοιχειακές και οι στοιχειακές 
χρησιμοποιούνται σε ασθενείς που δεν ανέχονται 
τις πολυμερείς δίαιτες ή έχουν σύνδρομο βραχέος 
εντέρου. Ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται για 
την αξία και χρησιμότητα της εντερικής διατροφής, 
τις παρενέργειες αλλά και τον σημαντικό χρόνο που 
απαιτείται για να έχει αποτέλεσμα. 

Εντερική διατροφή ως πρωτογενής κύρια θεραπεία σε 
ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη εντερική νόσο.

Η εντερική διατροφή έχει χρησιμοποιηθεί πλην 
της υποκατάστασης και σαν πρωταρχική θεραπεία 
στην αντιμετώπιση των ασθενών με ΙΦΝΕ. Έχει 
παρατηρηθεί ότι ασθενείς με νόσο Crohn ανθεκτικοί 
στην φαρμακευτική αγωγή παρουσίαζαν βελτίωση 
όταν υποβάλλονταν σε ολική παρεντερική διατροφή 

και ηρεμία του εντέρου ή χορήγηση στοιχειακής δί-
αιτας. Η βελτίωση αφορούσε όχι μόνο την θρεπτική 
κατάσταση αλλά και την κλινική εικόνα της νόσου 
τουλάχιστον προσωρινά, ενώ ορισμένοι ασθενείς 
απέφευγαν την χειρουργική επέμβαση. Mε γνωστές 
τις σοβαρές παρενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής 
υπήρξε ενδιαφέρον για μια πιθανή θεραπευτική δράση 
της εντερικής διατροφής σε ασθενείς με νόσο Crohn 
αφού είναι γνωστό ότι οι παρενέργειες – επιπλοκές 
και κυρίως οι σοβαρές, είναι λιγότερες σε σχέση με την 
παρεντερική διατροφή και το κόστος μικρότερο. Εκτός 
αυτού έχει αναγνωρισθεί η σημασία της τροφής για την 
ακεραιότητα του εντερικού βλεννογόνου, την πρόληψη 
της βακτηριακής μετακίνησης, και την διατήρηση των 
λειτουργιών των εντεροκυτάρων.

Η αποτελεσματικότητα της εντερικής διατροφής σαν 
κύρια θεραπεία έχει μελετηθεί σε ασθενείς με ενεργό 
νόσο Crohn συγκρινόμενη με την κλασσική αγωγή με 
κορτικοειδή (Πίνακας 3). Η εντερική διατροφή για 
3-6 εβδομάδες σε ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn 
ελαττώνει την δραστηριότητα της νόσου και προκαλεί 
ύφεση στους 3 μήνες σε 33-82% των ασθενών. Αν και 
παρουσιάζεται σαφής βελτίωση και υφεση της νόσου, 
η εντερική διατροφή ως πρωτογενής θεραπεία υπο-
λείπεται της αγωγής με κορτικοειδή (70-90% στους 3 
μήνες) τόσο στην πλειονότητα των μελετών15-20 οσο και 
σε δύο μετα-αναλύσεις πού ακολούθησαν21,22. Επίσης 
τά ποσοστά μακροχρόνιας ύφεσης ήταν χαμηλότερα 
συγκρινόμενα με την κλασσική αγωγή (σουλφασαλαζί-
νη / κορτικοειδή). Υποτροπή της νόσου παρουσιάζεται 
στο 65-100% των ασθενών στον πρώτο χρόνο αν και 
τα ποσοστά φαίνεται ότι μπορούν να μειωθούν με την 
χορήγηση μετα την περίοδο της εντερικής διατροφής 
ειδικών διαιτών αποκλεισμού23.

Αν και δεν έχει συγκριθεί η εντερική διατροφή με 
placebo σε ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn, η ύφεση 
που προκαλείται στις συγκριτικές μελέτες με στεροειδή 
φαίνεται να είναι είναι μεγαλύτερη. Συνυπολογίζοντας 
όλες τις μελέτες μαζί η ύφεση πού προκαλείται με χο-
ρήγηση εντερικής διατροφής για 3-6 εβδομάδες φτάνει 
το 68% των ασθενών (29-88%).

Σε αρκετές μελέτες έχει συγκριθεί η χορήγηση 
στοιχειακής σε σύγκριση με μη στοιχειακή δίαιτα σε 
ασθενείς με νόσο Crohn αλλά δεν φαίνεται να υπε-
ρέχει της μη στοιχειακής δίαιτας όσον αφορά τόσο 
την βραχυχρόνια όσο και την μακροχρόνια ύφεση της 
νόσου24-28. Επίσης σε μετα-αναλύσεις δεν διαπιστώθηκε 
διαφορά όσον αφορά την επίτευξη ή την διατήρηση 



300

IΔΙΟΠΑΘΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

Πίνακας 3. Εντερική διατροφή σε ενεργό νόσο Crohn. Σύγκριση με θεραπεία με κορτικοειδή.

	 	 Βραχυχρόνια	ύφεση	 Μακροχρόνια	ύφεση	 	
 Ν Στεροειδή (%)  ΕΔ (%) Στεροειδή (%) ΕΔ (%) μήνες

Ο’ Morain (20) 21 8/10 (88) 9/11(82) 7/10(70) 8/11(73) 3 

Malchow (16) 95 32/44(73) 21/51(41) 32/44(73) 21/51(41) 3 

Lochs (15) 107 41/52(79) 29/55(53 - -  

Gorard (18) 33 17/20 (85) 10/13(77) 6/19(32) 1/11(9) 12 

Gonzalez-Huix(17) 32 14/16 (88) 13/16(81) 6/16(38) 9/16(56) 12 

Lindor (19) 19 7/10 (70) 3/9(33) - -  

Ν: αριθμός ασθενών σε κάθε μελέτη, ΕΔ: εντερική διατροφή (στοιχειακή η πολυμερής)

Πίνακας 4. Σύγκριση στοιχειακών με μη στοιχειακές δίαιτες σε ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn.

	 	 Βραχυχρόνια	ύφεση	 Μακροχρόνια	ύφεση	
 Ν μη ΣΔ (%) ΣΔ (%) μη ΣΔ (%) ΣΔ (%) μήνες

       

Rigaud (27) 30 11/15 (73) 10/15(67) 4/15 (27) 3/15(20) 12 

Park (26) 14 5/7 (71) 2/7(29) 1/7(14) 0/7(0) 12 

Gaiffer (24) 30 5/14 (36) 12/16(75) - - 6 

Ν= αριθμός ασθενών σε κάθε μελέτη, ΣΔ= στοιχειακή δίαιτα

της ύφεσης σε ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn στους 
οποίους χορηγήθηκε στοιχειακή η μη στοιχειακή δίαι-
τα23,28 (Πίνακας 4).

Aν και ο μηχανισμός δράσης δεν είναι γνωστός, η 
αποτελεσματικότητα της ολικής εντερικής διατροφής 
στους ασθενείς με νόσο Crohn αποδίδεται στην μείωση 
του αντιγονικού φορτίου της τροφής στο έντερο, στην 
καλύτερη αναπλήρωση των θρεπτικών απωλειών, στην 
αλλαγή της μικροβιακής χλωρίδας του εντέρου καθώς 
και στην χορήγηση ειδικών για το εντεροκύτταρο 
θρεπτικών ουσιών. Η πλειονότητα των θρεπτικών 
συστατικών που χορηγούνται με την εντερική διατρο-
φή απορροφάται στην εγγύς νήστιδα αφήνοντας το 
περιφερικό λεπτό έντερο και το κόλον –θέσεις που 
προσβάλλονται συνήθως από ιδιοπαθή φλεγμονώδη 
νοσήματα του εντέρου - σε ηρεμία.

Συμπερασματικώς, η εντερική διατροφή ως πρω-
τογενής θεραπεία αν και είναι αποτελεσματική, υπο-
λείπεται της κλασσικής αγωγής με κορτικοειδή στους 
ασθενείς με νόσο Crohn. Θα μπορούσε να χορηγείται 
σε ειδικές περιπτώσεις όπου η συνήθης αγωγή απο-
τυγχάνει ή εμφανίζονται σοβαρές παρενέργειες, όπως 
επίσης σε παιδιά και εφήβους λόγω των ανεπιθύμητων 
παρενεργειών των κορτικοειδών σε αυτές τις ομάδες 

ασθενών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πλήρης 
ενημέρωση του σθενούς, η αποδοχή του και η συνεχής 
παρακολούθηση.

Η εντερική διατροφή δεν έχει θέση στην θεραπεία 
των ασθενών με ενεργό ελκώδη κολίτιδα, όπως επίσης 
είναι αμφίβολο αν έχει αξία ως κύρια θεραπεία σε 
ασθενείς με νόσο Crohn που εντοπίζεται μόνο στο 
παχύ έντερο. 

Ειδική εντερική διατροφή

Στους ασθενείς με ΙΦΝΕ, ορισμένοι τροφικοί παρά-
γοντες έχει παρατηρηθεί ότι είναι απαραίτητοι για την 
ομαλή λειτουργία και ακεραιότητα των εντεροκυτάρων 
και η έλλειψη τους ή η μείωση ορισμένων στην τροφή, 
έχει συσχετισθεί σε κάποιο βαθμό με την ανάπτυξη ή 
έξαρση ιδιοπαθούς φλεγμονώδους εντερικής νόσου. 
Παράγοντες που μελετώνται, αποτελούν μεταξύ άλλων 
τα βραχείας αλύσου λιπαρά οξέα, η γλουταμίνη, τα 
Ω- 3 λιπαρά οξέα και τα προβιοτικά. Η χορήγησή τους 
σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να βελτιώνει την 
έκβαση αυτών των ασθενών, αν και τα αποτελέσματα 
είναι αντικρουόμενα. 

Βραχείας αλύσου λιπαρά οξέα
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παιδιά ή ασθενείς με φτωχή θρεπτική κατάσταση ή/και 
σοβαρές παρενέργειες από την φαρμακευτική αγωγή. 
Προς το παρόν δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι 
ειδικοί τροφικοί παράγοντες έχουν σαφή αποτελεσμα-
τικότητα σε ασθενείς με ΙΦΝΕ.
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Γλουταμίνη 
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Ω- 3 λιπαρά οξέα

Τα Ω3 λιπαρά οξέα εχουν τύχει ιδιαίτερης προσο-
χής την τελευταία δεκαετία στην διατροφική θεραπεία 
των ασθενών με ΙΦΝΕ. Τα Ω3 πολυακόρεστα λιπαρά 
οξέα καταστέλλουν στον οργανισμό την παραγωγή 
λευκοτριαινών Β4 που εμπλέκονται στην παθογένεια 
της ιδιοπαθούς φλεγνονώδους εντερικής νόσου. Η 
αποτελεσματικότητά τους όμως στην κλινική πράξη 
σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου είναι 
αμφιλεγόμενη, τόσο στην διατήρηση της ύφεσης σε 
ασθενείς με νόσο Crohn32,33, όσο και σε ασθενείς με 
ελκώδη κολίτιδα34,35.

Συμπέρασμα 

Η εντερική διατροφή έχει διπλή εφαρμογή στους 
ασθενείς με φλεγμονώδη εντερική νόσο. Είναι απαραί-
τητη στους ασθενείς με προβλήματα θρέψης που δεν 
μπορούν να αποκατασταθούν με την από του στόματος 
λήψη τροφής. Θα πρέπει δε να προτιμάται της παρε-
ντερικής διατροφής όταν δεν υπάρχουν αντενδείξεις, 
λόγω των λιγότερων παρενεργειών και του χαμηλό-
τερου κόστους. Επίσης έχει θέση σαν πρωτογενής 
θεραπεία σε ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn κυρίως 
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6.2.10. ΟΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΘΡΕψΗ
	 	 	 	 	 Ιωάννης	Λουκόπουλος

Η ολική παρεντερική διατροφή ή ολική παρεντερική θρέψη (ΟΠΘ), αποτελεί σημαντική συμβολή στην αντι-

μετώπιση του ασθενούς με ΙΦΕΝ και σοβαρά διατρο-
φικά προβλήματα. Μερικές φορές μάλιστα αποτελεί 
την μόνη θεραπευτική προσέγγιση η οποία μπορεί 
να αποδειχθεί σωτήρια για την ζωή του ασθενούς. Η 
ΟΠΘ θα πρέπει να εφαρμόζεται από ομάδα ιατρών 
με επαρκή εμπειρία στην χρήση της και στην αντιμε-
τώπιση ενδεχόμενων επιπλοκών. Ιδιαίτερα τονίζεται 
ότι η ΟΠΘ δεν ανταγωνίζεται την εντερική διατροφή 
η οποία θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη ενέργεια 
σε όλους τους ασθενείς με επαρκή από λειτουργικής 
πλευράς πεπτικό σωλήνα1-5. 

Η ΟΠΘ χορηγείται είτε μέσω κεντρικής φλέβας 
(central parenteran nutrition) είτε μέσω περιφερικής 
φλέβας (peripheral parenteral nutrition). Σκοπός της 
ΟΠΘ είναι η πρόληψη ή η διόρθωση των διατροφι-
κών ελλειμμάτων και η πρόληψη των συνεπειών της 
κακής διατροφής εφ όσον η πεπτική οδός δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια. 
Αν και οι ενδείξεις εφαρμογής της ΟΠΘ φαίνονται 
απλές και ιδιαιτέρως σαφείς, στην καθημερινή κλινική 
πράξη είναι μερικές φορές δύσκολο να αποφασιστεί σε 
ποιον ασθενή θα πρέπει να εφαρμοσθεί ΟΠΘ. Ο λόγος 
σχετίζεται με το ότι οι κλινικές εκδηλώσεις της κακής 
διατροφής δεν γίνονται εμφανείς παρά αφού παρέλθει 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό ακριβώς το διάστημα 
είναι διαφορετικό σε κάθε ασθενή εξαρτώμενο από 
τα ενδογενή αποθέματα λίπους και πρωτείνης, την 
υποκείμενη νόσο και την χορηγούμενη φαρμακευτική 
ή άλλη αγωγή. 

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών υπερτονίσθηκαν 
οι επιπλοκές της ΟΠΘ με αποτέλεσμα να θεωρείται 
ως μία επικίνδυνη θεραπευτική προσέγγιση. Κριτική 
όμως θεώρηση των υπαρχόντων δεδομένων δείχνει ότι 
στους ανθρώπους η ΟΠΘ δεν προκαλεί ατροφία του 
εντερικού βλεννογόνου και δεν ευνοεί την διείσδυση 
μικροβίων στο εντερικό τοίχωμα6.

Κεντρική Ολική Παρεντερική Θρέψη (ΚΟΠΘ)

Η ΚΟΠΘ αποσκοπεί στο να προσφέρει όλα τα 
αναγκαία διατροφικά στοιχεία (υγρά, πρωτείνες, 
υδατάνθρακες, λίπη, βιταμίνες, άλατα, ιχνοστοιχεία) 
παρεντερικά και κατά προτίμηση σε μία συσκευασία με 

σκοπό την μείωση της πιθανότητος μόλυνσης αλλά και 
του κόστους, το οποίο ούτως ή άλλως είναι σημαντικό. 
Η συνηθέστερη οδός εισόδου του καθετήρα είναι η 
υποκλείδιος φλέβα η οποία επιτρέπει την διοχέτευση 
των υγρών στον δεξιό κόλπο. 

Πρωτείνες: Η χορήγηση πρωτείνης αποσκοπεί στο 
να αντικαταστήσει τα ελλείματα και να διατηρεί το 
ισοζύγιο του αζώτου. Η ποσότητα της απαιτούμενης 
πρωτείνης κυμαίνεται από 0.8 έως 1.5 g/Kg σωματικού 
βάρους ημερησίως. Τα διαθέσιμα διαλύματα συνίστα-
νται από αμινοξέα σε συγκεντρώσεις 2.75 και 15%. Το 
ποσοστό των απαραίτητων αμινοξέων είναι διπλάσιο 
από το απαιτούμενο υπό φυσιολογικές συνθήκες και 
κυμαίνεται από 40-50%. 

Υδατάνθρακες: Οι υδατάνθρακες υπό την μορφή 
γλυκόζης, αποτελούν την σημαντικότερη πηγή θερμί-
δων αλλά και τον σημαντικότερο τρόπο “διάσωσης” 
των αποθεμάτων αζώτου του οργανισμού. Η έγχυση 
γλυκόζης έχει ως αποτέλεσμα αύξηση της εκκρίσεως 
ινσουλίνης, μείωση της αποδόμησης της πρωτείνης των 
μυών και μείωση της παροχής γλυκόζης από το ήπαρ, 
μειώνοντας έτσι την ανάγκη διασπάσεως των πρωτει-
νών των μυών για σχηματισμό γλυκόζης. Η οξείδωση 
της γλυκόζης είναι ανάλογη του ποσού που χορηγείται. 
Η Δεξτρόζη είναι η πλέον φθηνή και περισσότερο 
χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας. Διατίθεται σε πυ-
κνότητες κυμαινόμενες από 5-70%. Στις περιπτώσεις 
ΚΟΠΘ χρησιμοποιούνται διαλύματα 50-70% τα οποία 
στην τελική διάλυση καθίστανται 15-30%. Κάθε gr 
δεξτρόζης στα διαλύματα ΟΠΘ αποδίδει 3,4 Kcal. 

Λίπη: Αποδίδουν σημαντικό ποσό θερμίδων παράλ-
ληλα με την παροχή των απαραίτητων λιπαρών οξέων 
λινολεϊκού και λινολενικού. Διατίθενται σε πυκνότητες 
10% και 20% (1.1 & 2 Kcal/ml αντιστοίχως). Η οσμωτι-
κότητα των γαλακτωμάτων λίπους κυμαίνεται από 270 
έως 340 mOsm/L. Είναι ενδιαφέρον ότι τα μικροσω-
ματίδια του λίπους έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος και 
δομή με τα χυλομικρά και συνίστανται από υδρόφοβο 
πυρήνα περιβαλλόμενο από στιβάδα φωσφολιποειδών. 
Τα διαλύματα λίπους περιέχουν 50-70% λινολεϊκό 
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και 5-10% λινολενικό οξύ. Με την είσοδό τους στην 
κυκλοφορία μεταβολίζονται με τον ίδιο τρόπο με τον 
οποίο μεταβολίζονται τα χυλομικρά. Η άριστη ποσότη-
τα θερμίδων ημερησίως που πρέπει να χορηγηθεί υπό 
μορφή λίπους δεν είναι γνωστή. Θεωρείται πάντως ότι 
τουλάχιστον 5% της συνολικής ποσότητος θερμίδων θα 
πρέπει να χορηγείται υπό μορφή λίπους έτσι ώστε να 
προληφθεί ένδεια των απαραίτητων λιπαρών οξέων 
στους ασθενείς που λαμβάνουν συνεχή ΚΟΠΘ. Επει-
δή οι περισσότερες παρενέργειες που οφείλονται στη 
χορήγηση του λίπους εμφανίζονται όταν το συνολικό 
ποσό θερμίδων που χορηγείται υπό μορφή λίπους 
υπερβαίνει το 1 Kcal/Kg/ώρα, ο ρυθμός χορήγησης δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 0,7Kcal/Kg/ώρα. 

Τα διαλύματα του λίπους προκαλούν αύξηση της χο-
ληστερόλης, των τριγλυκεριδίων, των φωσφολιποειδών 
και της λιποπρωτείνης Χ στο πλάσμα. Γαλακτώματα τα 
οποία περιέχουν περισσότερο από 10% λίπους, περιέ-
χουν περισσότερα φωσφολιποειδή, προκαλώντας έτσι 
μεγαλύτερη αύξηση χοληστερίνης, φωσφολιποειδών 
και λιποπρωτείνης Χ, συγκριτικώς με τα διαλύματα 
λίπους 20%. Οι κλινικές επιπτώσεις αυτών των δεδομέ-
νων πάντως δεν φαίνεται να είναι σημαντικές. Σπάνιες 
επιπλοκές από την χορήγηση λίπους περιλαμβάνουν: 
πνευμονική δυσλειτουργία, ηπατική φωσφολιπίδωση, 
ανοσολογική έκπτωση, παγκρεατίτιδα, δυσλειτουργία 
των αιμοπεταλίων, αντιδράσεις υπερευαισθησίας και 
μειωμένη γαστρική κένωση.

Περιφερική Ολική Παρεντερική Θρέψη (ΠΟΠΘ)

Καθετήρες οι οποίοι εισάγονται σε περιφερική 
φλέβα, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την 
χορήγηση ΠΟΠΘ. Σύγκριση 135 περιπτώσεων ΠΟΠΘ 
και 135 περιπτώσεων ΚΟΠΘ δεν έδειξε σημαντική 
διαφορά στον αριθμό των επιπλοκών που συνδέονταν 
με την τοποθέτηση του καθετήρα, παρά το γεγονός 
ότι ο περιφερικός καθετήρας παρέμεινε γα 3 επί πλέ-
ον ημέρες7. Η ακριβής όμως τοποθέτηση του άκρου 
του καθετήρα ΠΟΠΘ έχει μεγάλη σημασία για την 
αποφυγή θρομβώσεων και τοπικών λοιμώξεων. Η 
σύνθεση του τυπικού διαλύματος ΠΟΠΘ φαίνεται 
στον πίνακα 1.

Επιπλοκές της Ολικής Παρεντερικής Θρέψης

Οι επιπλοκές της ΟΠΘ διακρίνονται σε μηχανικές, 
αγγειακές, λοιμώδεις, μεταβολικές και γαστρεντερι-
κές1. Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι η συχνότητά τους 
εξαρτάται απόλυτα από την εμπειρία της ομάδος που 

εφαρμόζει την ΟΠΘ και από την προσοχή με την οποία 
εκτελείται η όλη διεργασία και παρακολουθείται ο 
ασθενής.

Μηχανικές επιπλοκές: Περιλαμβάνουν βλάβη των 
παρακειμένων οργάνων και ιστών από τον καθετήρα. 
Εσφαλμένη είσοδος μπορεί να προκαλέσει πνευμο-
θώρακα, τρώση υποκλειδίου αρτηρίας και καρωτίδος, 
αιμοθώρακα, χυλοθώρακα κλπ. 

Αγγειακές επιπλοκές: Περιλαμβάνουν εμβολή, 
θρόμβωση υποκλειδίου, σύνδρομο άνω κοίλης, πνευ-
μονική εμβολή. Η χρήση φίλτρων μπορεί να περιορίσει 
ως ένα βαθμό αυτού του είδους τις επιπλοκές.

Μεταβολικές επιπλοκές: Περιλαμβάνουν υπερβο-
λική χορήγηση ύδατος και NaCl, γλυκόζης, (υπεργλυ-
καιμία, μη-οξεωτικό υπεροσμωτικό κώμα), αμινοξέων 
(αζωθαιμία), λίπους (υπελιπιδαιμία, παγκρεατίτις) και 
ασβεστίου (υπερασβεστιαιμία, παγκρεατίτις, νεφρο-
λιθίαση). Ανεπαρκής χορήγηση αντιθέτως μπορεί να 
προκαλέσει υπογλυκαιμία, και έλλειψη ηλεκτρολυτών, 
βιταμινών, ιχνοστοιχείων, και απαραίτητων λιπαρών 
οξέων. H έλλειψη σεληνίου και οι κλινικές της εκδη-
λώσεις θα πρέπει να υπάρχουν κατά νουν όταν αντι-
μετωπίζεται ασθενής με ΙΦΕΝ στον οποίο χορηγείται 
ΟΠΘ για μακρό χρονικό διάστημα8.

Λοιμώδεις επιπλοκές: Η πλέον συχνή λοιμώδης 
επιπλοκή είναι η μόλυνση του καθετήρα (3%). Οι 
καθετήρες πολλαπλών εισόδων αυξάνουν τον κίνδυνο 
λοιμώξεως. Η είσοδος των μικροοργανισμών γίνεται 
από το σημείο εισόδου στο δέρμα, μόλυνση στα σημεία 
σύνδεσης των καθετήρων, επέκταση λοίμωξης από 
άλλα σημεία και (σπανίως) από τα υγρά που χορη-
γούνται. Το κυριότερο αίτιο είναι ο Staphylococcus 
epidermidis και ο Staphylococcus aureus. Αποστείρω-
ση του αυλού του καθετήρα μπορεί να επιτευχθεί με 
εισαγωγή αντιβιοτικού (βανκομυκίνης) στον αυλό 
του καθετήρα και παραμονής του εκεί για 12 ώρες. Ο 
τρόπος αυτός αποστείρωσης δεν έχει εφαρμογή σε όλα 
τα είδη των καθετήρων. 

Επειδή η εμφάνιση υψηλού πυρετού με ή χωρίς ρί-
γος σε ασθενή με ΙΦΕΝ ο οποίος λαμβάνει ΟΠΘ απο-
τελεί δυνητικώς θανατηφόρο κατάσταση αν οφείλεται 
σε σηψαιμία, παρατίθεται πίνακας με τις ενδεδειγμένες 
ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να εκτελεσθούν για την 
αποφυγή δυσαρέστων συμβαμάτων1 (Πίνακας 2).

Γαστρεντερικές επιπλοκές: Οι ηπατικές βλάβες 
αποτελούν τις σημαντικότερες επιπλοκές της ΟΠΘ, 
αν και δεν υπάρχουν προοπτικές, τυχαιοποιημένες 
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Πίνακας 1. Σύνθεση τυπικού διαλύματος Περιφερικής Ολικής Παρεντερικής Θρέψης (ΠΟΠΘ).

Διατροφικό στοιχείο  Όγκος (ml) Θερμίδες (Kcal) Ποσότητα (g) Ωσμωτικότητα  
     (mOsm/L) 

Αμινοξέα (8.5%)  1000 340 85 850 

Δεξτρόζη (10%)  1000 340 100 505 

Λίπος (10%)  500 550 50 260 

ΣΥΝΟΛΟ 2500 1230  595 

μελέτες, που να συνδέουν την ΟΠΘ με όλα τα είδη 
ηπατοπάθειας (αύξηση ενζύμων, στεατοηπατίτις, χο-
λόσταση, κίρρωση), που έχουν περιγραφεί. Οι βλάβες 
αυτές είναι παροδικές αν και έχουν περιγραφεί περι-
πτώσεις παραμονής των βλαβών παρά την διακοπή 
της ΟΠΘ. Εμφανίζονται 4 περίπου εβδομάδες μετά 
την έναρξη εφαρμογής της ΟΠΘ. Εξαρτώνται από 
το χρονικό διάστημα εφαρμογής της ΟΠΘ1. Έτσι, 
αλιθιασική χολοκυστίτις εμφανίζεται σε ποσοστό 3%, 
χολολιθίαση σε ποσοστό 30%, και λάσπη χολής σε 
ποσοστό σχεδόν 100% σε ασθενείς που λαμβάνουν 
ΟΠΘ για πολλές εβδομάδες.

Ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα πρόσφατης 
περιγραφής περιπτώσεως σύμφωνα με τα οποία η 
χορήγηση του χιμαιρικού αντισώματος έναντι του 
παράγοντος νέκρωσης του όγκου (Infliximab) είχε ως 
αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση των εργαστηριακών 
και κλινικών παραμέτρων ασθενούς ο οποίος ενεφάνι-
σε ηπατική βλάβη κατά τη διάρκεια λήψης ΟΠΘ, πράγ-
μα που υποδηλώνει ότι ο TNF-α υπεισέρχεται στην 
παθογένεση των βλαβών αυτών9. Τα αποτελέσματα 
αυτά θα πρέπει πάντως να γίνουν δεκτά με επιφύλαξη 
αφού θα πρέπει να αναπαραχθούν πριν το Infliximab 
γίνει αποδεκτό ότι βελτιώνει τις ηπατικές παραμέτρους 
ασθενών με ηπατική βλάβη λόγω ΟΠΘ. 

ΟΠΘ σε ασθενείς με νόσο Crohn

Η εφαρμογή ΟΠΘ σε ασθενείς με νόσο Crohn 
αποτελεί ουσιώδες σκέλος της συνολικής θεραπευτικής 
προσπάθειας για τους ασθενείς οι οποίοι δεν ανέχο-
νται ή δεν μπορούν να λάβουν εντερική διατροφή. Η 
ΟΠΘ με πλήρη εντερική ανάπαυση έχει εφαρμοσθεί 
ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με νόσο 
Crohn. 

Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την 
υπάρχουσα εμπειρία συνοψίζονται στα ακόλουθα: 
Σε προοπτική αλλά μη τυχαιοποιημένη μελέτη, 30 
ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn στους οποίους η συ-

ντηρητική αγωγή απέτυχε να προκαλέσει ύφεση της 
νόσου, υποβλήθηκαν σε ΟΠΘ για 12 εβδομάδες. Κλι-
νική ύφεση παρουσίασε το 83% των ασθενών. Όμως 
το ποσοστό υποτροπής της νόσου μετά 2 και 4 χρόνια 
ήταν 60% και 85% αντιστοίχως, ενώ σε μεγάλο ποσο-
στό των ασθενών τελικώς απαιτήθηκε η διενέργεια 
χειρουργικής επέμβασης λόγω εντερικής στενώσεως 
ή αποστήματος10. 

Η αποτελεσματικότητα της χορήγησης ΟΠΘ σε 
ασθενείς με Crohn κολίτιδα δεν έχει αποδειχθεί. Σε 
σχετικές μελέτες οι οποίες περιέλαβαν και ασθενείς 
με ελκώδη κολίτιδα δεν διαπιστώθηκαν διαφορές στο 
ποσοστό κλινικής ύφεσης μεταξύ των ομάδων που 
έλαβαν ΟΠΘ και κορτικοστεροειδή ή μόνον κορτικο-
στεροειδή 11,12. 

Η χορήγηση ΟΠΘ για 3-6 εβδομάδες σε ασθενείς 
με ενεργό νόσο Crohn μπορεί μόνη της να επιτύχει 
κλινική ύφεση σε ποσοστό μέχρι 64% (παρακολούθη-
ση ασθενών για 3 μήνες)2,3. Η εντόπιση της νόσου του 
Crohn επηρεάζει το αποτέλεσμα υπό την έννοια ότι 
άρρωστοι με νόσο Crohn παχέος εντέρου ανταποκρί-
νονται λιγότερο ικανοποιητικά σε σύγκριση με άλλες 
εντοπίσεις της νόσου. 

Η ΟΠΘ βελτιώνει επίσης την διατροφική κατά-
σταση ασθενών με νόσο Crohn και συνοδά συρίγγια, 
μειώνει τον βαθμό της φλεγμονώδους διεργασίας και 
την παροχή των συριγγίων, όμως σύγκλειση των συριγ-
γίων επιτυγχάνεται σε μικρό ποσοστό των ασθενών. 
Όσον αφορά στο διάστημα που διατηρείται η ύφεση 
μετά την χορήγηση της ΟΠΘ φαίνεται ότι για διάστημα 
ενός έτους ένας στους δύο ασθενείς με νόσο Crohn 
εξακολουθούν να παραμένουν σε ύφεση.

Η ΟΠΘ μπορεί επίσης να εφαρμοστεί για μία ή 
δύο εβδομάδες πριν από την χειρουργική επέμβαση 
σε ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn και σοβαρά δια-
τροφικά ελλείμματα με σκοπό την μείωση των μετεγ-
χειρητικών επιπλοκών και δημιουργία συνθηκών για 
πλέον συντηρητική χειρουργική επέμβαση, το κόστος 
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Πίνακας 2. Αντιμετώπιση πιθανής λοίμωξης καθετήρα Ολικής Παρεντερικής Θρέψης

	1.		Αρχική	αξιολόγηση

  - Ελέγξτε την θέση εισόδου του καθετήρα και στείλτε για καλλιέργεια υγρό από αυτή τη θέση

  - Στείλτε αιμοκαλλιέργειες από περιφερική φλέβα καθώς και από τον κεντρικό καθετήρα

  - Στείλτε για καλλιέργεια το άκρο του καθετήρα αν αυτός αφαιρεθεί

  - Ερευνήστε άλλες πιθανές εστίες λοίμωξης (ούρα, α/α θώρακος, πτύελα κλπ)

	2.		Διακοπή	ΟΠΘ	για	48-72	ώρες

	3.		Ενδείξεις	διακοπής	ΟΠΘ

  Άμεση διακοπή

  - Πυώδης εκκροή ή απόστημα στο σημείο εισόδου του καθετήρα

  - Σηπτικό shock χωρίς άλλη εμφανή αιτία

	 	 Αφαίρεση	του	καθετήρα	μετά	την	λήψη	των	αποτελεσμάτων	των	καλλιεργειών

  - Επιμένουσα ή υποτροπιάζουσα βακτηριαιμία σχετιζόμενη με τον καθετήρα

  - Λοίμωξη από Candida species ή Pseudomonas

  - Πολυμικροβιακή λοίμωξη

  - Λοίμωξη από Staphylococcus aureus

	4.		Χορήγηση	αντιβιοτικών

  - Εμπειρική χορήγηση αντιβιοτικών μέσω του κεντρικού καθετήρα εν όσω αναμένονται τα αποτελέσματα των καλλιερ-

γειών. (Vancomycin 1g/12h, Cefepime 1g/12h σε υποτιθέμενη Gram(-) λοίμωξη). 

  - Χορήγηση αντιβιοτικών ανάλογα με το αποτέλεσμα των καλλιεργειών

  - Η διάρκεια χορήγησης των αντιβιοτικών (2-6 εβδομάδες) εξαρτάται από την κατάσταση του ασθενούς, το είδος του 

μικροοργανισμού καθώς και από το αν ο καθετήρας αφέθηκε in situ.

	5.		Επανάληψη	αιμοκαλλιεργειών	(επιβεβαίωση	υποστροφής	της	λοίμωξης)

  Ο πυρετός συνήθως υποχωρεί εντός 72-96 ωρών εφ όσον χορηγηθούν τα κατάλληλα 

  αντιβιοτικά. Σε περίπτωση επιμονής του πυρετού: αφαίρεση καθετήρα

όμως της νοσηλείας αυξάνεται.
Η συμπληρωματική χορήγηση γλουταμίνης πα-

ράλληλα με την χορήγηση κορτικοειδών αι ΟΠΘ σε 
ασθενείς με ενεργό ΙΦΕΝ δεν φαίνεται ότι προσφέρει 
ουσιώδες όφελος στον χρόνο παραμονής των ασθενών 
στο νοσοκομείο, την ενεργότητα της νόσου, στις δια-
τροφικές παραμέτρους των ασθενών και στο ποσοστό 
χειρουργικής επέμβασης13.

Παρατεταμένη ΟΠΘ μπορεί να προκαλέσει έλλει-
ψη μικροδιατροφικών στοιχείων, οι κλινικές εκδηλώ-
σεις της οποίας φαίνονται στον πίνακα 3.

ΟΠΘ σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα

Η ΟΠΘ στην ελκώδη κολίτιδα είναι εμπειρική 
και φαίνεται ότι στερείται ουσιώδους ενδείξεως 
αφού δεν βελτιώνει το ποσοστό των ασθενών στους 
οποίους επιτυγχάνεται ύφεση της βαρείας προσβολής 
και των φλεγμονωδών δεικτών. Σε τρεις προοπτικές, 

τυχαιοποιημένες, μελέτες που περιέλαβαν μικρό 
αριθμό ασθενών το ποσοστό ύφεσης και χειρουργι-
κής επέμβασης στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
ΟΠΘ, κορτικοστεροειδή και “εντερική ανάπαυση” 
δεν διέφερε από τα αντίστοιχα της ομάδος που έλαβε 
κορτικοστεροειδή και εντερική διατροφή14,15.

Εν τούτοις η ΟΠΘ μπορεί να εφαρμοσθεί σε 
ασθενείς στους οποίους αναμένεται να μην χορηγηθεί 
εντερική διατροφή για περισσότερο από 7 ημέρες. 

Περιεγχειρητική ΟΠΘ σε ασθενείς με ΙΦΕΝ που υπο-
βλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση

Σε αναδρομική μελέτη ασθενών με ΙΦΕΝ που υπο-
βλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση βρέθηκε ότι αυτοί 
που έλαβαν προεγχειρητικώς ΟΠΘ για περισσότερο 
από 5 ημέρες παρουσίασαν λιγότερες επιπλοκές συ-
γκριτικώς με αυτούς που δεν έλαβαν. Σε άλλη μελέτη 
που αφορούσε ασθενείς με ΙΦΕΝ οι οποίοι έλαβαν με-
τεγχειρητικώς ΟΠΘ είτε ΟΠΘ, είτε υδατοηλεκτρολυ-
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τική υποστήριξη είτε αμινοξέα από περιφερική φλέβα, 
διαπιστώθηκε ότι αυτοί που έλαβαν ΟΠΘ παρουσία-
σαν ταχύτερη σύγκλειση των περιεδρικών συριγγίων 
συγκριτικώς με τις δύο άλλες ομάδες. Τέλος σε άλλη 
μελέτη στην οποία εξετάσθηκε αναδρομικά το μήκος 
του εκταμέντος πάσχοντος εντέρου διαπιστώθηκε ότι 
σ αυτούς στους οποίους εφαρμόσθηκε ΟΠΘ αφαιρέ-
θηκε λιγότερο λεπτό έντερο εφ όσον η εγχείρηση έγινε 
με σκοπό την εκτομή πάσχοντος τμήματος ειλεού ή 
τμήματος ειλεού και τυφλού. Δεν διαπιστώθηκαν δια-
φορές εφ όσον η εκτομή έγινε με σκοπό την αφαίρεση 
τμήματος πάσχοντος παχέος εντέρου16.

Παρά τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα η απου-
σία μεγάλων και καλά σχεδιασμένων κλινικών μελετών 
δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων 
και συνεπώς την σύσταση εφαρμογής της ΟΠΘ στην 
περιεγχειρητική περίοδο. Προς το παρόν η εφαρμογή 
της ΟΠΘ έχει τις ίδιες ενδείξεις τις οποίες έχει για 
οποιονδήποτε ασθενή ο οποίος πρόκειται να υποβλη-
θεί σε χειρουργική επέμβαση.	

Ολική Παρεντερική Θρέψη (ΟΠΘ) στο σπίτι (Home 
Total Parenteral Nutrition)

Σε μικρή αναλογία ασθενών με νόσο Crohn όπως 
πχ ασθενείς με επανειλημμένες εκτομές λεπτού εντέ-
ρου, εσωτερικά συρίγγια, εξελισσόμενη προς τα βελτίω 
σηπτική κατάσταση, μετεγχειρητικές σηπτικές επι-
πλοκές (διαφυγή στην αναστόμωση, εντεροδερματικό 
συρίγγιο) στομίες υψηλής παροχής, παρατεταμένος 
ατελής αποφρακτικός ειλεός) είναι αδύνατη η διατή-
ρηση ικανοποιητικής διατροφικής κατάστασης με τις 

συνήθεις εντερικές δίαιτες. Στους ασθενείς αυτούς 
είναι απαραίτητη η εφαρμογή ολικής παρεντερικής 
διατροφής για διάστημα εβδομάδων ή μηνών, πράγμα 
που όπως είναι ευνόητο δεν είναι δυνατό να γίνει στο 
νοσοκομείο, αλλά στο σπίτι. 

Η ΟΠΘ στο σπίτι χορηγείται μέσω κεντρικού κα-
θετήρα στη διάρκεια των νυκτερινών ωρών (8ωρη ή 
12ωρη έγχυση). Σε ασθενείς στους οποίους η επιβίωση 
εξαρτάται απόλυτα από την ΟΠΘ, 20-30% των απαι-
τουμένων θερμίδων χορηγείται υπό μορφή λίπους. Σε 
περίπτωση που ο ασθενής μπορεί να απορροφήσει λί-
πος τότε αυτό αποκλείεται από την ΟΠΘ ή χορηγείται 
σε μικρές ποσότητες. Οι ασθενείς χρειάζονται περίπου 
1g πρωτείνης ανά Kg σωματικού βάρους ημερησίως. 
Είναι ευνόητο ότι συγχορηγούνται και τα αναγκαία 
ποσά βιταμινών, ιχνοστοιχείων κλπ. 

Τα υπάρχοντα δεδομένα υποστηρίζουν την άποψη 
ότι η ΟΠΘ στο σπίτι επιτυγχάνει ικανοποιητική δια-
τροφική βελτίωση και ενδεχομένως μειώνει την εξάρ-
τηση από την χρήση των κορτικοστεροειδών, όμως δε 
μεταβάλλει την ανάγκη για χειρουργική επέμβαση για 
τυχόν επιπλοκές όπως πχ συρίγγια17,18. Ο τρόπος αυτός 
θεραπείας έχει σημαντικό οικονομικό κόστος. Η ποιό-
τητα ζωής των ασθενών βελτιώνεται σημαντικά, αν και 
υπάρχουν και αντίθετες απόψεις19. Οι επιπλοκές περι-
λαμβάνουν φλεβική θρόμβωση, χρόνια ηπατοπάθεια, 
χολολιθίαση, και μεταβολική οστική νόσο, επιπλοκές 
οι οποίες είναι αποδεκτές και αναστρέψιμες. Σηψαιμία 
οφειλόμενη σε μόλυνση του καθετήρα αποτελεί την 
σημαντικότερη επιπλοκή

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατων μελετών, 

Πίνακας 3. Μικροδιατροφικές ελλέιψεις και κλινικές εκδηλώσεις σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ΟΠΘ

Διατροφικό στοιχείο Κλινική εκδήλωση 
Βιταμίνη Α Νυκτερινή δυσχέρεια όρασης, μειωμένη προσαρμογή στο σκότος 

Βιταμίνη Ε Υπερσυγκόληση αιμοπεταλίων (in vitro), αιμόλυση 

Βιοτίνη-Θειαμίνη Δερματίτις, αλωπεκία, υποτονία 

Χαλκός Εγκεφαλοπάθεια Wernicke, ανθεκτική γαλακτική οξέωση 

Ψευδάργυρος Ουδετεροπενία, αναιμία, “σκορβουτικές” οστικές αλλοιώσεις, μείωση σερουλοπλασμίνης  
 πλάσματος 

Χρώμιο Περινεϊκή ακροδερματίτις, αλοπεκία, μειωμένη λειτουργία Τ-κυττάρων, μείωση  
 αλκαλικής φωσφατάσης πλάσματος 

Σελήνιο Μυαλγίες, μυοκαρδιοπάθεια, μείωση περοξειδάσης γλουταθειόνης 

Μολυβδαίνιο Δυσανεξία αμινοξέων, ταχυκαρδία, ταχύπνοια, κεντρικά σκοτώματα, ευερεθιστότητα 

Απαραίτητα λιπαρά οξέα Δερματίτις (εκχυμώσεις), αύξηση λόγου trienoic:tetraenoic λιπαρών οξέων πλάσματος 
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η σύνθεση του σώματος ασθενών με νόσο Crohn που 
υποβάλλονται σε ΟΠΘ στο σπίτι δεν μεταβάλλεται 
ουσιωδώς με την θεραπεία20. Η ΟΠΘ στο σπίτι είναι 
αρκετά δημοφιλής στις ΗΠΑ αφού τα αποτελέσματά 
της είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακά. 
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6.2.11. ΦAΡμΑΚΑ ΣυμΠΤΩμΑΤΙΚHΣ ΑΝΤΙμΕΤΩΠΙΣΗΣ
	 	 	 	 	 Ιωάννης	Κ.	Τριανταφυλλίδης
Η	διάρροια αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά συμπτώματα στους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα ή νόσο του 

Crohn. Η αποβολή μικρών ποσοστήτων βλεννωδών 
κοπράνων συνήθως συνοδεύει ορθίτιδα, ενώ μεγάλες 
ποσότητες υδαρών κοπράνων αποτελούν ένδειξη 
βλάβης του λεπτού εντέρου. Γενικά η συμπτωματική 
αντιμετώπιση της διάρροιας των ασθενών με ΙΦΕΝ 
περιλαμβάνει: α) ενίσχυση του βαθμού απορρόφησης 
του νερού στο λεπτό έντερο με τη χορήγηση peros δι-
αλυμάτων νατρίου και γλυκόζης, β) τροποποίηση της 
δίαιτας έτσι ώστε να καταστεί λιγότερο ωσμωτική, γ) 
Δέσμευση των χολικών αλάτων που εισέρχονται στο 
παχύ έντερο στους ασθενείς με δυσλειτουργία του 
τελικού ειλεού λόγω χειρουργικής εκτομής ή νόσου 
του τελικού ειλεού, ή τέλος λόγω μικροβιακής υπε-
ρανάπτυξης η οποία έχει ως αποτέλεσμα βλάβη του 
βλεννογόνου του παχέος εντέρου λόγω των χολικών 
αλάτων, δ) περιορισμό του βαθμού της μικροβιακής 
υπερανάπτυξης σε ασθενείς με τμηματικές στενώσεις ή 
αποφράξεις σε ασθενείς με νόσο Crohn ή σε ασθενείς 
με παροδική μικροβιακή υπερανάπτυξη λόγω τμηματι-
κής εντερικής εκτομής, ε) αντιμετώπιση της φλεγμονής 
του ορθού έτσι ώστε να μειωθεί η ευαισθησία του και 
στ) μείωση της συσταλτικότητος του ορθού με αντιι-
σταμινικά ή με μείωση της κινητικότητος με την χρήση 
αντιδιαρροϊκών φαρμάκων. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι 
τα αντιδιαρροϊκά φάρμακα (οπιούχα, λοπεραμίδη 
και συνδυασμός διφαινοξυλάτης και ατροπίνης) θα 
πρέπει να χορηγούνται με μεγάλη προσοχή γιατί 
είναι δυνατό να προδιαθέσουν σε τοξικό μεγάκολο, 
ή να συγκαλύψουν κλινική εικόνα λοιμώξεως. Στους 
αρρώστους με νόσο Crohn και ιδιαίτερα σ΄ αυτούς 
που έχουν υποβληθεί σε μερική εκτομή του λεπτού 
εντέρου ή δεξιά ημικολεκτομή, η διάρροια την οποία 
εμφανίζουν (με μηχανισμό την δυσαπορρόφηση των 
χολικών αλάτων), μπορεί να βελτιωθεί με χορήγηση 
χολεστυραμίνης από του στόματος (4g X3/24h). Θα 
πρέπει όμως να λαμβάνεται υπ όψιν ότι αυτή καθεαυ-
τή η χορήγηση χολεστυραμίνης επί μακρό διάστημα 
μπορεί να προκαλέσει δυσαπορρόφηση. Γι΄αυτό είναι 
καλύτερα να χορηγείται υπό μορφή επικεκαλυμμένων 
εντεροδιαλυτών δισκίων.

Το βασανιστικό συναίσθημα του τεινεσμού οφείλε-
ται στην φλεγμονή του ορθού. Η μείωση επομένως της 
φλεγμονής του ορθού με υποκλυσμούς μεσαλαμίνης ή 
κορτικοειδών θα έχει ως αποτέλεσμα και τη μείωση 
του αισθήματος του τεινεσμού. Τα αντιισταμινικά 
έχουν επίσης ευνοϊκό αποτέλεσμα επειδή μειώνουν τη 
συσταλτικότητα του ορθού και αναστέλλουν την ταχεία 
και βαθειά χάλαση του έσω σφιγκτήρα του ορθού, η 
οποία συνοδεύει τον τεινεσμό. 

Οι ασθενείς με ΙΦΕΝ μπορεί να εμφανίζουν ακρά-
τεια	κοπράνων για αρκετούς λόγους. Δυσλειτουργία 
του πυελικού εδάφους σε συνδυασμό με ανεπάρκεια 
κοπράνων εμφανίζεται σε περιπτώσεις στις οποίες η 
ενεργός φλεγμονή του παχέος εντέρου μεταβάλλει 
την ευαισθησία του ορθού σε συνδυασμό με αυξη-
μένη συσταλτικότητα του ορθού. Ο έσω σφιγκτήρας 
του ορθού εμφανίζει χάλαση σε συνάρτηση με την 
αυξημένη συσταλτικότητα του ορθού, γεγονός που 
έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ακράτειας. Αν και 
η μείωση της φλεγμονής του ορθού μεταβάλλει προς το 
καλύτερο αυτές τις αλλοιώσεις, είναι δυνατό σε ασθε-
νείς με μακροσκοπικά φυσιολογικό βλεννογόνο, οι 
αλλοιώσεις να επιμένουν. Τα αντιισταμινικά μπορούν 
να βοηθήσουν και σαυτές τις περιπτώσεις. 
Πόνος στο	περίνεο εμφανίζεται όταν υπάρχει τοπικό 

απόστημα ή περιπρωκτική νόσος. Η μείωση της φλεγ-
μονής του περινέου με αντιβιωτικά ή χειρουργική πα-
ροχέτευση προκαλεί μακράς διάρκειας ανακούφηση. 
Η μείωση της διάρροιας στους ασθενείς με συρίγγια 
βελτιώνει τα συμπτώματα λόγω του ότι το σχηματισμέ-
νο εντερικό περιεχόμενο μειώνει τη δίοδο κοπράνων 
μέσω του συριγγίου. Η αντιμετώπιση του πόνου στη 
περινεϊκή περιοχή ασθενών χωρίς συρίγγια μπορεί 
ακόμη να περιλάβει τοπική δερματική θεραπεία επειδή 
συνήθως το δέρμα της περιοχής παρουσιάζει σημαντι-
κές φλεγμονώδεις βλάβες εξ αιτίας της επαφής με το 
διαρροϊκό εντερικό περιεχόμενο. 
Ο	κοιλιακός	πόνος	είναι σύνθετο φαινόμενο και 

συνήθως υπάρχει όταν η νόσος είναι ενεργός. Ο 
ακριβής καθορισμός της αιτίας του πόνου αποτελεί 
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πρωταρχικό μέλημα του θεράποντος. Η ύπαρξη π.χ. 
ενδοκοιλιακού αποστήματος ή στενώσεως του εντέ-
ρου προκαλεί κοιλιακό πόνο που εξαλείφεται με την 
κατάλληλη χειρουργική επέμβαση. Η παθοφυσιολογία 
του πόνου είναι περίπλοκη. Φαίνεται ότι στην εμφά-
νισή του εμπλέκονται η ουσία Ρ, η σεροτονίνη και η 
ισταμίνη. Το αντιισταμινικό κρυπτοεπταδίνη έχει ση-
μαντικά επωφελή δράση επειδή ταυτόχρονα δεσμεύει 
τόσο τη σεροτονίνη όσο και την ισταμίνη. Εχει όμως 
το μειονέκτημα της πρόκλησης έντονου αισθήματος 
αδυναμίας. 
Τα	συμπτώματα	από	 τις	 αρθρώσεις είναι συνήθη 

και η αντιμετώπισή τους δυσχερής. Τα μη στεροει-
δή αντιφλεγμονώδη φάρμακα όπως είναι γνωστό 
επιδεινώνουν τη νόσο και πρέπει να αποφεύγονται. 
Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου χρησιμοποιεί τη 
μετρονιδαζόλη όχι μόσο στην αρχή κάθε πρωτοδιαγι-
νωσκόμενης φλεγμονώδους εντεροπάθειας, αλλά και 
σαυτή τη περίπτωση με στόχο να μειώσει τη πιθανότητα 

μικροβιακής εντεροπάθειας με αρθροπάθεια. Ακόμη 
η χρήση αναλγητικών όπως η ακεταμινοφαίνη και η 
προποξυφαίνη ενδείκνυται αφού μειώνουν τον κίνδυνο 
ενεργοποίησης της εντερικής φλεγμονής. Τέλος ο απο-
κλεισμός σχηματισμού λευκοτριαινών με τη χορήγηση 
από του στόματος εικοσιπεντανοϊκού οξέος με τη μεί-
ωση του διαθέσιμου υποστρώματος για το σχηματισμό 
τους μειώνει τις φλεγμονώδεις εκδηλώσεις από τις 
αρθρώσεις. Η χορήγηση zileuton –ενός αναστολέα 
της 5-λιποοξυγενάσης- ενισχύει το αποτέλεσμα που 
επιτυγχάνεται με τη χρήση εικοσιπεντανοϊκού οξέος. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Pages 483-490.



311

ΜΕΡΟΣ A΄ 

6.2.12. ΦΑΡμΑΚΕυΤΙΚΑ ΣΧΗμΑΤΑ ΑΝΤΙμΕΤΩΠΙΣΗΣ  
  ΕΝΕΡΓΟυ ΕΛΚΩΔΟυΣ ΚΟΛΙΤΙΔΟΣ

	 	 	 	 	 Δημήτριος	Γ.	Καραμανώλης	-	Νικόλαος	Αντωνακόπουλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της Ελκώδους Κολί-
τιδος συνίσταται α) στην αντιμετώπιση των εξάρσεων 
της νόσου, β) στην αντιμετώπιση των εξωεντερικών 
εκδηλώσεων γ) στην διατήρηση της ύφεσης, δ) στην 
πρόληψη εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου. 
Αφού η νόσος είναι αγνώστου αιτιολογίας, η αντιμε-
τώπιση είναι μη αιτιολογική και συνίσταται στην ειδική 
(π.χ. infliximab) ή μη ειδική (π.χ. κορτικοστεροειδή) 
καταστολή της χρόνιας φλεγμονής του εντερικού 
βλεννογόνου. Κάποια νέα φάρμακα έχουν προστεθεί 
τα τελευταία χρόνια, ενώ πολλά ακόμη βρίσκονται στο 
στάδιο των ερευνητικών δοκιμών. 

1. Ενεργός Ελκώδης Κολίτιδα

Η φαρμακευτική αντιμετώπιση της εξάρσεως της 
ελκώδους κολίτιδος εξαρτάται από την έκταση και 
την βαρύτητα της νόσου. Έτσι, η ενεργός ελκώδης 
κολίτιδα ανάλογα με το τμήμα του παχέος εντέρου που 
προσβάλλεται διακρίνεται σε:
 • ορθίτιδα – όταν η νόσος περιορίζεται στο ορθό, 
 • αριστερή κολίτιδα – όταν η νόσος εκτείνεται έως 

την σπληνική καμπή
 • πανκολίτιδα – όταν, η νόσος εκτείνεται πέραν της 

σπληνικής καμπής
Αναλόγως της βαρύτητας η ελκώδης κολίτις δια-

κρίνεται σε ήπια, μέτρια, σοβαρή και κεραυνοβόλο 
μορφή και η ταξινόμηση αυτή βασίζεται σε κλινικο-
εργαστηριακά, ενδοσκοπικά και ιστολογικά κριτήρια. 
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορα συ-
στήματα βαθμολόγησης της ενεργότητας της νόσου που 
αποτελούν παραλλαγές των αρχικών κριτηρίων των 
Truelove & Witts1. Τα συστήματα αυτά βαθμολογούν 
συμπτώματα (εντερικά-εξωεντερικά), κλινικά σημεία, 
εργαστηριακούς δείκτες, ενδοσκοπικά ευρήματα και 
ψυχολογικούς δείκτες ποιότητας ζωής. Με τους δείκτες 
αυτούς κατορθώνουμε να ποσοτικοποιήσουμε μία ποι-
οτική μεταβλητή όπως είναι η βαρύτητα της νόσου και 
έτσι γίνεται δυνατή η αξιολόγηση των θεραπευτικών 
προσεγγίσεων και η σύγκριση των διαφόρων θεραπευ-

τικών πρακτικών μεταξύ τους. Ένας αδρός διαχωρι-
σμός είναι ο ακόλουθος: ήπια νόσος όταν υπάρχουν  4 
κενώσεις ημερησίως με ή χωρίς πρόσμιξη αίματος και 
χωρίς σημεία τοξικότητας, μετρίας βαρύτητος νόσος 
όταν υπάρχουν > 4 κενώσεις ημερησίως με σημεία 
χαμηλής τοξικότητας και σοβαρή ελκώδης κολίτιδα 
όταν υπάρχουν > 6 αιμορραγικές κενώσεις ημερησίως 
με σημεία τοξικότητας όπως πυρετός, ταχυκαρδία, 
αναιμία και αυξημένη ταχύτητα καθίζησης ερυθρών 
αιμοσφαιρίων, (πίνακας 1). 

Ύφεση θεωρείται ότι επιτυγχάνεται όταν τα συ-
μπτώματα εξαφανίζονται, ενδοσκοπικά αποκαθίσταται 
ο βλεννογόνος του εντέρου και ιστολογικά δεν υπάρ-
χουν κρυπτικά αποστημάτια.

Όπως αναφέρθηκε η φαρμακευτική αντιμετώπι-
ση της ενεργού ελκώδους κολίτιδος εξαρτάται από 
την έκταση και τη βαρύτητα της νόσου. Έτσι η ήπια 
ορθίτιδα και αριστερή κολίτιδα ανταποκρίνεται συ-
νήθως στην τοπική θεραπεία μεσαλαζίνης ή κορτικο- 
στεροειδών, με τη μορφή υποθέτων, υποκλυσμών ή 
αφρών, ενώ η σοβαρή ελκώδης κολίτιδα απαιτεί την 
ενδοφλέβια χορήγηση κορτιζόνης ή κυκλοσπορίνης 
(σχήμα 1). Μερικές φορές στην πανκολίτιδα μπορούμε 
να χορηγήσουμε επικουρικά τοπική θεραπεία όταν 
υπάρχουν έντονα συμπτώματα τεινεσμού.

Τα φάρμακα που συνήθως χορηγούμε στην οξεία 
ελκώδης κολίτιδα διαφέρουν ως προς την αποτελε-
σματικότητά τους και τις ανεπιθύμητες ενέργειες 
(πίνακας 2).

Πέρα από τις γενικές κατευθυντήριες οδηγίες, η 
θεραπεία πρέπει σε κάθε ασθενή να εξατομικεύεται 
ανάλογα με το βιολογικό του προφίλ (ηλικία, ιστορικό 
νόσου, ιστορικό ανεπιθύμητων ενεργειών, άλλες συνυ-
πάρχουσες νόσοι, κλπ).

2. Αμινοσαλικυλικά

2.1 Σκευάσματα – Φαρμακοκινητική – Ανεπι-
θύμητες ενέγειες. Το πρώτο αμινοσαλικυλικό που 
χρησιμοποιήθηκε στη θεραπεία της ελκώδους κολί-
τιδος ήταν η σουλφασαλαζίνη (SASP) η οποία χρησι-
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Σχήμα 1. Φαρμακευτική αντιμετώπιση ενεργού ΕΚ

Πίνακας 1. Κριτήρια βαρύτητας Ελκώδους Κολίτιδας*

μεταβλητή Ήπια νόσος Σοβαρή νόσος Κεραυνοβόλα νόσος

Κενώσεις (αριθ/ημ) <4 >6 >10

Αίμα στα κόπρανα αραιά συχνά συνέχεια

Θερμοκρασία (οC) φυσιολογική >37,5 οC >37,5 οC

Σφύξεις (αριθ/min) φυσιολογικές >90 >90

Αιμοσφαιρίνη φυσιολογική <75% φ.τ. μετάγγιση

ΤΚΕ 30  >30 >30

Ακτινολογικά ευρήματα - τοιχωμ. οίδημα διάταση

Κλινικά σημεία - κοιλιακή  κοιλιακή διάταση  

  ευαισθησία + ευαισθησία

*Βασισμένα στα κριτήρια των Truelove & Witts. Η μέτριας βαρύτητας νόσος περιλαμβάνει κριτήρια της ήπιας και της σοβαρής 

μορφής 
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ενώ η δεύτερη μορφή δρα σαν ημιδιαπερατή μεμβράνη 
που απελευθερώνει σταδιακά τη δραστική ουσία με 
ρυθμό που πάλι εξαρτάται από το pH. Η μεσαλαζίνη 
είναι καλύτερα ανεκτή από τη σουλφασαλαζίνη και 
το 80% των ασθενών που εμφανίζουν ανεπιθύμητες 
ενέργειες στην SASP ανέχονται καλά την μεσαλαζί-
νη. Στο υπόλοιπο 20% που εμφανίζει παρενέργειες, 
πιστεύεται ότι αυτές οφείλονται στο μόριο 5-ASA. Οι 
πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες της μεσαλαζίνης 
είναι πυρετός και εξάνθημα3. Σπανιότερα μπορεί 
να αναπτυχθεί παγκρεατίτιδα και πνευμονίτιδα σαν 
αντίδραση υπερευαισθησίας4 και ακόμα σπανιότερα 
οξεία διάμεση νεφρίτιδα5.

Η ολσαλαζίνη (Dipentum®) και η βαλσαλαζίδη 
(Colazol®) είναι δύο ουσίες που σχηματίζονται από 
την ένωση δύο μορίων 5-ASA με ένα δεσμό αζώτου. 
Όπως συμβαίνει και με τη σουλφασαλαζίδη, υπό τη 
δράση των βακτηρίων του παχέος εντέρου απελευθε-
ρώνεται η δραστική ουσία (5-ASA). Σαν παρενέργεια 
της ολσαλαζίνης αναφέρεται η διάρροια σε 15% των 
ασθενών, η οποία οφείλεται σε επαγωγή έκκρισης 
νερού και ηλεκτρολυτών στον τελικό ειλεό. Μετά τους 
πρώτους δύο μήνες θεραπείας το σύμπτωμα υφίεται 
λόγω προσαρμογής του παχέος εντέρου με αυξημένη 
απορρόφηση6.

Σε μερικές περιπτώσεις μπορούμε να εκμεταλευ-
τούμε κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες ορισμένων 
φαρμάκων, όπως την διάρροια της ολσαλαζίνης σε 
ασθενείς με ελκώδης κολίτιδα και δυσκοιλιότητα, 
ενώ η σουλφασαλαζίνη μπορεί να είναι αποτελεσμα-
τικότερη όταν η ελκώδης κολίτιδα συνοδεύεται με 
αρθροπάθεια.

Όσο αφορά τη φαρμακοκινητική των ουσιών 
αυτών, η σουλφασαλαζίνη απορροφάται εύκολα και 
απεκρίνεται στη χολή, η μεσαλαζίνη απορροφάται 
ελάχιστα και απεκρίνεται στα κόπρανα, η σουλφα-
πυριδίνη απορροφάται ταχέως στο παχύ έντερο και 
απεκρίνεται στα ούρα. Όταν οι ουσίες αυτές χορη-
γηθούν σε αντίστοιχες δόσεις, τα επίπεδα του 5-ASA 
στο πλάσμα είναι > 2μmol/l για τη σουλφασαλαζίνη, 
Pentasa, ολσαλαζίνη, βαλσαλαζίδη, >6μmol/l για το 
Asacol και > 13μmol/l για το Salofalk7.

2.2 μηχανισμός δράσης. Ο ακριβής μηχανισμός 
δράσης των ενώσεων 5-ASA δεν είναι γνωστός. Πειρά-
ματα in vitro δείχνουν ότι η αποτελεσματικότητά τους 
μπορεί να οφείλεται σε πολλούς μηχανισμούς:
 • αναστολή της σύνθεσης των προσταγλανδινών και 

Πίνακας 2. Φαρμακευτική θεραπεία Ελκώδους Κολίτιδας

μοποιήθηκε αρχικά στη θεραπεία της ρευματοειδούς 
αρθρίτιδας2. Αποτελείται από δύο μόρια – σουλφα-
πυριδίνη και 5-αμινοσαλικυλικό οξύ που ενώνονται 
μεταξύ τους με ένα δεσμό αζώτου. Όταν το φάρμακο 
φτάσει στο παχύ έντερο ο δεσμός αυτός διασπάται από 
το ένζυμο αζωρεδουκτάση που βρίσκεται στα μικρόβια 
που φυσιολογικά αποικίζουν το παχύ έντερο, απελευ-
θερώνοντας το κυρίως αντιφλεγμονώδες μόριο 5-ASA. 
Το μόριο της σουλφαπυριδίνης είναι κυρίως υπεύθυνο 
για τις ανεπιθύμητες ενέργειες της σουλφασαλαζίνης οι 
οποίες είναι ναυτία, κεφαλαλγία, πυρετός, εξάνθημα 
και υπογονιμότητα στους άνδρες. Οι παρενέργειες 
αυτές είναι δοσοεξαρτώμενες και συσχετίζονται με 
τα επίπεδα της σουλφαπυριδίνης στο αίμα. Όταν το 
φάρμακο χορηγείται σε δόσεις 2 έως 4 gr ημερησίως 
είναι συνήθως καλά ανεκτό. Ασθενείς που έχουν 
αλλεργία σε θειούχες ενώσεις έχουν επίσης συχνά 
αντίδραση στην SASP. Η ακοκκιοκυτταραιμία είναι η 
πιο σοβαρή αλλά σπάνια αντίδραση που εμφανίζεται 
συνήθως στους πρώτους δύο μήνες της θεραπείας, συ-
νοδεύεται από πυρετό και εξάνθημα και υποστρέφει 
με τη διακοπή του φαρμάκου.

Λόγω των προαναφερθησών ανεπιθύμητων ενερ-
γειών αναπτύχθηκαν φάρμακα που δεν περιείχαν το 
μόριο της σουλφαπυριδίνης. Η μεσαλαζίνη (ΗΠΑ 
μεσαλαμίνη) είναι ένα μόριο 5-ASA που ανάλογα 
με τη φαρμακοτεχνική της μορφή επικαλύπτεται από 
ακρυλική ρητίνη (eudagrit/ Salofalk®, Asacol®) ή περι-
έχεται σε μικροκοκκία αιθυλοκυτταρίνης (Pentasa®). 
Η πρώτη μορφή διαλύεται σε pH μεγαλύτερο του 6, 
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λευκοτριενών
 • αναστολή της προσκόλησης των λευκών αιμοσφαι-

ρίων και της φαγοκυττάρωσης
 • αναστολή της σύνθεσης φλεγμονωδών κυτταροκι-

νών
 • απομάκρυνση των ελευθέρων ριζών Ο

2

 • ανοσοκατασταλτική δράση
Το 5-ASA αναστέλλει την κυκλοοξυγενάση και 

τη λιποξυγενάση και έτσι έμμεσα αναστέλλει την 
σύνθεση των προφλεγμονωδών προσταγλανδινών και 
των Β

4
 λευκοτριενών8. In vitro το 5-ASA αναστέλλει 

την προσκόληση των λευκών αιμοσφαιρίων στο εν-
δοθήλιο των αγγείων μέσω αναστολής του ενζύμου 
αμινο-ιμιδαζολοκαρβοξυαμιδοριβονουκλεοτιδο τραν-
σφορμυλάση9. Παράλληλα αναστέλλεται η χημειοταξία 
και η φαγοκυττάρωση. Επίσης το 5-ASA φαίνεται ότι 
αναστέλλει την ιντερλευκίνη-1 (IL-1), τις IL-2, IL-8, 
τον TNFa και τον NF-kB, φλεγμονώδεις κυτταροκίνες 
που συσχετίζονται με την εντερική φλεγμονή10-12. Τέλος 
το 5-ASA είναι ισχυρή αντιοξειδωτική ουσία και έτσι 
απομακρύνει τις παραγόμενες ελεύθερες ρίζες Ο

2
 από 

τον βλεννογόνο του εντέρου, οι οποίες προκαλούν 
βλάβη στις κυτταρικές πρωτείνες και επιτείνουν την 
φλεγμονή13.

2.3 Αποτελεσματικότητα. Τα αμινοσαλικυλικά 
αποτελούν την κύρια θεραπεία των μη νοσηλευομένων 
ασθενών με ήπιου-μέτριου βαθμού ενεργό ελκώδη 
κολίτιδα. Η σουλφασαλαζίνη επιτυγχάνει ύφεση σε 64-
80% των ασθενών ειδικά σε δόσεις άνω των 3 g/ημ14, οι 
οποίες όμως αυξάνουν τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενερ-
γειών. Η μεσαλαζίνη σε δόσεις 1,5-4,8 g/ημ. επιτυγχά-
νει ύφεση ή κλινική βελτίωση στο 84% των ασθενών με 
ήπια-μετρίου βαθμού ελκώδη κολίτιδα14. Μελέτες που 
έχουν γίνει με τις νεότερες ενώσεις 5-ASA δείχνουν 
ότι είναι ανώτερες του placebo και εξίσου ή οριακά 
αποτελεσματικότερες της σουλφασαλαζίνης αλλά με 
λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από αυτήν15. Σε μία 
μελέτη 87 ασθενών16 με ήπια-μέτρια ελκώδη κολίτιδα οι 
οποίοι τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν Asacol 4,8 g ή 1,6 g/ 
ημ. ή placebo για 6 εβδομάδες, τα αποτελέσματα ήταν 
καλύτερα για την υψηλότερη δόση των 4,8g/ημ. Έτσι 
σε σύγκριση με το placebo πλήρη ανταπόκριση είχε το 
24% vs 5%, ενώ μερική ανταπόκριση το 50% vs 13%. Η 
δόση του 1,6 g/ημ. είχε διπλάσια αποτελεσματικό- τητα 
από το placebo αλλά αυτή δεν έφτασε σε στατιστικά 
σημαντικά επίπεδα. 

Ανάλογη τυχαιοποιημένη μελέτη 66 ασθενών με 

την ολσαλαζίνη σε σύγκριση με placebo17 είχε πα-
ρόμοια αποτελέσματα (35% ύφεση με ολσαλαζίνη vs 
16% placebo). Η αποτελεσματικότητα της ολσαλαζίνης 
σχετιζόταν με τη δόση της (29%, 27% και 50% για 
δόσεις 0,75, 1,5 και 3 g/ημ. αντίστοιχα). Όσο αφορά τη 
βαλσαλαζίδη σε μία διπλή τυφλή μελέτη 173 ασθενών18 
με ήπια-μέτρια ενεργό ελκώδη κολίτιδα που έλαβαν 
6,75 g/ημ. βαλσαλαζίδη (η οποία δόση αντιστοιχεί 
σε 2,34 g/ημ. 5-ASA) ή 2,4 g/ημ. μεσαλαζίνη για 8 
εβδομάδες, η αποτελεσματικότητα ήταν ίδια (46% vs 
44% αντίστοιχα). Στην ομάδα όμως της βαλσαλαζίδης 
όσο αφορά την ενδοσκοπική εικόνα (p=0,002), την 
συχνότητα των κενώσεων (p=0,006), την αιμορραγία 
από το ορθό (p=0,006) και τη γενική βαθμολογία βα-
ρύτητας της νόσου (p=0,013), η βελτίωση των ασθενών 
εμφανίσθηκε 14 ημέρες νωρίτερα από την ομάδα της 
μεσαλαζίνης. Σε μία άλλη μελέτη 100 ασθενών [19] που 
έλαβαν 6,75g/ημ. βαλσαλαζίδη ή 2,4 g/ημ. μεσαλαζίνη, 
η συμπτωματική βελτίωση ήταν συχνότερη στην ομάδα 
της βαλσαλαζίδης στις 2 εβδομάδες (64% vs 43%), στις 
4 εβδομάδες (70% vs 51%), στις 8 εβδομάδες (78% vs 
45%) και στις 12 εβδομάδες (88% vs 57%). Επιπλέον 
η βελτίωση εμφανίστηκε ταχύτερα (10 vs 25 ημέρες) 
και οι ασθενείς στην ομάδα της βαλσαλαζίδης είχαν 
λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες (48% vs 71%).

Η αποτελεσματικότητα των ενώσεων 5-ASA φαίνε-
ται πως είναι δοσοεξαρτώμενη, γι’αυτό έχει σημασία 
η μέγιστη ποσότητα του φαρμάκου να αποδεσμεύεται 
στην πάσχουσα περιοχή του εντέρου. Η σουλφασα-
λαζίνη, η βαλσαλαζίδη και η ολσαλαζίνη που αποδε-
σμεύονται αποκλειστικά στο παχύ έντερο θεωρητικά 
είναι αποτελεσματικότερες στην ελκώδη κολίτιδα από 
σκευάσματα που αρχίζουν να αποδεσμεύονται από τη 
νήστιδα. Αυτό βέβαια μπορεί να αντισταθμισθεί αυξά-
νοντας τη δόση των τελευταίων. Επίσης στην ορθίτιδα 
τα υπόθετα μεσαλαζίνης είναι αποτελεσματικότερα 
από τα αντίστοιχα κλύσματα καθώς >90% της ποσό-
τητας των τελευταίων παλλινδρομεί εκτός του ορθού20. 
Τα 2/3 των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα έχουν εντό-
πιση της φλεγμονής μέχρι την σπληνική καμπή, οπότε 
μεγάλο μέρος αυτών με ήπια-μέτριας βαρύτητας νόσο 
μπορούν να αντιμετωπισθούν με τοπική θεραπεία (4 
g 5-ASA είναι εξίσου αποτελεσματικά με θεραπεία 
κορτικοστεροειδών per os)21. Το βέλτιστο σχήμα στην 
ορθίτιδα είναι υπόθετο 1g μεσαλαζίνης x1, ή 500mg x2, 
ενώ στην ορθοσιγμοειδίτιδα υποκλυσμοί μεσαλαζίνης 
1-4 g/ημ.21. Στην αριστερή ελκώδη κολίτιδα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί επίσης συνδυασμός υποκλυσμών και 
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υποθέτων. Μία μεταανάλυση 67 μελετών για ασθενείς 
με αριστερή ελκώδη κολίτιδα, έδειξε ότι οι υποκλυσμοί 
μεσαλαζίνης ήταν 10%-20% πιο αποτελεσματικοί από 
την μεσαλαζίνη per os ή τους υποκλυσμούς κορτικοστε-
ροειδών22 και πολύ πιο αποτελεσματικοί σε σύγκριση 
με το placebo στην επίτευξη ύφεσης (OR: 7,4)23. Το 
ποσοστό ύφεσης στην ενεργό αριστερή ελκώδη κολί-
τιδα με τους υποκλυσμούς μεσαλαζίνης φθάνει το 93% 
στην δόση των 4 g ημερησίως24. Στην σοβαρή και κε-
ραυνοβόλο ελκώδη κολίτιδα οι ενώσεις 5-ASA μπορεί 
να χορηγηθούν σαν συμπληρωματική θεραπεία μαζί με 
την ενδοφλέβια χορήγηση κορτικοστεροειδών παρόλο 
που δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν την 
πρακτική αυτή. Τέλος, πέρα από την αποτελεσματι-
κότητα των 5-ASA στην επίτευξη και διατήρηση της 
ύφεσης στην ήπια-μέτρια ενεργό ελκώδη κολίτιδα, η 
χρόνια λήψη τους σε δόσεις >1,2 g/ημ. συνοδεύεται 
με 75% μείωση του κινδύνου ανάπτυξης ορθοκολικού 
καρκίνου25. 

3. Κορτικοστεροειδή

Τα κορτικοειδή αποτελούν την πιο παλιά αλλά και 
την πρώτης γραμμής θεραπεία στην επίτευξη ύφεσης 
στην σοβαρή και κεραυνοβόλο ελκώδη κολίτιδα. Επί-
σης χρησιμοποιούνται στην μετρίου βαθμού ελκώδη 
κολίτιδα που δεν ανταποκρίνεται στα 5-ASA, όπως και 
σαν τοπική θεραπεία στην ορθίτιδα ή στην αριστερή 
ελκώδη κολίτιδα. Η ανταπόκριση στα κορτικοειδή 
φθάνει το 60-70%. Η μακροχρόνια χορήγησή τους 
συνοδεύεται από σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, 
όπως καταστολή του άξονα των επινεφριδίων, κα-
τακράτηση νατρίου, οστεοπόρωση, δερματολογικές, 
ενδοκρινολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές. Για το 
λόγω αυτό χρησιμοποιούνται μόνο στην οξεία φάση και 
όχι για συντήρηση της ύφεσης. Στην μέτριας βαρύτητας 
νόσο χορηγείται per os πρεδνιζολόνη 40-60 mg/ημ ή το 
αντίστοιχο ισοδύναμο μεθυλοπρεδνιζολόνης – ανάλο-
γα με το βάρος του ασθενούς και τη σοβαρότητα των 
συμπτωμάτων – εφάπαξ σε μία δόση το πρωί, είτε δι-
αιρεμένη 2/3 – 1/3 πρωί και βράδυ. Η ύφεση επιτυγχά-
νεται σε 10 έως 14 ημέρες και τότε αρχίζει η σταδιακή 
μείωση της δόσης κατά 5 mg ανά εβδομάδα. Νεότερα 
στεροειδή όπως η βουδεσονίδη και η διπροπιονική 
βεκλομεθαζόνη με τη μορφή υποκλυσμών έχουν την 
ίδια αποτελεσματικότητα και λιγότερες συστηματικές 
παρενέργειες26. Μία μεταανάλυση 7 τυχαιοποημένων 
μελετών με θέμα την θεραπεία της αριστερής ελκώδη 

κολίτιδα, έδειξε ότι η βουδεσονίδη με μορφή υποκλυ-
σμών ήταν εξίσου αποτελεσματική με τα συμβατικά 
τοπικά στεροειδή αλλά προκαλούσε μικρότερη κατα-
στολή της ενδογενούς κορτιζόλης27. Παρόλα αυτά δεν 
ήταν ανώτερη των υποκλυσμών 5-ASA. Η βουδεσονίδη 
που έχει αυξημένο μεταβολισμό στην πρώτη δίοδό της 
από το ήπαρ έχει λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες 
αλλά λόγω της απελευθέρωσης της δραστικής ουσίας 
κυρίως στον τελικό ειλεό δεν έχει ένδειξη η per os 
χορήγησή της στην ελκώδη κολίτιδα, σε αντίθεση με 
την βεκλομεθαζόνη που είναι αποτελεσματική και στην 
per os χορήγηση28. 

Στη σοβαρή και στην κεραυνοβόλα ελκώδη κολί-
τιδα χορηγείται ενδοφλεβίως 60 mg/ημ πρεδνιζολόνη 
ή 48 mg/ημ μεθυλοπρεδνιζολόνη σε bolus έγχυση ανά 
12ωρο ή 8ωρο αντίστοιχα, ή σε συνεχή 24ωρη στάγδην 
έγχυση, η οποία κατά μερικούς ερευνητές θεωρείται 
αποτελεσματικότερη χωρίς όμως να έχει αποδειχθεί 
κάτι τέτοιο. Μία άλλη επιλογή που προστατεύει την 
επινεφριδιακή λειτουργία είναι η χορήγηση ενδο-
φλεβίως αδρενοκορτικοτρόπου ορμόνης (ACTH), 
120 μονάδες/24ωρο σε συνεχή έγχυση, σε ασθενείς 
όμως που δεν έχουν λάβει κορτικοστεροειδή τις προ-
ηγούμενες 30 ημέρες. Σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη 
66 ασθενών29 που έλαβαν ACTH ή υδροκορτιζόνη, η 
ACTH ήταν σημαντικά αποτελεσματικότερη (ύφεση, 
63% ACTH vs 27% υδροκορτιζόνη). 

Συνήθως με την παρεντερική χορήγηση κορτικο-
στεροειδών οι ασθενείς με βαριά ή κεραυνοβόλο ελ-
κώδη κολίτιδα ανταποκρίνονται σε 7-10 ημέρες. Στην 
αντίθετη περίπτωση είναι υποψήφιοι για κολεκτομή 
ή ενδοφλέφια χορήγηση κυκλοσπορίνης. Οι ασθενείς 
με κεραυνοβόλο κολίτιδα χρειάζονται συνεχή πα-
ρακολούθηση για την περίπτωση εμφάνισης τοξικού 
μεγάκολου οπότε σε μη ανταπόκριση στην αγωγή σε 
48-72 ώρες αντιμετωπίζονται χειρουργικά, όπως το ίδιο 
συμβαίνει και στην περίπτωση διατρήσεως. Μοριακά, η 
αντοχή στα κορτικοειδή έχει συσχετισθεί με αυξημένη 
έκφραση του β-ισοτύπου του ανθρώπινου γλυκοκορτι-
κοειδικού υποδοχέα (hGRbeta) στα μονοπύρηνα του 
αίματος30. Γενικά η ελκώδη κολίτιδα χαρακτηρίζεται 
ως κορτιζονοεξαρτώμενη αν τα στεροειδή δεν μπορούν 
να διακοπούν μετά από 6 μήνες θεραπείας και κορτι-
ζονοανθεκτική αν τα συμπτώματα επιμένουν μετά από 
6 μήνες θεραπείας με στεροειδή. 

4. Κυκλοσπορίνη
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Η κυκλοσπορίνη (CSA) είναι μία μακρολίδη που 
δρα σαν αναστολέας της καλσινευρίνης, ελαττώνοντας 
την παραγωγή της ιντερλευκίνης-2 από τα ενεργοποιη-
μένα Τ-λεμφοκύτταρα. Είναι ισχυρό ανοσοκατασταλτι-
κό που χρησιμοποιήθηκε αρχικά στις μεταμοσχεύσεις, 
στην πρόληψη της απόρριψης των οργάνων. Επιπλέον 
καταστέλλει τη σύνθεση φλεγμονωδών κυτταροκινών31. 
Η χρήση της κυκλοσπορίνης στην ελκώδη κολίτιδα 
περιορίζεται στην οξεία φάση και στην σοβαρή/κε-
ραυνοβόλο μορφή της. Είναι φάρμακο 2ης εκλογής 
λόγω των δυνητικά σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, 
παρόλο που νεότερες μελέτες δείχνουν ότι σαν πρώτη 
αντιμετώπιση της σοβαρής ελκώδους κολίτιδος είναι 
εξίσου αποτελεσματική με τα κορτικοστεροειδή. Σε 
μία μελέτη 30 ασθενών με σοβαρή ελκώδη κολίτιδα32 
που τυχαιοποιήθηκαν σε CSA 4 mg/kg/ημ ή μεθυλο-
πρεδνιζολόνη 40 mg/ημ, η ανταπόκριση στις 8 ημέρες 
ήταν 64% και 53% αντίστοιχα (p=0,4). Επιπλέον, 
περισσότεροι ασθενείς στην ομάδα της CSA διατη-
ρούνταν σε ύφεση στους 12 μήνες σε σύγκριση με 
αυτούς που έλαβαν στεροειδή. Σε μία άλλη μελέτη33 
20 κορτιζονοανθεκτικών ασθενών με σοβαρή κολίτιδα 
που τυχαιοποιήθηκαν σε κυκλοσπορίνη 4 mg/kg/ημ ή 
placebo, κλινική ανταπόκριση σε 7 ημέρες κατά μέσο 
όρο επιτεύχθει σε 9 από τους 11 ασθενείς που έλαβαν 
CSA, έναντι κανενός από αυτούς που έλαβαν placebo. 
Όταν οι ασθενείς που έλαβαν placebo στη συνέχεια 
τους χορηγήθηκε CSA, όλοι ανταποκρίθηκαν. 

Η κυκλοσπορίνη είναι αποτελεσματική στη σοβαρή 
ελκώδη κολίτιδα και συχνά είναι η τελευταία ελπίδα 
των κορτιζονοανθεκτικών ασθενών πριν την κολεκτο-
μή. Επιπλέον το 62% των αρχικά ανταποκριθέντων θα 
έχουν αποφύγει την κολεκτομή έως 5,5 χρόνια μετά34. 
Όσοι τελικά δεν αποφύγουν την χειρουρική επέμβαση, 
η κυκλοσπορίνη δεν φαίνεται ότι αυξάνει τις περιεγχει-
ρητικές επιπλοκές35. Η ανταπόκριση στη μονοθεραπεία 
με κυκλοσπορίνη είναι 64%-76%32,36, ενώ όταν προ-
στεθούν κορτικοστεροειδή η αποτελεσματικότητα του 
συνδυασμού φθάνει το 93%37, με αύξηση παράλληλα 
των ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι κυριότερες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες της CSA είναι: παραισθησίες (51%), 
υπέρταση (43%), υπομαγνησιαιμία (42%), νεφρική 
ανεπάρκεια (23%), λοιμώξεις (20%), σπασμοί (3%), 
θάνατος (2%), αναφυλαξία (1%). Η υποχοληστεριναι-
μία (<120 mg/dl) και η υπομαγνησιαιμία (<1,5 mg/dl) 
αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο σπασμών. Λόγω των 
ανεπιθύμητων ενεργειών της CSA οι οποίες φαίνεται 

ότι είναι δοσοεξαρτώμενες, έχουν γίνει μελέτες με 
μικρότερη δόση – 2 mg/kg/ημ αντί 4 mg/kg/ημ – όπου 
φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα είναι όμοια38. Η 
χορήγηση της CSA πρέπει να γίνεται σε κέντρα όπου 
μπορεί να γίνει μέτρηση των επιπέδων του φαρμάκου 
στο αίμα, τα οποία πρέπει να είναι 250-350 ng/ml στη 
δόση των 4 mg/kg/ημ και 150-250 ng/ml στη δόση των 
2 mg/kg/ημ38.

Όσοι ασθενείς ανταποκριθούν στην ενδοφλέβια 
χορήγηση CSA και πρεδνιζολόνης στο πρώτο δεκα-
ήμερο συνεχίζουν με CSA per os (8 mg/kg/ημ) για 3 
περίπου μήνες με παράλληλη έναρξη αζαθειοπρίνης / 
6-μερκαπτοπουρίνης και σταδιακή μείωση της πρεδνι-
ζολόνης στα 20 mg/ημ για το τρίμηνο αυτό. Στο σχήμα 
αυτό η CSA δρα ως “γέφυρα” μέχρι την έναρξη δράσης 
της αζαθειοπρίνης και μετά διακόπτεται καθώς δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία συντήρησης. 
Η τριπλή ανοσοκατασταλτική θεραπεία κατά τη 
διάρκεια του τριμήνου αυτού αυξάνει σημαντικά το 
κίνδυνο ευκαιριακών λοιμώξεων – κυρίως πνευμονία 
από Pneumocystis carinii – και συνιστάται χημειοπρο-
φύλαξη με τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη. Ένα 
νεότερο σκεύασμα CSA για λήψη από το στόμα με τη 
μορφή μικρογαλακτώματος (Sandimmune Neoral®, 
Novartis), θεωρείται ότι έχει καλύτερη βιοθεσιμότητα 
από το κλασικό per os σκεύασμα, και μπορεί να δοθεί 
σε μικρότερη δόση39. Μία μελέτη μάλιστα έδειξε ότι 
το σκεύασμα αυτό είναι αποτελεσματικό σαν αρχική 
θεραπεία σε κορτιζονοανθεκτικούς ασθενείς (82% 
ανταπόκριση σε 3,6 ημέρες)40.

5. Αζαθειοπρίνη – 6-μερκαπτοπουρίνη

Η χρησιμοποίηση της αζαθειοπρίνης (ΑΖΑ) και 
του μεταβολίτη της 6-Μερκαπτοπουρίνης (6-ΜΡ) στην 
οξεία ενεργό ελκώδη κολίτιδα ακούγεται παράδοξα 
για ένα φάρμακο που η δράση του αρχίζει μετά από 3 
μήνες έως και 6 μήνες σε κάποιες περιπτώσεις. Έτσι 
δεν χρησιμοποιείται στην σοβαρή πανκολίτιδα – όπου 
περιμένουμε άμεσα αποτελέσματα – σαν μονοθερα-
πεία για επίτευξη ύφεσης. Παρόλα αυτά σε μετρίου 
βαθμού αριστερή κολίτιδα με χρονίζουσα νόσο που 
αποκρίνεται ατελώς σε άλλες θεραπείες (π.χ. κορτι-
κοζονοανθεκτική ή κορτιζονοεξαρτώμενη νόσος), έχει 
ένδειξη να δοκιμάσουμε την ΑΖΑ/6-ΜΡ. Αποτελεί 
επίσης ένα από τα φάρμακα εκλογής στην διατήρηση 
της ύφεσης στην ανενεργό ελκώδη κολίτιδα.

5.1 Φαρμακοκινητική-μηχανισμός δράσης-Ανεπι-
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θύμητες ενέργειες. Η απορρόφηση της αζαθειοπρίνης 
κυμαίνεται από 16-50% σε υγιείς ενήλικες. Σε ασθενείς 
με φλεγμονώδη εντεροπάθεια η απορρόφηση μπορεί 
να ελαττώνεται περισσότερο ιδιαίτερα κατά τις περι-
όδους έξαρσης της νόσου. Η ΑΖΑ είναι προφάρμακο 
που στον οργανισμό μεταβολίζεται μη ενζυματικά 
στην 6-Μερκαπτοπουρίνη. Η 6-ΜΡ στη συνέχεια με-
ταβολίζεται στο ήπαρ και στο έντερο από ένα από τα 
τρία ένζυμα: α) την θειοπουρίνη-S-μεθυλοτρανφεράση 
(TPMT), η οποία μέσω μέσω μεθυλίωσης του μορίου 
6-ΜΡ το μετατρέπει στον ανενεργό μεταβολίτη 6-με-
θυλομερκαπτοπουρίνη, β) την οξειδάση της ξανθίνης 
που μετατρέπει το μόριο 6-ΜΡ σε ανενεργά θειουρικά, 
γ) την υποξανθίνη-γουανίνη-φωσφωριβοσιλοτραν-
σφεράση, η οποία μετατρέπει την 6-ΜΡ στον ενεργό 
μεταβολίτη 6-θειογουανίνη (6-ΤG). Η 6-ΤG είναι 
ένα νουκλεοτίδιο που αντικαθιστά τα φυσιολογικά 
νουκλεοτίδια στην σύνθεση των πουρινών με αποτέ-
λεσμα την αναστολή σύνθεσής τους και επακόλουθο 
την αναστολή σύνθεσης του DNA και RNA. Η δράση 
της στην ελκώδη κολίτιδα οφείλεται στην αναστολή 
του πολλαπλασιασμού των Τ και Β λεμφοκυττάρων41. 
Η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου εξαρτάται από 
τα επίπεδα του ενεργού μεταβολίτη, 6-TG στον οργα-
νισμό. Όταν αυτά είναι πολύ αυξημένα αυξάνεται και 
ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών. Πιθανώς ένας 
δείκτης κλινικής ανταπόκρισης στην ΑΖΑ μπορεί να 
είναι η μέτρηση της συγκέντρωσης του 6-TG στα ερυ-
θρά αιμοσφαίρια, η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη 
της δραστικότητας του ενζύμου TPMT42. Αυτή η πρα-
κτική όμως δεν επιβεβαιώνεται από άλλες μελέτες43. 
Το ένζυμο TPMT αποτελεί όπως προαναφέρθηκε 
μία εναλλακτική οδό αδρανοποίησης της ΑΖΑ, οπό-
τε η δραστικότητά του παίζει σημαντικό ρόλο στην 
εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών. Σε ένα 11% του 
πληθυσμού έχει ελαττωμένη δραστικότητα ενώ σε 0,3% 
μηδενική. Αυτοί οι ασθενείς δυνητικά θα εμφανίσουν 
τις δοσοεξαρτώμενες ανεπιθύμητες ενέργειες της 
ΑΖΑ, όπως μυελοτοξικότητα και ηπατοξικότητα. Πα-
ρόλο που σήμερα υπάρχουν γενετικά τεστ ανίχνευσης 
πολυμορφισμών του γονιδίου TPMT, όπως και μέθοδοι 
άμεσης μέτρησης του νουκλεοτιδίου 6-TG στο αίμα, 
αυτές οι πρακτικές δεν έχουν τύχει ευρείας εφαρμογής 
λόγω του υψηλού κόστους και της μικρής προγνωστι-
κής αξίας, καθώς δεν μπορούν να προβλέψουν τις μη 
δοσοεξαρτώμενες ανεπιθύμητες ενέργειες της ΑΖΑ, 
όπως την παγκρεατίτιδα. Οι κυριότερες ανεπιθύμητες 

ενέργειες όπως προαναφέρθηκε είναι η καταστολή 
του μυελού των οστών (αφορά και τις 3 σειρές) και η 
αύξηση των ηπατικών ενζύμων. Για το λόγο αυτό είναι 
αναγκαία η συχνή αιματολογική παρακολούθηση των 
ασθενών (ανά εβδομάδα αρχικά). Κάποιες άλλες αντι-
δράσεις υπερευαισθησίας μπορεί να υπερκερασθούν 
αν αντί της ΑΖΑ χορηγηθεί 6-ΜΡ. Αν ο ασθενής δεν 
εμφανίσει ανεπιθύμητες ενέργειες και η νόσος τεθεί 
σε ύφεση τότε η χορήγηση του φαρμάκου πρέπει να 
συνεχισθεί μακροχρονίως (αποτελεσματικό έως και 5 
έτη), στην ίδια δόση, καθώς η σταδιακή ελάττωση της 
δόσης δεν φαίνεται να περιορίζει τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες ενώ μπορεί να οδηγήσει σε υποτροπή της 
νόσου. Η ΑΖΑ εξάλου δεν φαίνεται να αυξάνει τον 
κίνδυνο μετεγχειρητικών επιπλοκών όταν προηγείται 
της κολεκτομής. Σε μία ανασκόπηση 209 ασθενών που 
υποβλήθηκαν σε ολική κολεκτομή και ειλεοπρωκτική 
αναστόμωση με σχηματισμό νεοληκύθου, η προεγχει-
ρητική λήψη ΑΖΑ δεν αύξησε τον κίνδυνο ούτε των 
πρώϊμων ούτε των όψιμων μετεγχειρητικών επιπλοκών. 
Ο κίνδυνος για πρώϊμες μετεγχειρητικές επιπλοκές 
συσχετίζοταν όμως με τη βαρύτητα της ελκώδη κολίτιδα 
(p=0,0094) και τη λήψη κορτικοστεροειδών (i.v. ή per 
os) σε δόση > 40 mg/ημ. (p<0,01)44.

5.2 Αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματικότητα 
της ΑΖΑ στην επίτευξη ύφεσης στην ενεργό ελκώδη 
κολίτιδα δεν είναι σαφώς διευκρινισμένη λόγω του 
μεγάλου λανθάνοντα χρόνου έναρξης δράσης του 
φαρμάκου και των λίγων τυχαιοποιημένων συγκριτι-
κών μελετών. Σε μία μελέτη 83 ασθενών45 με σοβαρή 
ελκώδη κολίτιδα που τυχαιοποιήθηκαν σε σουλφα-
σαλαζίνη, πρεδνιζολόνη και είτε αζαθειοπρίνη είτε 
placebo, η ΑΖΑ δεν φαίνεται να αύξησε τον ρυθμό 
επίτευξης ύφεσης αν και ελάττωσε το ποσοστό των 
υποτροπών σε 1 χρόνο. Σε μία άλλη τυχαιοποιημένη 
μελέτη 44 ασθενών με χρόνια ενεργό ελκώδη κολίτιδα, 
βρέθηκε ότι οι ασθενείς που πήραν ΑΖΑ χρειάστη-
καν μικρότερες δόσεις κορτικοστεροειδών και είχαν 
μεγαλύτερη κλινική βελτίωση46. Σε μία ανασκόπηση 
346 ασθενών με ελκώδη κολίτιδα που έλαβαν ΑΖΑ 
τουλάχιστον 6 μήνες, επιτεύχθη ύφεση σε 58% αυτών 
και σε 87% αυτών που έλαβαν ΑΖΑ μεγαλύτερο δι-
άστημα47. Προγνωστικοί παράγοντες ανταπόκρισης 
ήταν ο μικρός αριθμός λευκοκυττάρων, το μεγαλύτερο 
MCV ερυθροκυττάρων και η μεγαλύτερη ηλικία των 
ασθενών. Σε μία προσπάθεια να βραχύνει ο χρόνος 
εμφάνισης δράσης της ΑΖΑ δοκιμάσθηκε η ενδοφλέ-
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βια χορήγηση, με αρχικά ενθαρυντικά αποτελέσματα. 
Σε μία μικρή μη τυχαιοποιημένη μελέτη 9 ασθενών με 
κορτιζονοανθεκτική ελκώδη κολίτιδα που τους χορη-
γήθηκε AZA I.V., 5 ασθενείς (56%) ανταποκρίθηκαν 
και απέφυγαν την κολεκτομή48. Σε μετέπειτα όμως 
τυχαιοποιημένη μελέτη σε ασθενείς με νόσο Crohn, 
αυτά δεν επιβεβαιώθηκαν αυτά τα αποτελέσματα49. 

6. Infliximab

Το infliximab είναι ένα χιμαιρικό αντίσωμα ανθρώ-
που-ποντικού που αναστέλλει τον παράγοντα TNF-a. 
Έχει χρησιμοποιηθεί με πολύ καλά αποτελέσματα 
στην νόσο Crohn, όπου έχει αποδειχθεί η αποτελε-
σματικότητά του. Στην ελκώδη κολίτιδα όμως οι μέχρι 
τώρα μελέτες δεν έχουν το ίδιο σαφή συμπεράσματα. 
Η λογική της χρησιμοποίησης του infliximab στην ελ-
κώδη κολίτιδα έγκειται στην παρατήρηση ότι ο TNF-α 
εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα στον βλεννογόνο του 
παχέος εντέρου σε πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα50. 
Μία πρώτη μη τυχαιοποιημένη μελέτη σε 16 ασθενείς 
με σοβαρή ανθεκτική ελκώδη κολίτιδα είχε πολύ καλά 
αποτελέσματα: 88% ενδοσκοπική και ιστολογική αντα-
πόκριση στην έγχυση 5 mg/kg, η κολεκτομή αποφεύχθη 
σε 6 από τους 7 ασθενείς, η ύφεση διατηρήθηκε του-
λάχιστον 4 μήνες και στους περισσότερους διεκόπει η 
χορήγηση κορτικοστεροειδών51. Σε μετέπειτα μελέτες 
όμως τα αποτελέσματα ήταν λιγότερο εντυπωσιακά, με 
πλήρη ανταπόκριση σε 44% των ασθενών και μερική 
στο 22% αυτών52. Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί 
τρεις μόνο τυχαιοποιημένες μελέτες της χορήγησης 
infliximab στην ενεργό ελκώδη κολίτιδα. Στην πρώτη 
μικρή μελέτη 11 ασθενών με κορτιζονοανθεκτική 
ελκώδη κολίτιδα, 50% των ασθενών ανταποκρίθηκαν 
στις δύο εβδομάδες στην έγχυση infliximab έναντι κα-
νενός στην ομάδα placebo. Πάντως οι μισοί από τους 
αρχικά ανταποκριθέντες τελικά υπέστησαν κολεκτομή, 
δείχνοντας ότι πιθανά η αποτελεσματικότητά του είναι 
βραχυχρόνια53. Στην δεύτερη μεγαλύτερη μελέτη με 42 
ασθενείς κορτιζονοανθεκτικούς που έλαβαν infliximab 
ή placebo, τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν 13% vs 5% 
και 39% vs 30%, στις 2 και 6 εβδομάδες αντίστοιχα 
(μη στατιστικώς σημαντικά)54. Στην τρίτη τυχαιοποιη-
μένη μελέτη 13 μη κορτιζονοανθεκτικών ασθενών το 
infliximab ήταν εξίσου αποτελεσματικό με την υψηλή 
δόση πρεδιζολόνης (1,5 mg/kg)55. 

Τα περισσότερα στοιχεία για το infliximab προέρ-
χονται από μη τυχαιοποιημένες μελέτες που υπόκεινται 

σε σφάλμα μεροληψίας (bias). Επιπλέον ο πρωταρχι-
κός διερευνηθείς στόχος των μελετών αυτών είναι η 
κλινική ανταπόκριση και όχι η επίτευξη ύφεσης που 
ενδιαφέρει κυρίως για τους ασθενείς αυτούς [56]. Τα 
μέχρι τώρα δεδομένα δεν δικαιολογούν τη χρήση του 
infliximab στην ελκώδη κολίτιδα. Μία πιθανή ένδειξη 
– στα πλαίσια ερευνητικών πρωτοκόλλων – είναι σε 
ασθενείς με οξεία κορτιζονοανθεκτική ελκώδη κολίτι-
δα, οι οποίοι θέλουν να αποφύγουν την κολεκτομή και 
στους οποίους η κυκλοσπορίνη αντενδείκνυται. Δύο 
μεγάλες placebo ελεγχόμενες κλινικές μελέτες που 
είναι σε εξέλιξη (ACT 1, ACT 2), θα αποσαφηνίσουν 
τον ρόλο του infliximab στην EK. 

7. Αντιβιοτικά

Ο ρόλος των αντιβιοτικών είναι πιο ξεκάθαρος στη 
ν. Crohn από ότι στην ελκώδη κολίτιδα. Ο πιθανός μη-
χανισμός δράσης τους σχετίζεται με την τροποποίηση 
της μικροβιακής χλωρίδας στο έντερο, με καταστολή 
των παθογόνων μικροβίων και αναστολή σχηματισμού 
των μικροαποστηματίων από τη διείσδυση των μικροβί-
ων αυτών στα εντεροκύτταρα. Εξάλλου ο πάσχων και 
φλεγμαίνων βλεννογόνος στην ελκώδη κολίτιδα, έχει 
αντίκτυπο στην ακεραιότητα του εντερικού φραγμού 
ο οποίος φυσιολογικά εμποδίζει την μετακίνηση των 
μικροβίων από τον αυλό του εντέρου στη συστηματική 
κυκλοφορία.

Λίγες μελέτες έχουν γίνει μέχρι σήμερα και τα 
αντιβιοτικά που έχουν μελετηθεί κυρίως είναι η σι-
προφλοξασίνη και η μετρονιδαζόλη. Σε μία μελέτη 70 
ασθενών με ήπια-μέτρια ελκώδη κολίτιδα που έλαβαν 
στεροειδή, 5-ΑSA και σιπροφλοξασίνη ή placebo για 
14 ημέρες, η κλινική βελτίωση ήταν ίδια και στις δύο 
ομάδες (71% vs 72%)57. Σε άλλη μελέτη 39 ασθενών 
με σοβαρή ελκώδη κολίτιδα που έλαβαν στεροειδή και 
μετρονιδαζόλη ενδοφλεβίως ή placebo για 5 ημέρες, 
τα αποτελέσματα ήταν ίδια (74% vs 70%)58. Εξάλλου 
ούτε το σχήμα μετρονιδαζόλης-τομπραμυκίνης βρέ-
θηκε να υπερτερεί του placebo στην σοβαρή ελκώδη 
κολίτιδα (65% vs 64%)59. Σε μία άλλη όμως placebo-
ελεγχόμενη μελέτη που χορηγήθηκε μακροχρονίως 
σιπροφλοξασίνη (για 6 μήνες) σε ασθενείς με πτωχή 
ανταπόκριση σε στεροειδή και μεσαλαζίνη, αυτή 
βρέθηκε αποτελεσματική (ποσοστά αποτυχίας σιπρο-
φλοξασίνης και placebo: 21% vs 44% αντίστοιχα)60. 
Γενικά τα αντιβιοτικά δεν φαίνεται πως έχουν θέση 
στην θεραπεία της ελκώδους κολίτιδος με εξαίρεση 
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την κεραυνοβόλο κολίτιδα με τις επιπλοκές της (τοξι-
κό μεγάκολο, διάτρηση) και την νεοληκυθίτιδα. Στην 
τελευταία – όπου πιθανό ρόλο παίζει η υπερανάπτυξη 
βακτηρίων – η θεραπεία με μετρονιδαζόλη φαίνεται 
πως έχει θεραπευτικό όφελος61. Εκτός της μετρονι-
δαζόλης, η σιπροφλοξασίνη και η τετρακυκλίνη είναι 
πιθανώς αποτελεσματικές επίσης.

8. μεθοτρεξάτη

Η μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ) είναι ένα αντινεοπλασμα-
τικό φάρμακο με ισχυρές όμως αντιφλεγμονώδεις 
ιδιότητες. Έχει χρησιμοποιηθεί στην θεραπεία της 
ρευματοειδούς αρθρίτιδας και της ψωρίασης, ενώ 
στην ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου οι πε-
ρισσότερες μελέτες αφορούν κυρίως τη ν. Crohn και 
λιγότερο την ελκώδη κολίτιδα. Χημικά είναι ανάλογο 
του διϋδροφυλλικού οξέος και δρα αναστέλλοντας 
την αναγωγάση του, πράγμα που έχει ως συνέπεια την 
αναστολή της σύνθεσης των πουρινών και πυριμιδών 
και κατά συνέπεια του DNA και RNA. Λόγω της ποι-
κίλουσας βιοδιαθεσιμότητας κατά την per os χορήγηση 
(45-100%), η οποία επιδεινώνεται από την φλεγμονή 
του εντέρου, χορηγείται συνήθως ενδομυϊκά ή υποδο-
ρίως (12,5-25 mg/ εβδομάδα). Η συνήθης δόση στην 
ελκώδη κολίτιδα είναι 12,5-15 mg/εβδ., καθώς σε μία 
μελέτη φαρμακοκινητικής βρέθηκε ότι για την επίτευξη 
ύφεσης στην κορτιζονοεξαρτώμενη νόσο οι δόσεις 15 
και 25 mg/εβδ. υποδορίως, ήταν το ίδιο αποτελεσμα-
τικές62. Παρά τα αρχικά ενθαρυντικά αποτελέσματα 
των Kozarek και συνεργατών που ανέφεραν 40% 
ύφεση στην ανθεκτική ελκώδης κολίτιδα63, οι μετέπει-
τα μελέτες δεν επιβεβαίωσαν αυτά τα αποτελέσματα. 
Στην μοναδική διπλή τυφλή, τυχαιοποιημένη placebo-
ελεγχόμενη μελέτη σε 67 ασθενείς με χρόνια ενεργό 
ελκώδη κολίτιδα, οι οποίοι έλαβαν 12,5 mg/εβδ. ΜΤΧ 
per os ή placebo, το ποσοστό των ασθενών που μπήκαν 
σε ύφεση όπως και η μέση δόση των στεροειδών δεν δι-
έφερε στατιστικά στις δύο ομάδες64. Σε άλλη μελέτη σε 
34 ασθενείς με κορτιζονοεξαρτώμενη ελκώδη κολίτιδα, 
οι συγγραφείς αναφέρουν πως η ΜΤΧ μπορεί να είναι 
αποτελεσματική στην επίτευξη ύφεσης με παράλληλη 
διακοπή των στεροειδών65. Οι μέχρι τώρα μελέτες στην 
ελκώδη κολίτιδα δεν οδηγούν σε σαφή συμπεράσματα. 
Μία πιθανή ένδειξη του φαρμάκου είναι να χορηγείται 
σαν εναλλακτικό της αζαθειοπρίνης. Σε μία μελέτη 10 
ασθενών ανθεκτικών ή με παρενέργειες στην ΑΖΑ 
στους οποίους χορηγήθηκε 12,5 mg/εβδ ΜΤΧ ενδο-

μυϊκά, και οι δέκα ανταποκρίθηκαν πλήρως ή μερικώς 
στην ΜΤΧ66. Αναφέρεται τέλος ότι όταν η ΜΤΧ συγ-
χορηγείται με άλλα φάρμακα, μπορεί να αυξάνει την 
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων αυτών, όπως της 
σουλφασαλαζίνης67 και της κυκλοσπορίνης68, χωρίς να 
αυξάνει τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι συχνότερες πα-
ρενέργειες της ΜΤΧ είναι οι λοιμώξεις, η καταστολή 
του μυελού (5%), η ηπατική ίνωση (δοσοεξαρτώμενη, 
αθροιστική δόση >3 gr), η πνευμονίτιδα από υπερευ-
αισθησία, ενώ αντενδείκνυται στην κύηση λόγω της 
τερατογόνου δράσης της.

9. Άλλες θεραπείες

9.1 Λευκαφαίρεση. Η θεραπεία της λευκαφαίρεσης 
(adacolum®) είναι μία τεχνική που αναπτύχθηκε πρό-
σφατα στην Ιαπωνία και συνίσταται στην εξωσωματική 
αφαίρεση των ενεργοποιημένων λευκοκυττάρων. Συ-
γκεκριμένα το αίμα μέσω εξωσωματικής κυκλοφορίας 
διηθείται από ένα φίλτρο διοξεικής κυτταρίνης που 
δεσμεύει τα λευκοκύτταρα που εκφράζουν τον υπο-
δοχέα FcγR στην επιφάνειά τους (κοκκιοκύτταρα και 
μονοκύτταρα/μακροφάγα)69. Η μέθοδος αναπτύχθηκε 
αρχικά για άλλες φλεγμονώδεις παθήσεις και συγκε-
ριμένα τη ρευματοειδή αρθρίτιδα70. Σε μία αρχική 
μελέτη σε 105 ασθενείς με ενεργό ελκώδη κολίτιδα, 
η λευκαφαίρεση ήταν αποτελεσματική: 53 ασθενείς 
υποβλήθηκαν σε 5 εβδομαδιαίες συνεδρίες των 60 
λεπτών η κάθε μία, ενώ έλαβαν και πρεδνιζολόνη, ενώ 
52 ασθενείς στην άλλη ομάδα έλαβαν μόνο πρεδνιζο-
λόνη. Στις 5 εβδομάδες τα ποσοστά ύφεσης στις δύο 
ομάδες ήταν 58,5% και 44,2% αντίστοιχα (p<0,05). 
Παράλληλα δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες 
ενέγειες από την τεχνική αυτή69. Σε μία άλλη μελέτη 
44 ασθενών με ελκώδη κολίτιδα (εκ των οποίων 24 
με κορτιζονοανθεκτική νόσο και 10 με κορτιζονοε-
ξαρτώμενη νόσο), τα αποτελέσματα ήταν καλά για τη 
μετρίας βαρύτητας κορτιζονοανθεκτική νόσο (ύφεση 
στο 70% των ασθενών), αλλά μη ικανοποιητικά για 
τη σοβαρή κορτιζονοανθεκτική νόσο (ύφεση στο 20% 
των ασθενών). Επίσης το 90% των ασθενών με κορ-
τιζονοεξαρτώμενη νόσο μπόρεσαν να ελαττώσουν τη 
δόση των στεροειδών71. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι η λευκαφαίρεση μπορεί να αποτελέσει μία 
εναλλακτική θεραπεία σε ασθενείς με μετρίου βαθμού 
ενεργό ελκώδη κολίτιδα, ανθεκτική στη συμβατική 
φαρμακευτική αγωγή.

9.2 Ηπαρίνη. Η ηπαρίνη είναι ένα μόριο που εκτός 
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από αντιπηκτικές έχει και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. 
Σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη 68 ασθενών με ενεργό 
ελκώδη κολίτιδα που πέρα από την κλασική θεραπεία 
τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 10.000 μον. ηπαρίνης ή 
placebo, η ύφεση στις 6 εβδομάδες ήταν σημαντικά 
μεγαλύτερη στην ομάδα της ηπαρίνης (18% vs 3%)72. 
Αυτά τα αποτελέσματα όμως δεν επιβεβαιώθηκαν 
σε άλλες τυχαιοποιημένες μελέτες με την κλασική73 
ή τη χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη74,75. Έτσι η 
αποτελεσματικότητά της στην ελκώδη κολίτιδα είναι 
αβέβαιη.

9.3 Νικοτίνη. Από παλαιά είναι γνωστή η ευεγερ-
τική επίδραση του καπνίσματος στην ελκώδη κολίτιδα. 
Οι λίγες τυχαιοποιημένες μελέτες που έχουν γίνει μέχρι 
σήμερα με διαδερμικά αυτοκόλητα νικοτίνης δείχνουν 
μία πιθανή αποτελεσματικότητα της ουσίας αυτής στην 
επίτευξη ύφεσης αλλά όχι στη συντήρηση αυτής76. Έτσι 
σαν επικουρική θεραπεία της μεσαλαζίνης αυξάνει την 
αποτελεσματικότητα έναντι του placebo77, αλλά σαν 
μονοθεραπεία ήταν υποδεέστερη των 15 mg πρεδνι-
ζολόνης78. Εξάλλου φαίνεται ότι εμφανίζει αρκετές 
ανεπιθύμητες ενέργειες σε μη καπνιστές.

9.4 Προβιοτικά. Τα προβιοτικά είναι μη παθογόνοι 
μικροοργανισμοί που η από του στόματος χορήγησή 
τους αποκαθιστά την διαταραγμένη ισορροπία της μι-
κροβιακής χλωρίδας του εντέρου. Παράλληλα ενισχύ-
ουν την άμυνα του οργανισμού και έχουν αντιφλεγμο-
νώδεις ιδιότητες. Στην ελκώδη κολίτιδα τα προβιοτικά 
έχουν μελετηθεί κυρίως σαν θεραπεία συντήρησης της 
ύφεσης, αλλά φαίνεται πως είναι αποτελεσματικά και 
στην επίτευξη αυτής. Σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη 116 
ασθενών με ενεργό ελκώδη κολίτιδα τα εντερικά δια-
λυόμενα δισκία E. coli ήταν το ίδιο αποτελεσματικά με 
τη μεσαλαζίνη στην επίτευξη ύφεσης (68% vs 75%)79. 
Παρόλα αυτά η θέση τους στην θεραπεία της ελκώδους 
κολίτιδος δεν έχει ακόμα αποσαφηνισθεί.

9.5 Ιχθυέλαια. Η αντιφλεγμονώδης δράση τους 
οφείλεται στο συστατικό τους, εικοσιπεντανεϊκό οξύ, 
το οποίο ελαττώνει τα επίπεδα των φλεγμονωδών Β

4
 

λευκοτριενών80. Σε μία placebo-ελεγχόμενη μελέτη 
φάνηκε πως τα ιχθυέλαια είναι αποτελεσματικά σαν 
επικουρική θεραπεία στην ελκώδη κολίτιδα81, λόγω 
όμως της δυσκολίας λήψης τους (άσχημη γεύση/ανα-
πνοή, μεγάλη ποσότητα) και της μεγάλης διάρκειας 
λήψης (2 μήνες), υπάρχει δυσκολία στην συμμόρφωση 
των ασθενών.

9.6 Ροσιγλιταζόνη. Η ροσιγλιταζόνη είναι ένας 

αντιδιαβητικός παράγοντας που έχει αντιφλεγμονώ-
δεις ιδιότητες. Αυτό οφείλεται στη σύνδεσή της με το 
μόριο PPARγ (έναν πυρηνικό ορμονικό υποδοχέα) που 
οδηγεί σε αναστολή του NF-κB. Σε μία πιλοτική μελέτη 
15 ασθενών με ήπια-μέτρια ελκώδη κολίτιδα που έλα-
βαν 4 mg ροσιγλιταζόνη per os 2 φορές ημερησίως για 
12 εβδομάδες, 27% των ασθενών τέθηκαν σε ύφεση 
ενώ άλλοι 27% είχαν κλινική ανταπόκριση82.

9.7 Νεότερα μόρια γενετικής μηχανικής. 

9.7.1 Visilizumab. Το Visilizumab (Nuvion®) είναι 
ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του υπο-
δοχέα CD3 των ενεργοποιημένων Τ-λεμφοκυττάρων. 
Η σύνδεσή του οδηγεί τα κύτταρα αυτά σε απόπτωση 
αναστέλλοντας έτσι την εξέλιξη της φλεγμονής. Σε μία 
κλινική μελέτη φάσης I σε 5 ασθενείς με κορτιζονοαν-
θεκτική ελκώδη κολίτιδα, μετά 1 έτος το 63% αυτών 
ήταν σε ύφεση χωρίς λήψη κορτικοειδών [83]. Αυτή τη 
στιγμή είναι σε εξέλιξη μελέτη φάσης II.

9.7.2. Daclizumab. Το Daclizumab είναι ένα αν-
θρώπινο αντίσωμα έναντι του υποδοχέα της ιντερ-
λευκίνης-2 (anti-IL2 receptor), έχει δηλαδή τον ίδιο 
μηχανισμό δράσης με την κυκλοσπορίνη. Σε μία 
ανοιχτή μελέτη 10 ασθενών με χρόνια ενεργό ελκώδη 
κολίτιδα, το φάρμακο ήταν ασφαλές, καλά ανεκτό και 
αποτελεσματικό: ελάττωση της μέσης τιμής του δείκτη 
ενεργότητας της νόσου από το 8 στο 3,5 στις 8 εβδο-
μάδες (p<0,005), ενώ παρατηρήθηκε και ενδοσκοπική 
βελτίωση της νόσου84.

10. Συνοπτική θεραπευτική αντιμετώπιση της Ελκώ-
δους Κολίτιδος

Όπως προαναφέρθηκε η θεραπεία της ελκώδους 
κολίτιδος εξαρτάται από την έκταση της νόσου και τη 
βαρύτητα αυτής. Έτσι η ήπια εντοπισμένη ορθίτιδα 
μπορεί να αντιμετωπισθεί με τοπική αντιφλεγμονώδη 
θεραπεία, ενώ η σοβαρή πανκολίτιδα απαιτεί την εν-
δοφλέβια χορήγηση υψηλών δόσεων ανοσοκατασταλ-
τικής αγωγής. Ιδιαίτερη περίπτωση είναι η φλεγμονή 
της νεοληκύθου μετά από ολική πρωκτοκολεκτομή, η 
οποία μπορεί να είναι εμμένουσα και ανθεκτική στη 
φαρμακευτική θεραπεία οδηγώντας ακόμα και σε νέα 
χειρουργική επέμβαση. Τα αίτια της νεοληκυθίτιδας 
που έχουν διατυπωθεί είναι: στάση κοπράνων, τοπική 
ισχαιμία, υπερανάπτυξη μικροβίων, γενετική προδιά-
θεση, διατροφικές ελλείψεις, κλπ85. Οι θεραπευτικές 
επιλογές που έχουμε στη νεοληκυθίτιδα είναι τοπική 
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θεραπεία με 5-ASA86, βουδεσονίδη87, αντιβιοτικά 
(μετρονιδαζόλη, σιπροφλοξασίνη)88, προβιοτικά (η 
σύνθεση VSL#3)89, infliximab90 ενώ έχει αναφερθεί 
και η θεραπεία με την ορμόνη δεϋδροεπιανδροστερόνη 
που αναστέλλει τον παράγοντα NF-κB91. 

Συμπέρασμα

Οι θεραπευτικές επιλογές στην ελκώδη κολίτιδα θα 
αυξηθούν με εκθετικό βαθμό τα επόμενα χρόνια, λόγω 
της μεγάλης ανάπτυξης της μοριακής βιολογίας και της 
γενετικής μηχανικής, σε συνδυασμό με την εξελισσόμε-
νη έρευνα πάνω στην αιτιοπαθογένεια της νόσου. Τα 
νέα φάρμακα φαίνεται πως θα είναι εξειδικευμένα να 
δρουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο στην αλυσίδα της 
φλεγμονής, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα 
και ελαχιστοποιώντας τις ανεπιθύμητες ενέργειες, 
γιατί είναι πιο λογικό όταν σπάει ένας σωλήνας να 
κλείνουμε τη βρύση παρά το υδραγωγείο.
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6.2.13. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣυΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΕΛΚΩΔΟυΣ ΚΟΛΙΤΙΔΟΣ
	 	 	 	 	 Αντώνιος	Κογεβίνας

Είναι τεκμηριωμένο ότι σκευάσματα 5-ΑSA χο-
ρηγούμενα ως θεραπεία συντήρησης ελαττώνουν τις 
υποτροπές της ελκώδους κολίτιδας. Για τον λόγο αυτό 
οι περισσότεροι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν θε-
ραπεία συντηρήσεως, εκτός των ελαχίστων εξαιρέσεων 
που αναφέρονται κατωτέρω. 

Εάν πρόκειται για την πρώτη προσβολή και εφόσον 
υπάρχει καλή και γρήγορη ανταπόκριση στη θεραπεία 
κατά την οξεία φάση, μπορεί κανείς να αποπειραθεί 
να διακόψει τη χορήγηση 5-ASA μετά από ένα χρόνο. 
Αρκετοί ασθενείς μετά από την πρώτη προσβολή περ-
νούν μεγάλες περιόδους της ζωής τους χωρίς υποτροπή 
έστω και χωρίς θεραπεία. Εάν όμως υπάρξει δυσκολία 
για να επιτευχθεί ύφεση της κολίτιδας κατά την οξεία 
φάση, εάν η νόσος είναι εκτεταμένη καθώς και εάν 
πρόκειται για υποτροπή, πρέπει να συστήσουμε θε-
ραπεία συντηρήσεως εφ΄ όρου ζωής. 

Το αποτέλεσμα από τη χρήση 5-ASA είναι ανάλογο 
της δόσης. Όσο πιο μεγάλη είναι η δόση τόσο καλύτερο 
είναι το αποτέλεσμα, αλλά φυσικά και τόσο περισσό-
τερες είναι και οι παρενέργειες. 

Τo 5-ASA έχει αντιφλεγμονώδεις αλλά και ανοσο-
κατασταλτικές ιδιότητες. Συγκεκριμένα έχει: 
 - Αντιφλεγμονώδη δράση: αναστολή σχηματισμού 

προσταγλανδινών και λευκοτριενών που εμπλέ-
κονται στο μηχανισμό φλεγμονής (επεμβαίνοντας 
στο μεταβολισμό του αραχιδονικού οξέος). Επίσης 
δυσχεραίνει τη συμμετοχή πολυμορφοπυρήνων και 
μακροφάγων στη φλεγμονή επειδή επηρεάζει την 
ικανότητα προσκόλλησής των στα κύτταρα του εν-
δοθηλίου, τη φαγοκυττάρωση και τη χημειοταξία. 

 - Αντιοξειδωτική δράση: απομάκρυνση ελευθέρων 
ριζών αζώτου και οξυγόνου, οι οποίες προκαλούν 
βλάβες στους ιστούς 

 - Ανοσοκατασταλτική δράση: αναστολή πολλαπλασι-
ασμού, ενεργοποίησης καθώς και διαφοροποίησης 
Τ-λεμφοκυττάρων επεμβαίνοντας στο DNA τους. 
Επίσης προκαλεί αναστολή δράσης κυτοκινών που 
θα συμμετείχαν στην τοπική ανοσολογική αντίδρα-
ση: σε πειράματα in vitro αναστέλλει τις IL-1, IL-8, 
IL-2, τον TNFa, και NFkb

Ελκώδης πρωκτίτις* ή ορθίτις: Πρόκειται για 
προσβολή του ορθού από λίγα μέχρι και τα 12 εκατο-
στά από τον δακτύλιο. Όπως και η θεραπεία οξείας 
φάσεως έτσι και η θεραπεία συντηρήσεως είναι 
μόνον τοπική. Εάν μάλιστα πρόκειται για την πρώτη 
προσβολή και η οξεία φάση έχει υποχωρήσει εύκολα 
και γρήγορα, μπορεί κανείς να διακόψει τη θεραπεία 
σταδιακά και να αφήσει τον ασθενή χωρίς θεραπεία 
μέχρι την επόμενη υποτροπή. Εάν κριθεί ότι χρειάζε-
ται θεραπεία συντηρήσεως αυτό μπορεί να γίνει με 
υπόθετο 5-ASA 500mg μία ή δύο φορές ημερησίως 
ή ακόμη και μία φορά κάθε 3 μέρες εάν η προσβολή 
κατελάμβανε τα πρώτα εκατοστά μόνον. Εάν πάλι 
κατελάμβανε όλα τα 12 εκατοστά μπορεί να δοθεί 
ένας υποκλυσμός 5-ASA 4g κάθε 1-2 ή 3 βράδια. Δεν 
χρειάζεται per os θεραπεία.1

Ελκώδης κολίτις αριστερού κόλου και πανκολίτις: 
μεσαλαμίνη 1,2 – 2,4 g ημερησίως σε διαιρεμένες δό-
σεις από το στόμα μετά από το φαγητό. Να χρησιμοποι-
είται με προσοχή σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια 
ή με ηπατική νόσο. Η μεσαλαμίνη μπορεί από μόνη 
της να προκαλέσει διάμεση νεφρίτιδα ή νεφροπάθεια 
ελαχίστων αλλοιώσεων. Κατά την συγχορήγηση με 
αζαθειοπρίνη, μερκαπτοπουρίνη ή θειογουανίνη ο 
κίνδυνος για μυελοκαταστολή αυξάνεται. Εάν χρησι-
μοποιηθεί το παλαιότερο σκεύασμα σουλφασαλαζίνη, 
η δόση συντήρησης που συνήθως συνιστάται είναι 2g 
ημερησίως, αλλά είναι πιο αποτελεσματική μία δόση 
3-4g ημερησίως. Η σουλφασαλαζίνη πρέπει να συνο-
δεύεται από ταυτόχρονη λήψη φυλικού οξέος. 

Τα κορτικοστεροειδή δεν είναι αποτελεσματικά 
σαν θεραπεία συντηρήσεως. 

Η αζαθειοπρίνη (AZA) και η 6-μερκαπτοπουρίνη 

*Μάλλον πρόκειται για μηχανική μεταφορά άστοχης ορολο-
γίας από τα αγγλικά, όπου το πρόθεμα proct- δεν παραπέμπει στο 
πρωκτό αφού ο πρωκτός λέγεται anus πχ anismus. Ετυμολογικά 
για την φλεγμονή του ορθού στα αγγλικά θα έπρεπε να χρησι-
μοποιηθεί ο όρος rectitis, από το rectum και να μεταφερθεί στα 
ελληνικά ως ορθίτις. 
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Πίνακας 1. θεραπείας συντηρήσεως σε ελκώδη κολίτιδα

Έκταση και μορφή νόσου  Φάρμακο  Δόση 

Πρωκτίτις 5-ASA υπόθετο Κάθε 1-3 μέρες 500 mg

Ορθίτις ή 5-ASA υποκλυσμός Κάθε 1-3 μέρες 4g

Κολίτις αριστερού κόλου  Μεσαλαμίνη 1.2 – 2.4 g ημερησίως per os 

ή πανκολίτις Σουλφασαλαζίνη 2- 3 g ημερησίως per os

Κορτικοστεροειδοεξαρτώμενη  Aζαθειοπρίνη 2,5mg/ kg ημερησίως 

ή μετά από κυκλοσπορίνη Μεθοτρεξάτη 10-15mg per os / βδομάδα

είναι αποτελεσματικά φάρμακα για μακροχρόνια 
θεραπεία συντηρήσεως, ιδιαίτερα εάν χρησιμοποιή-
θηκαν κατά την οξεία φάση σε συνδυασμό με κορτι-
κοστεροειδή ώστε να επιτευχθεί ύφεση2,3. Επίσης είναι 
απαραίτητα εάν χρησιμοποιήθηκε κυκλοσπορίνη κατά 
την οξεία φάση για να επιτευχθεί ύφεση. Συνήθως 
χρησιμοποιούνται σε άτομα που δεν επιθυμούν να 
υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση ή έχουν έντονα 
συμπτώματα σε κολίτιδα αριστερού κόλου. Η δόση της 
οξείας φάσης 2,5 mg / kg σωματικού βάρους παραμένει 
και κατά την συντήρηση εφόσον είναι καλά ανεκτή. 
Η αύξηση γίνεται προοδευτικά από 50mg σε 150 mg 
ημερησίως. 

Οι παρενέργειες από την ΑΖΑ, ιδιαίτερα η μυελο-
καταστολή, παρακολουθούνται με τακτικές εξετάσεις 
αίματος. Όμως να σημειωθεί ότι μπορεί να υπάρξει 
μυελοκαταστολή και απότομα ακόμα και μετά από 
μακρά θεραπεία. Για το λόγο αυτό οι ασθενείς πρέπει 
να είναι εκπαιδευμένοι να αναγνωρίζουν ασυνήθη 
σημεία και συμπτώματα λοιμώξεων. Κατά τον πρώτα 
μήνα της θεραπείας με AZA κάθε βδομάδα πρέπει να 
μετράται γενική αίματος, αιμοπετάλια, ηπατικά ένζυμα 
και αμυλάση και μέχρι να επιτευχθεί η δόση συντηρή-
σεως. Μετά από την επίτευξη της δόσης συντηρήσεως 
οι εξετάσεις επαναλαμβάνονται αρχικά κάθε 1 μήνα 
και ακολούθως κάθε 2 μήνες. 

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μεθο-
τρεξάτη σε δόση 10-15mg per os / βδομάδα. 

Νικοτίνη: Η διαδερμική νικοτίνη δεν είναι αποτε-
λεσματική σαν θεραπεία συντήρησης, παρότι κατά την 

οξεία φάση μπορεί να ωφελήσει4. 
Διαιτητικές συμβουλές: δεν απαιτείται οποια-

δήποτε δίαιτα κατά την διάρκεια των υφέσεων. Οι 
πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα έχουν συχνότερα από 
τον γενικό πληθυσμό δυσανεξία στη λακτόζη λόγω 
έλλειψης λακτάσης. Μπορεί να προταθεί είτε αποφυγή 
γάλακτος ή να χορηγηθεί λακτάση συμπληρωματικά 
με κάθε ποτήρι γάλα που καταναλώνεται ιδιαίτερα 
σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Στην Ελλάδα κυ-
κλοφορεί η Lactase 3500 chewable tablets της Solgar. 
Συνοπτικώς η θεραπεία συντηρήσεως της ελκώδους 
κολίτιδος φαίνεται στον πίνακα 1.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦIΑ
 1. Mantzaris GJ, Hatzis A, Petraki K, Spiliadi C, Triantaphyl-

lou G. Intermittent therapy with high-dose 5-aminosalicylic 
acid enemas maintains remission in ulcerative proctitis and 
proctosigmoiditis. Dis Colon Rectum. 1994 Jan;37(1):58-
62.

 2. Fraser AG, Orchard TR, Jewell DP. The efficacy of Aza-
thioprine for the treatment of inflammatory bowel disease: 
a30 year review. Gut 2002;50:485 

 3. Mantzaris GJ, Sfakianakis M,Archavlis E, et al. A prospec-
tive randomized observer-blind 2-year trial of Azathioprine 
monotherapy versus Azathioprine and olsalazine for the 
maintenance of remission of steroid-dependent ulcerative 
colitis. Am J Gastroenterol 2004; 99:1122 

 4. Thomas GA; Rhodes J et al. Transdermal nicotine as 
maintenance therapy for ulcerative colitis. N Eng J Med 
1995;332:988
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6.2.14. ΦΑΡμΑΚΕυΤΙΚΑ ΣΧΗμΑΤΑ ΑΝΤΙμΕΤΩΠΙΣΗΣ 
  ΕΝΕΡΓΟυ ΝΟΣΟυ CROHN

	 	 	 	 	 Iωάννης	Κ.	Τριανταφυλλίδης

Η νόσος του Crohn παρουσιάζει σημαντικές δυσχέ-
ρειες στον καθορισμό μιας συγκεκριμένης θεραπευτι-
κής στρατηγικής λόγω του πολύπλοκου των κλινικών 
της εκδηλώσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα διαφορε-
τική θεραπευτική προσέγγιση της ιδίας περιπτώσεως 
από διαφορετικούς ιατρούς, πράγμα που επαληθεύεται 
στην καθημερινή κλινική πράξη. 

Οι θεραπευτικές προσπάθειες αποβλέπουν κατά 
πρώτο λόγο στην συμπτωματική ανακούφιση του αρ-
ρώστου και κατά δεύτερο λόγο στην αποκατάσταση 
των διαταραγμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Για 
παράδειγμα η διάρροια η οφειλόμενη σε εκτομή του 
τελικού ειλεού και επακόλουθη δυσαπορρόφηση των 
χολικών αλάτων, δεν σημαίνει ενεργό νόσο και αντι-
μετωπίζεται με χορήγηση χολεστυραμίνης. Ο οξύς 
κοιλιακός πόνος που οφείλεται σε αιφνίδια απόφραξη 
εστενωμένου τμήματος του λεπτού εντέρου είτε από την 
νόσο είτε από συμφύσεις δεν σημαίνει ενεργό νόσο 
και δεν αντιμετωπίζεται με αντιφλεγμονώδη φάρμακα, 
αλλά με την κλασσική αντιμετώπιση των περιπτώσεων 
ατελούς αποφράξεως του εντέρου. Η παρουσία βεβαί-
ως ορολογικών διαταραχών όπως π χ αυξημένων τιμών 
CRP και α1-όξινης γλυκοπρωτεϊνης σε συνδυασμό με 
ενδοσκοπικά ή κλινικά ευρήματα ενδεικτικά ενεργού 
νόσου επιβάλλουν την χορήγηση της ενδεδειγμένης 
φαρμακευτικής αγωγής και ασφαλώς την παρακολού-
θηση των εργαστηριακών δεικτών φλεγμονής, η υπο-
χώρηση των οποίων σε φυσιολογικά επίπεδα σημαίνει 
υποχώρηση της φλεγμονώδους διεργασίας. 

Οι θεραπευτικές συστάσεις που παρατίθενται κα-
τωτέρω αφορούν σε ασθενείς με ενεργό νόσο χωρίς 
επιπλοκές1-9. Η αντιμετώπιση των ασθενών με νόσο 
Crohn και εντεροδερματικά συρίγγια συζητείται σε 
άλλα τμήματα του βιβλίου. 

α. Ενεργός νόσος Crohn

Ενώ για την ελκώδη κολίτιδα υπάρχει σχετικώς 
σαφής διαχωρισμός όσον αφορά στην βαρύτητα των 
επεισοδίων, για την νόσο του Crohn η δοσολογία των 

φαρμάκων προσαρμόζεται αναλόγως με την τιμή του 
δείκτη δραστικότητας της νόσου. Πριν από την χορήγη-
ση οποιασδήποτε θεραπευτικής αγωγής ο ασθενής θα 
πρέπει να ενθαρρύνεται να διακόψει το κάπνισμα

Σοβαρή προσβολή 2,3,7

Η αντιμετώπιση του ασθενούς με σοβαρή προσβολή 
νόσου του Crohn προσομοιάζει με αυτήν της ελκώδους 
κολίτιδος. Ο ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο, 
στερείται η τροφή από το στόμα και γίνεται υδατοηλε-
κτρολυτική ρύθμιση και αποκατάσταση. Στον ασθενή 
χορηγούνται τα κατωτέρω φάρμακα:
 • Πρεδνιζολόνη (60 mg/d I.V), ή μεθυλπρεδνιζολόνη 

(50 mg/d IV)
 • Μετρονιδαζόλη ή Ορνιδαζόλη (500 mgX3/d) και 

ενδεχομένως σιπροφλοξασίνη (200mgX2/d). 
Η ανταπόκριση των περισσοτέρων ασθενών γίνεται 

σε βραχύ χρονικό διάστημα (μερικών ημερών). Οι 
ασθενείς που ανταποκρίνονται στη θεραπεία συνεχί-
ζουν τη θεραπεία με πρεδνιζολόνη (40mg/d) από του 
στόματος με βαθμιαία περαιτέρω μείωση. Τα ανοσοκα-
τασταλτικά χορηγούνται σε ασθενείς που χρειάζονται 
κορτικοειδή (πχ 15mg πρεδνιζολόνης ημερησίως) για 
διάστημα μηνών προκειμένου να διατηρηθούν σε ύφε-
ση. Αν ο ασθενής δεν δείχνει τάσεις ανταπόκρισης στη 
θεραπεία σε χρονικό διάστημα 7-12 ημερών θα πρέπει 
να θεωρείται ως υποψήφιος για χειρουργική επέμβα-
ση. Ασφαλώς η χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να 
αποφεύγεται εφ όσον έχουν προηγηθεί χειρουργικές 
επεμβάσεις, με σκοπό την αποφυγή εμφάνισης συνδρό-
μου βραχέος εντέρου. Η βοήθεια της ολικής παρεντερι-
κής θρέψης μπορεί να είναι αποφασιστικής σημασίας. 
Η χρήση του χιμαιρικού αντισώματος ενδείκνυται σε 
περιπτώσεις μη ανταπόκρισης στους συντηρητικούς 
θεραπευτικούς χειρισμούς. 

Μετρίας ή ήπιας βαρύτητος προσβολή

Σε ασθενείς με νόσο εντοπιζόμενη στον τελικό ειλεό 
ή ταυτόχρονα στον ειλεό και παχύ έντερο η θεραπεία 
μπορεί να αρχίσει με μεσαλαζίνη από του στόματος. Η 
επιλογή του σκευάσματος θα πρέπει να γίνει αναλόγως 
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του ρυθμού απελευθέρωσης του φαρμάκου στον ειλεό 
ή την αρχή του παχέος εντέρου. 

Αντί της μεσαλαζίνης ως πρώτη φαρμακευτική 
ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μετρονιδαζόλη (20 
mg/Kg BW/24h) ή η σιπροφλοξασίνη (500 mg X2/24h). 
Μειονέκτημα αυτών των τρόπων θεραπείας είναι το 
γεγονός ότι το θεραπευτικό όφελος αργεί να εμφανι-
στεί (2-3 εβδομάδες). 

Πρεδνιζολόνη από του στόματος μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί ως πρώτη γραμμή θεραπείας σε ασθενείς με 
προσβολή του τελικού ειλεού ή ασθενείς με προσβολή 
του παχέος εντέρου ή ειλεοκολική προσβολή με έντονα 
φλεγμονώδη φαινόμενα. Η πρεδνιζολόνη χρησιμοποι-
είται επίσης στους ασθενείς στους οποίους απέτυχε 
η μεσαλαζίνη ή τα αντιβιοτικά. Η ανταπόκριση στην 
πρεδνιζολόνη είναι ταχεία (συνήθως εντός μερικών 
ημερών) Η διενέργεια αξονικής τομογραφίας κοιλίας 
ή διαδερμικού διακοιλιακού υπερηχογραφήματος είναι 
αναγκαία πριν από την χορήγηση της κορτιζόνης προ-
κειμένου να αποκλειστεί η ύπαρξη ενδοκοιλιακού απο-
στήματος σε ασθενή με κοιλιακό πόνο, υψηλό πυρετό 
και λευκοκυττάρωση. Είναι γνωστό ότι η χορήγηση 
μεγάλων δόσεων κορτικοστεροειδών χωρίς αντιβιο-
τικά σε ασθενή με ενδοκοιλιακό απόστημα μπορεί να 
οδηγήσει σε σηψαιμία. Η πλέον συνήθης ένδειξη χο-
ρήγησης κορτικοειδών είναι σε ασθενή με στένωση του 
τελικού ειλεού, οφειλόμενη σε φλεγμονώδες οίδημα. 
Αν ο ασθενής εμφανίζει φαινόμενα ατελούς αποφρα-
κτικού ειλεού τίθεται σε ελαφρά δίαιτα και κορτικο-
στεροειδή. Σε ασθενείς με επανειλημμένα επεισόδια 
ειλεού θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική εκτομή 
του εστενωμένου τμήματος του εντέρου. 

Η μείωση του κορτικοειδούς γίνεται βαθμιαία. Ο 
τρόπος μείωσης της δόσης δεν στηρίζεται σε κλινικές 
μελέτες συνήθως όμως μειώνεται ανά 5 mg εβδομα-
διαίως ή ανά δεκαήμερο. Η μείωση γίνεται ταχύτερα 
σε ασθενείς που παρουσιάζουν παρενέργειες από την 
χρήση τους. Αν η νόσος υποτροπιάζει με την μείωση του 
κορτικοειδούς χορηγείται ανοσοκατασταλτικό όπως 
περιγράφεται στα αντίστοιχα κεφάλαια. Οι κορτικο-
ειδοεξαρτώμενοι ασθενείς συνήθως είναι καπνιστές, 
νέοι στην ηλικία κατά τον χρόνο της διάγνωσης, έχουν 
προσβολή του παχέος εντέρου, και έχουν φλεγμονώδη 
τύπο της νόσου. Αν στον ασθενή δεν εχορηγείτο μεσα-
λαζίνη θα πρέπει να χορηγηθεί τουλάχιστον κατά την 
έναρξη της μείωσης του κορτικοειδούς. 

Η χορήγηση Infliximab στους ασθενείς με ήπια έως 

μέτρια προσβολή παράλληλα με ανοσοκατασταλτικά 
θα πρέπει να φυλάσσεται στις περιπτώσεις κορτικοει-
δοανθεκτικών ή κορτικοειδοεξαρτώμενων ασθενών. 
Το Infliximab μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γέφυρα 
για δύο έως τέσσερις μήνες έως ότου εκδηλώσουν τη 
δράση τους τα ανοσοκατασταλτικά. 

Κατωτέρω αναφέρονται τα φάρμακα που χρησι-
μοποιούνται σε ασθενείς με ήπια ή μέτριας βαρύτητος 
προσβολή νόσου του Crohn. 
 • Πρεδνιζολόνη (40 mg/24h), 
 • Σουλφασαλαζίνη (σε νόσο Crohn παχέος εντέρου 

και σε δόση τουλάχιστον 4 g/d) ή ανάλογά της 
σουλφασαλαζίνης (5-ASA 2-3 g/24h σε νόσο Crohn 
λεπτού εντέρου -χορήγηση κυρίως Salofalk - ή λε-
πτού και παχέος εντέρου -χορήγηση είτε Salofalk 
είτε Asacol).5

 • Μετρονιδαζόλη ή ορνιδαζόλη. Τα φάρμακα αυτά 
παρουσιάζουν ικανοποιητικά αποτελέσματα ιδιαί-
τερα σε περιπτώσεις που δεν έχει ακόμη δημιουρ-
γηθεί ίνωση στο εντερικό τοίχωμα. 

 • Η στοιχειακή δίαιτα έχει ευνοϊκά αποτελέσματα 
παρόμοια με την χορήγηση πρεδνιζολόνης, ιδι-
αίτερα στα παιδιά των οποίων βελτιώνει και την 
διατροφική κατάσταση. Σε ασθενείς με εκτεταμένη 
προσβολή του λεπτού εντέρου η χορήγηση στοιχει-
ακής ή πολυμερικής δίαιτας δίνει ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. 

 • Η κυκλοσπορίνη δεν έχει θέση στη θεραπεία της 
ενεργού νόσου Crohn8.

Αποφρακτικά φαινόμενα 

 • Ο ασθενής αντιμετωπίζεται συμπτωματικά. Εφ΄ 
όσον υπάρχουν πολλαπλές στενώσεις του λεπτού 
εντέρου και η εντερεκτομή θα είχε ως αποτέλεσμα 
την θυσία σημαντικού τμήματος του λεπτού εντέρου, 
εκτελείται χειρουργική επέμβαση που αποκαλείται 
πλαστική των συμφύσεων, έτσι ώστε να αποτραπεί 
δημιουργία συνδρόμου βραχέως εντέρου.

 • Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονιστεί ότι τα φάρμακα της 
νόσου του Crohn στην καθημερινή κλινική πράξη 
χορηγούνται πολλές φορές σε συνδυασμούς και 
ασφαλώς στις ενδεικνυόμενες δόσεις π χ κορτικο-
ειδή μαζί με 5-ASA ή ανοσοκατασταλτικά κλπ.

Ασθενείς με χρόνια συμπτώματα 

 • Εφ όσον για τον έλεγχο τους απαιτείται συνεχής 
χορήγηση μικρών δόσεων κορτικοειδών ενδεί-
κνυται η χορήγηση αζαθειοπρίνης στις συνήθεις 
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δόσεις με σκοπό την βαθμιαία μείωση της δόσεως 
του κορτικοειδούς ή την διακοπή του9.
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6.2.15. ΘΕΡΑΠΕIΑ ΣυΝΤΗΡHΣΕΩΣ ΝOΣΟυ ΤΟυ CROHN
	 	 	 			 Βασίλειος	Τζιάς	–	Ζήνων	Τζιάς

Οι κλινικές εκδηλώσεις της νόσου του Crohn χαρα-
κτηρίζονται από πολυμορφία. Αυτή, μπορεί να αφορά 
σε ένα συγκεκριμένο ασθενή που στην πάροδο του 
χρόνου παρουσιάζει διάφορες μορφές της νόσου, ή σε 
ομάδα ασθενών αν παρακολουθηθούν για μια ορισμέ-
νη χρονική περίοδο. Από τους ασθενείς που πάσχουν, 
σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, τα τρία τέταρτα 
εκδηλώνουν τη μορφή της χρόνιας υποτροπιάζουσας 
νόσου, ενώ το υπόλοιπο τέταρτο ή θα βρίσκεται σε 
ύφεση, περίπου το 12% ή θα εκδηλώνει τη μορφή της 
χρόνιας ενεργού ή αυτή της ανθεκτικής1. Η θεραπεία 
συντηρήσεως της νόσου του Crohn αποσκοπεί στην 
διατήρηση αφ’ ενός μεν της ύφεσης είτε αυτή έχει επι-
τευχθεί φαρμακευτικά είτε χειρουργικά, αφ’ ετέρου δε 
στην πρόληψη των υποτροπών. Γίνεται αντιληπτό ότι 
η θεραπεία συντηρήσεως αφορά στο σύνολο σχεδόν 
των ασθενών, με την εξαίρεση ίσως αυτών που μετά 
την επίτευξη ύφεσης δεν υποτροπιάζουν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Ο σχεδιασμός της θεραπείας συ-
ντηρήσεως πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη παράγοντες 
όπως η εντόπιση της νόσου, το ιστορικό προηγούμενων 
θεραπευτικών προσπαθειών, η ύπαρξη επιπλοκών, το 
φύλο και η ηλικία. 

Σχηματικά προτείνεται ότι2:

A) ασθενείς σε ύφεση μετά από φαρμακευτική αγωγή

 1. Με αραιές υποτροπές μπορούν να μείνουν χωρίς 
θεραπεία.

 2. Με συχνές υποτροπές θα πρέπει να τους χορηγού-
νται αζαθειοπρίνη, 6-μερκαπτοπουρίνη ή μεθοτρε-
ξάτη και επί μη απάντησης κορτικοειδή, infliximab 
ή και κυκλοσπορίνη

Β) ασθενείς σε ύφεση μετά από χειρουργική θεραπεία

 1. Με αραιές υποτροπές ανταποκρίνονται σε 5-ASA
 2. Με συχνές υποτροπές αντιμετωπίζονται όπως στο 

Α2.

Γ) ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στα παραπάνω 
θα πρέπει να θεωρούνται υποψήφιοι για χειρουργική 
θεραπεία. Σε τέτοιους ασθενείς το εφικτό μιας επέμβα-

σης μπορεί να αναιρέσει και την ίδια την ένδειξη.

Αναλυτικότερα τα φάρμακα εκλογής, επί του 
παρόντος, για θεραπεία συντηρήσεως ιδίως σε ασθε-
νείς στους οποίους για την επίτευξη της ύφεσης 
χρησιμοποιήθηκαν κορτικοειδή είναι η αζαθειοπρί-
νη3 (2.0-3.0mg/kg/ημέρα) και η 6-μερκαπτοπουρίνη3 

(1.0-1.5mg/kg/ημέρα). Μετά την επίτευξη της ύφεσης, 
η έναρξη συνήθως της θεραπείας με ένα από αυτά τα 
φάρμακα γίνεται ενώ τα κορτικοειδή σταδιακά μειώ-
νονται και η πρόληψη των υποτροπών επιτυγχάνεται 
στο 50% περίπου των ασθενών μετά από ένα χρόνο 
θεραπείας. Στη δράση τους επισημαίνεται και κάποιος 
ρόλος στην επούλωση των συριγγίων. Η μεθοτρεξάτη4 
(15mg/εβδομάδα ενδομυϊκά ή υποδορίως) μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά. Η μεσαλαμίνη5 (1.5-3.0g/
ημέρα) παρ’ όλο που χορηγείται ευρύτατα, φαίνεται να 
έχει θέση στην διατήρηση της μετεγχειρητικής ύφεσης 
και σε όσους έχουν Crohn κολίτιδα. Το infliximab6,7 (5.0 
ή 10.0mg/kg/κάθε 8 εβδομάδες), έχει ένδειξη σε ανθε-
κτικά περιστατικά καθώς και σε ασθενείς με συρίγγια. 
Η μετρονιδαζόλη8 (10.0-20.0mg/kg/ημέρα), έχει ευνοϊ-
κά αποτελέσματα επίσης, σε μετεγχειρητικούς και σε 
ασθενείς με συρίγγια. Η χορήγησή της στις περισσό-
τερες όμως μελέτες περιορίζεται στους τρεις μήνες εν 
μέρει και λόγω των παρενεργειών της. Η χρήση της 
πρεδνιζολόνης9 σε χαμηλές δόσεις (0.25mg/kg/ημέρα), 
προλαμβάνει υποτροπές στο 1/3 περίπου των ασθενών 
ενώ ένα 40% περίπου θα χρειασθεί επέμβαση και το 
άλλο τρίτο θα αναπτύξει εξάρτηση στα κορτικοειδή 
μετά από ένα χρόνο θεραπείας. Τα ίδια ισχύουν και 
για την βουδεσονίδη10 η οποία όμως φαίνεται να έχει 
ευνοϊκότερα αποτελέσματα σε ασθενείς με εντόπιση 
της νόσου στον ειλεό και το δεξιό κόλον και θα πρέπει 
ίσως να είναι το κορτικοειδές εκλογής για την θερα-
πεία παιδιώνμε νόσο του Crohn. Ενθαρρυντικά είναι 
τα αποτελέσματα από μη ελεγχόμενες μελέτες για τη 
χρήση της κυκλοσπορίνης11, υπάρχουν όμως σε εξέλιξη 
ελεγχόμενες οι οποίες αναμένεται να τα επιβεβαιώ-
σουν. Η σουλφασαλαζίνη μάλλον δεν έχει πλέον θέση 
στην θεραπεία συντηρήσεως της νόσου. Ήδη μελετώ-
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νται καινούργιες ουσίες όπως το mycophenolate11, το 
tacrolimus11, το natalizumab12, το sargramostim12 κα. 
τα οποία ελπίζεται ότι θα αυξήσουν τα ποσοστά των 
ασθενών που βρίσκονται σε ύφεση ανά πάσα χρονική 
στιγμή. 

Συμπληρωματική θεραπεία 

Οι περισσότεροι ασθενείς που βρίσκονται σε 
ύφεση δεν χρειάζονται συμπληρωματικά θεραπευτικά 
μέσα, θα αναφερθούν όμως μερικές περιπτώσεις όπου 
η περιοδική ή και η μόνιμη συνχορήγηση διαφόρων 
φαρμάκων ή θεραπευτικών μεθόδων γενικώς κρίνε-
ται αναγκαία για την διατήρηση αυτής της ύφεσης. 
Η χολεστυραμίνη (12g/ημέρα) είναι αποτελεσματική 
σε περιπτώσεις επίμονης διάρροιας μετά από ειλεο-
εκτομή. Σε αυτούς τους ασθενείς χρήσιμη κρίνεται και 
η χορήγηση βιταμίνης Β12. Ειδικές δίαιτες ιδιαίτερα 
οι στοιχειακές13,14 είναι χρήσιμες για την γρήγορη 
αποκατάσταση ελλειμματικής θρέψης, τη μείωση του 
αριθμού των διαρροιών, ενώ έχει δειχθεί ότι και μόνες 
τους μπορούν να επιτύχουν όσο και να συντηρήσουν 
την ύφεση ιδίως σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε 
εγχείρηση. Η ολική παρεντερική διατροφή μπορεί σε 
επιλεγμένα περιστατικά να βοηθήσει, ενώ σε κέντρα 
του εξωτερικού έχει χρησιμοποιηθεί και για νοσηλεία 
στο σπίτι. Η χορήγηση αντιϊσταμινικών μπορεί να χρει-
ασθεί για την αντιμετώπιση αλλεργικών εκδηλώσεων, 
συνήθως παρενέργειες φαρμάκων, ενώ έχουν θέση και 
στην αντιμετώπιση του τεινεσμού και του κοιλιακού 
άλγους. Η χορήγηση υποκλυσμών μεσαλαμίνης ή και 
κορτικοειδών μπορεί να χρειασθεί σε περιπτώσεις 
συνύπαρξης Crohn ορθίτιδας. Η χορήγηση τέλος αναλ-
γητικών ή και ΜΣΑΦ, μπορεί να καταστεί αναγκαία 
για την αντιμετώπιση εκδηλώσεων από τις αρθρώσεις, 
οζώδους ερυθήματος ενώ μπορεί να βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση του κοιλιακού άλγους. Υπάρχει βέβαια 
κίνδυνος τα ΜΣΑΦ να προκαλέσουν διάρροια και αι-
μορραγία από το κατώτερο πεπτικό που να εκληφθούν 
σαν υποτροπή.

Ελεγχος αποτελεσματικότητος της θεραπείας 

Η περιοδική εξέταση του ασθενούς, ο πλήρης 
κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος (δείκτης δραστη-
ριότητας της νόσου CADI, κα.), θεωρούνται εκ των 
ουκ άνευ για την επιτυχή θεραπεία ενώ συμβάλλουν 
στην αναγκαία επαφή ιατρού-ασθενούς που μπορεί 
να πάρει και την μορφή ψυχολογικής υποστήριξης η 

οποία είναι πολλές φορές εποικοδομητική. Νέες15 πολύ 
ενδιαφέρουσες μέθοδοι, όπως ο γενετικός έλεγχος 
(γονίδιο NOD-2/CARD1516 και οι μεταλλάξεις του), 
η μέτρηση της συγκέντρωσης του ογκονεκρωτικού 
παράγοντος α (TNF-α)17 στα κόπρανα, η μέτρηση επί-
σης του ενζύμου μεθυλτρανφεράση της θειοπουρίνης 
ή αυτή της συγκέντρωσης του ριβονουκλεοτιδίου της 
6-θειογουανίνης στα ερυθρά αιμοσφαίρια, αποτελούν 
βάσιμη ελπίδα ότι στο προσεχές μέλλον η θεραπεία 
συντηρήσεως θα γίνει πιο αντικειμενική, η δοσολογία 
θα εξατομικευθεί και θα ελαττώνονται οι πιθανότητες 
ανεπιθύμητων ενεργειών. 
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6.2.16. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ μΟΡΦΩΝ ΙΦΕΝ
	 	 	 	 	 Iωάννης	Κ.	Τριανταφυλλίδης

α. Ραγδαία αιμορραγία, αναιμία

Η μεγάλη αιμορραγία αποτελεί ευτυχώς σχετικώς 
σπάνια επιπλοκή τόσο της ελκώδους κολίτιδος, όσο 
και της νόσου του Crohn. Η επιπλοκή αυτή αποτελεί 
και την ένδειξη για επείγουσα χειρουργική επέμβαση 
με σκοπό την κολεκτομή στις περιπτώσεις ελκώδους 
κολίτιδος ή την τμηματική εντερεκτομή σε περιπτώσεις 
νόσου του Crohn 1,2. 

Χρόνια αναιμία είναι δυνατό να παρουσιαστεί στους 
ασθενείς με ΙΦΕΝ λόγω δυσανεξίας στο σίδηρο αλλά 
και ανεπαρκή απορρόφηση Βιταμίνης Β12 και φυλλικού 
οξέος. Αναιμία όμως μπορεί να επιμένει παρά τη διόρ-
θωση αυτών των διαταραχών λόγω μειωμένης αιμοποί-
ησης λόγω της χρονίας νόσου. Σε αυτούς τους ασθενείς 
με φυσιολογικά επίπεδα βιταμίνης Β12 και φυλλικού 
οξέος και φυσιολογικά επίπεδα σιδήρου ενδείκνυται η 
χορήγηση ερυθροποιητίνης. Αναιμία μπορεί επίσης να 
είναι επακόλουθο μικροβιακής υπερανάπτυξης για λό-
γους που εκτίθενται σε άλλα σημεία αυτού του βιβλίου. 
Καταδεικνύεται με ειδικές αναπνευστικές δοκιμασίες 
και ανταποκρίνεται στη χορήγηση αντιβιωτικών από 
του στόματος. Υπενθυμίζεται ότι ο ακρογωνιαίος λίθος 
για την εμφάνιση ακράτειας στους αρρώστους με ΙΦΕΝ 
είναι η δυσαπορρόφηση των χολικών αλάτων. Χολε-
στυραμίνη και αντιισταμινικά μπορεί να βοηθήσουν 
αποτελεσματικά. 

β. Τοξικό μεγάκολο

Το τοξικό μεγάκολο που αποτελεί επιπλοκή κυρίως 
της ελκώδους, αλλά μερικές φορές και της Crohn κο-
λίτιδος, αποτελεί ένδειξη για επείγουσα χειρουργική 
επέμβαση στην περίπτωση κατά την οποία ο ασθενής 
δεν δείξει σαφή σημεία βελτιώσεως εντός 48 ωρών, 
με την εφαρμοζόμενη συντηρητική αγωγή. Η έντονη 
συντηρητική αγωγή είναι αυτή των βαρειών προσβολών 
της ελκώδους κολίτιδος με επι πλέον χορήγηση αντιβι-
ωτικών1,3. Είναι αναγκαία η στενότατη παρακολούθηση 
του ασθενούς για το φόβο διάτρησης και περιτονίτιδος. 
Η επιπλοκή αυτή έχει σήμερα καταστεί σπάνια. Θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί ότι έχει αντικατασταθεί 

από σοβαρή (όχι κεραυνοβόλο) ελκώδη κολίτιδα που 
αποτελεί και την πλέον συχνή αιτία χειρουργικής 
επέμβασης. 

γ. Στενώσεις του παχέος εντέρου

Οι στενώσεις του παχέος εντέρου αποτελούν επι-
πλοκή τόσο της ελκώδους κολίτιδος όσο και της νόσου 
του Crohn. Η σημασία τους εκτός από την αυτονόητη 
της στένωσης του εντερικού αυλού και της πιθανής 
απόφραξης του εντέρου συνίσταται στο ότι πιθανώς 
να οφείλονται σε ανάπτυξη καρκινώματος. Η λήψη 
πολλαπλών βιοψιών από τη στενωτική περιοχή είναι 
απαραίτητη1,4. Η αντιμετώπιση συνίσταται είτε σε 
χειρουργική εκτομή του εντέρου είτε σε διαστολή με 
ειδικά μπαλλόνια. Το τελευταίο αυτό εμπεριέχει και 
κίνδυνο εντερικής διάτρησης και περιτονίτιδος.

δ. Κύηση

Οι περισσότερες γυναίκες ασθενείς με ΙΦΕΝ 
μπορούν να συλλάβουν και να φέρουν σε πέρας φυ-
σιολογικά μια κύηση. Ασθενείς με νόσο Crohn και 
εκτεταμένη πυελική νόσο (αποστήματα, σηπτικές 
συλλογές, συρίγγια) αναμένεται να έχουν μειωμένη 
ικανότητα να συλλάβουν ενώ μπορεί να παρουσιάσουν 
και έκτοπη κύηση. 

Η σουλφασαλαζίνη και τα κορτικοειδή μπορούν να 
χορηγηθούν με ασφάλεια στη διάρκεια της κυήσεως 
στις συνιστώμενες θεραπευτικές δόσεις. Εφόσον μια 
γυναίκα βρίσκεται σε ύφεση τη στιγμή της σύλληψης 
πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει μεσαλαμίνη1. Οποι-
αδήποτε υποτροπή της νόσου σε έγκυο γυναίκα πρέπει 
να αντιμετωπίζεται με τον συνήθη τρόπο. Παρά τους 
ευρέως διαδεδομένους φόβους σχετικώς με τη χρήση 
κορτικοστεροειδών στο πρώτο τρίμηνο της κύησης σε 
ασθενή με μέτρια ή σοβαρή παρόξυνση είναι πιθανό 
ότι η παρόξυνση θα προκαλέσει μεγαλύτερη βλάβη 
στο έμβρυο από αυτήν που θα μπορούσαν να προκα-
λέσουν (θεωρητικώς) τα κορτικοστεροειδή. Πάντως η 
χρήση κορτικοστεροειδών στη διάρκεια του πρώτου 
τριμήνου της κύησης έχει περιγραφεί να συνοδεύεται 
από ανάπτυξη λαγόχειλου. Η διακοπή της κύησης 
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δεν αναμένεται να συντελέσει στην ύφεση της νόσου 
και δεν συνιστάται. Αν και η σουλαφασαλαζίνη και 
τα παράγωγά της διέρχονται στο μητρικό γάλα δεν 
υπάρχει λόγος διακοπής του θηλασμού, αφού ο κίν-
δυνος πυρηνικού ικτέρου στο βρέφος δεν υπερβαίνει 
τον αναμενόμενο. 

Για την μετρονιδαζόλη δεν υπάρχουν δεδομένα 
που να υποστηρίζουν ότι είναι βλαπτική στο έμβρυο. 
Όπως όμως συμβαίνει με όλα τα φάρμακα καλό είναι 
να αποφεύγεται η χορήγησή τους στη διάρκεια του 
πρώτου τριμήνου της κύησης. 

Η χορήγηση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων στη 
διάρκεια της κύησης δεν επιτρέπεται αφού έχουν δυ-
νητικά τερατογόνο δράση, αν και σε σειρά μητέρων 
με ΙΦΕΝ που έλαβαν αζαθειοπρίνη, η συχνότητα δια-
μαρτιών περί την διάπλαση του εμβρύου δεν διέφερε 
από την συχνότητα που παρατηρείται στον φυσιολογικό 
πληθυσμό. H χορήγηση αζαθειοπρίνης στη διάρκεια 
της κύησης μπορεί να συνεχιστεί εφ όσον η ασθενεής 
βρίσκεται σε ύφεση που επιτεύχθηκε με χορήγηση αζα-
θειοπρίνης. Σε ελαφρότερες όμως περιπτώσεις είναι 
λογικό να αντικαταστήσει κανείς την αζαθειοπρίνη 
με μεσαλαμίνη. 

ε. Οζώδες eρύθημα - Γαγγραινώδες Πυόδερμα

Το οζώδες ερύθημα αποτελεί την πλέον συνήθη 
δερματική εκδήλωση της ΙΦΕΝ. Συνδέεται με την ενερ-
γότητα της νόσου όχι όμως με τη διάρκεια ή την έκτασή 
της. Η θεραπεία του οζώδους ερυθήματος συνίσταται 
στη θεραπεία της ενεργού υποκείμενης ΙΦΕΝ5 

Το γαγγραινώδες πυόδερμα που αποτελεί την 
πλέον σοβαρή μορφή δερματοπάθειας σε έδαφος 
ΙΦΕΝ, δεν φαίνεται να σχετίζεται με την ενεργότητα 
της υποκείμενης νόσου. Η θεραπεία του συνίσταται 
στη χορήγηση κορτικοστεροειδών συστηματικώς σε 
συνδιασμό ή όχι με ανοσοκατασταλτικά του τύπου της 
αζαθειοπρίνης ή (κυρίως) κυκλοσπορίνης6. Εχουν ακό-
μη χορηγηθεί δαψόνη με καλά αποτελέσματα καθώς 
και ιωδιούχο κάλιο7. Η διενέργεια χειρουργικής επέμ-
βασης δεν είναι αναγκαία αφού η έγκαιρη αναγνώριση 
της βλάβης διευκολύνει την εφαρμογή της κατάλληλης 
συντηρητικής αγωγής σε πρώϊμη φάση8.

στ. Οφθαλμικές εκδηλώσεις

Oι οφθαλμικές επιλοκές της ΙΦΕΝ συνήθως αντα-
ποκρίνονται στη συστηματική χορήγηση της ειδικής 
θεραπείας για την υποκείμενη φλεγμονώδη εντεροπά-

θεια. Τοπική εφαρμογή κορτικοειδών στον πάσχοντα 
οφθαλμό βοηθά συμπτωματικά9.

ζ. Ηπατική προσβολή

H συχνότητα προσβολής του ήπατος σε ασθενείς με 
ΙΦΕΝ δεν είναι επαρκώς γνωστή. Σύμφωνα με ορισμέ-
νες περιγραφές περίπου 6% των ασθενών εμφανίζουν 
στη διάρκεια της παρακολούθησης παθολογικές τιμές 
τρανσαμινασών ή αλκαλικής φωσφατάσης και περίπου 
34% των ασθενών που υποβάλλονται σε κολεκτομή και 
στους οποίους λαμβάνεται βιοψία ήπατος παρουσιάζουν 
ποικίλες ιστολογικές αλλοιώσεις. Aν και η κλινική ση-
μασία των αλλοιώσεων αυτών φαίνεται ότι είναι μικρή, 
εν τούτοις υποστηρίζεται πρόσφατα ότι οι ασθενείς με 
ΙΦΕΝ θα πρέπει να υποβάλλονται τακτικά σε έλεγχο της 
ηπατικής λειτουργίας ακόμη και αν απουσιάζει σχετικό 
ιστορικό ή συμπτώματα10. Η σκληρυντική χολαγγειίτις 
όμως που εμφανίζεται σε ποσοστό 2% αποτελεί σο-
βαρή επιπλοκή11. 

Σε περιπτώσεις σκληρυντικής χολαγγειίτιδος σε 
έδαφος ΙΦΕΝ η λήψη ουρσοδεοξυχολικού οξέος 
για διάστημα αρκετών ετών προκαλεί βελτίωση των 
υποκειμενικών ενοχλημάτων καθώς και βελτίωση των 
βιοχημικών παραμέτρων της ηπατικής λειτουργίας12. 
Η διενέργεια κολεκτομής σε ασθενείς με σκληρυντική 
χολαγγειίτιδα επιβαρύνει την πρόγνωση της επέμβα-
σης μόνο στους ασθενείς με υποκείμενη κίρρωση του 
ήπατος13. Σχετικώς πρόσφατα δεδομένα υποστηρίζουν 
την άποψη ότι ασυμπτωματική σκληρυντική χολαγγει-
ίτις σε συνδιασμό με ελκώδη κολίτιδα δεν ακολουθεί 
πάντα προοδευτική πορεία, ενώ η πρωκτοκολεκτομή 
μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην πορεία 
της ηπατοπάθειας εφ όσον διενεργηθεί σε πρώϊμη 
φάση14.

Στην αντιμετώπιση των ασθενών με σοβαρή ελκώ-
δη κολίτιδα η κυκλοσπορίνη αποτελεί εναλλακτική 
θεραπεία που όμως μπορεί να επιδεινώσει τυχόν 
προϋπάρχουσα ηπατική προσβολή ιδιαίτερα αν ο 
ασθενής βρίσκεται ταυτόχρονα σε ολική παρεντερική 
θρέψη15.

Τέλος ασθενείς με σκληρυντική χολαγγειίτιδα 
μπορεί να απαιτηθεί να υποβληθούν σε ενδοσκοπική 
διαστολή των εστενωμένων χολαγγείων ή να υποβλη-
θούν σε τμηματική ηπατεκτομή εφ όσον η στένωση 
επεκτείνεται στα ενδοηπατικά χοληφόρα η υπάρχει 
υπόνοια ανάπτυξης χολαγγειοκαρκινώματος. Η μετα-
μόσχευση ήπατος αποτελεί θεραπευτική επιλογή στα 
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τελικά στάδια της νόσου16.

η. Προσβολή δωδεκαδακτύλου

Σε ασθενείς με εντόπιση της νόσου στο στόμαχο ή 
το δωδεκαδάκτυλο έχουν περιγραφεί ικανοποιητικά 
αποτελέσματα με την χορήγηση ανταγωνιστών της 
αντλίας πρωτονίων (ομεπραζόλης ή λανσοπραζόλης). 
Τα φάρμακα αυτά επιφέρουν συμπτωματική βελτί-
ωση17. Η χορήγηση εν συνεχεία κορτικοειδών από 
του στόματος βελτιώνει σημαντικά την εντοπισμένη 
νόσο.

θ. Ορθοπρωκτική νόσος Crohn

Σε ασθενείς με ορθοπρωκτική εντόπιση της νόσου 
ενδείκνυται η χορήγηση μετρονιδαζόλης ή ορνιδαζόλης 
από του στόματος σε δόση 500 mg X 2 /d για διάστημα 
3-6 μηνών. Η ορνιδαζόλη έχει χρησιμοποιηθεί και για 
διάστημα ενός ή δύο ετών με καλά αποτελέσματα. 
Υποκλυσμοί Salofalk ή υπόθετα μεσαλαμίνης σε δόση 
500 mgX2 ημερησίως έχουν επίσης ένδειξη. Χειρουρ-
γική επέμβαση (παροχέτευση αποστήματος, αντιμε-
τώπιση συριγγίου, ανθεκτική νόσος κλπ) απαιτείται 
στο 30-40% των περιπτώσεων. Νέα φάρμακα όπως 
το χιμαιρικό αντίσωμα έναντι του παράγοντος νεκρώ-
σεως του όγκου αποδεικνύονται σήμερα εξαιρετικά 
αποτελεσματικά. 

ι. Εντεροσπαγχνικά-εντεροδερματικά συρίγγια

Ασθενείς με εντεροσπλαγχνικά ή εντεροεντερικά 
συρίγγια αντιμετωπίζονται συνήθως με την χορήγηση 
μετρονιδαζόλης ή ανοσοκατασταλτικών (αζαθειο-
πρίνης). Η μετρονιδαζόλη χορηγείται συνήθως σε 
δόση 1000 mg ημερησίως. Ορισμένοι συγχορηγούν 
ciprofloxacin σε δόση 500 mg δύο φορές ημερησί-
ως18,19. 

Ακόμη έχει περιγραφεί πλήρης σύγκλειση ή μείωση 
της ημερήσιας παροχής του συριγγίου μετά χορήγηση 
αζαθειοπρίνης ή 6-μερκαπτοπουρίνης σε δόση 1.5-2,5 
mg/Kg BW σε πλέον του 60% των ασθενών. Η απο-
τελεσματικότητα ή μη των φαρμάκων θα πρέπει να 
ελέγχεται μετά πάροδο τριών μηνών. 

Στοιχειακή δίαιτα ή ολική παρεντερική θρέψη έχει 
επίσης επιχειρηθεί. Κατά τη γνώμη του γράφοντος εάν 
επιχειρηθεί η χορήγηση στοιχειακής δίαιτας αυτή θα 
πρέπει να διαρκέσει επί μακρά σειρά εβδομάδων για να 
έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Γενικά τα αποτελέσματα 
είναι μάλλον παροδικά αφού το συρίγγιο υποτροπιάζει 

με την έναρξη της σίτισης από το στόμα. Εναλλακτικά 
μπορεί η διαιτητική προσπάθεια να συνδυαστεί με 
αζαθειοπρίνη ή άλλο ανοσοκατασταλτικό. 

ια. Περιπρωκτική νόσος Crohn

Η συντηρητική αντιμετώπιση των ασθενών με 
περιπρωκτική νόσο περιλαμβάνει τη χορήγηση ενός 
φαρμάκου, ή συνδιασμού φαρμάκων όπως μετρονι-
δαζόλης και ciprofloxacin, ανοσοκατασταλτικών ή 
infliximamb.

ιβ. Σύνδρομο βραχέος εντέρου

Σύνδρομο βραχέος εντέρου μπορεί να παρατηρηθεί 
σε ασθενείς με νόσο Crohn που έχουν υποβληθεί σε 
επανειλημμένες εντερεκτομές. Σε ασθενείς με τελική 
νηστιδο- ή ειλεο-στομία απαιτείται χορήγηση ηλε-
κτρολυτών εφ όσον η παροχή υγρών από τη στομία 
υπερβαίνει το ένα Λίτρο ημερησίως. Αυτό συνήθως 
επισυμβαίνει όταν το μήκος του υπολειπομένου εντέ-
ρου είναι μικρότερο από 150 cm. Εφ όσον η παροχή 
της στομίας υπερβαίνει τα 1500 ml ημερησίως (σε 
περίπτωση που το μήκος του υπολειπομένου εντέρου 
είναι μικρότερο από 120 cm), τότε είναι απαραίτητη 
η παρεντερική αντικατάσταση των υδατοηλεκτρολυτι-
κών διαταραχών. Τέλος σε περίπτωση που η παροχή 
της στομίας υπερβαίνει τα 2 λίτρα ημερησίως (μήκος 
υπολειπομένου εντέρου μικρότερο των 100 cm), είναι 
απαραίτητη η παρεντερική διατροφή. Υπολογίζεται ότι 
εφ όσον το εναπομείναν λεπτό έντερο έχει αναστομω-
θεί με το παχύ η ανάγκη για ολική παρεντερική θρέψη 
μειώνεται σημαντικά εφ όσον το εναπομείναν λεπτό 
έντερο έχει μήκος τουλάχιστον 50 cm. 

Επειδή οι απώλειες από τη στομία αφορούν κατά 
κύριο λόγο στο νάτριο (ισοωσμωτικό περιεχόμενο, 135 
mmol/litre), τα χορηγούμενα υγρά από του στόματος 
θα πρέπει να περιέχουν μεγάλη ποσότητα νατρίου. Τα 
συνήθη ηλεκτρολυτικά διαλύματα που χορηγούνται 
από το στόμα είναι ανεπαρκή επειδή το περιεχόμενό 
τους σε νάτριο είναι ίδιο με αυτό των κοπράνων (30 
mmol/litre). Η υψηλότερη συγκέντρωση ηλεκτρολυ-
τικού διαλύματος που μπορεί να παρασκευαστεί σε 
ένα ηλεκτρολυτικό διάλυμα είναι 90 mmol/litre. Οι 
ασθενείς μπορούν να το παρασκευάζουν κάθε πρωί 
διαλύοντας 3.5 g χλωριούχου νατρίου, 20g γλυκόζης 
και 2.5 g διαττανθρακικού νατρίου. Οι ασθενείς που 
λαμβάνουν επί μακρόν ηλεκτρολυτικά διαλύματα 
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μπορούν να αναπτύξουν υπομαγνησιαιμία. Η έλλειψη 
αυτή μπορεί να διορθωθεί με χορήγηση οξειδίου του 
μαγνησίου αν και αυτό μπορεί μερικές φορές να επι-
δεινώσει τη διάρροια. Τέλος ασθενείς με εκτομή του 
τελικού ειλεού θα πρέπει να υποβάλλονται σε ενέσεις 
Βιταμίνης Β12 ανά δίμηνα διαστήματα (1000 γ ενδο-
μυϊκώς ανά 1 ή 2 μήνες).

ιγ. Οστεοπώρωση-Οστεομαλακία

Εάν σε ασθενή με ΙΦΕΝ διαπιστωθεί μειωμένη 
οστική πυκνότητα θα πρέπει να εκτιμηθούν τα επί-
πεδα της Βιαταμίνης D, του ασβεστίου του ορού και 
της αλκαλικής φωσφατάσης. Εφ όσον διαπιστωθούν 
ελλείμματα θα πρέπει αυτά να αποκατασταθούν με 
εξωγενή χορήγηση ασβεστίου (Calcium carbonate 1000 
mg/d) και Βιταμίνη D (250 IU/d) η Calcitriol20,21. 

Εάν τα επίπεδα της βιταμίνης D και του ασβεστίου 
του ορού είναι φυσιολογικά θα πρέπει να χορηγηθεί 
ορμονική θεραπεία υποκαταστάσεως σε μεθεμμηνο-
παυσικές γυναίκες ή προεμμηνοπαυσικές γυναίκες 
με αμηνόρροια. Στις περιπτώσεις αυτές στους θα 
χορηγηθούν διφωσφονικά άλατα στις προεμμηνοπαυ-
σικές γυναίκες και τους άνδρες ανεξαρτήτως ηλικίας. 
(Etidronate 400 mg/d για 2 εβδομάδες ακολουθούμενο 
από χορήγηση ασβεστίου 500 mg/d για 10 εβδομάδες. 
Οι κύκλοι αυτοί της θεραπείας επαναλαμβάνονται 4 
φορές ετησίως). Θεωρείται ότι ο κίνδυνος αυτόματου 
κατάγματος με τη θεραπεία αυτή μειώνεται σημαντικά 
μέσα σε 2-3 χρόνια. Προληπτικώς θα πρέπει, όπου αυτό 
είναι εφικτό, τα κορτικοστεροειδή να χορηγούνται για 
όσο το δυνατό μικρότερο χρονικό διάστημα. Δύο άλλα 
μέτρα επίσης θα πρέπει να υιοθετηθούν, η αντικατά-
σταση δηλαδή της πρεδνιζολόνης από βουτεζονίδη 
όπου αυτό είναι δυνατό αλλά και η αντικατάσταση 
των υποκλυσμών κορτικοειδούς από μεσαλαμίνη. Η 
οστεομαλακία απαιτεί τη χορήγηση ασβεστίου από 
του στόματος και βιταμίνης D. Η βιταμίνη D μπορεί 
να χορηγηθεί παρεντερικώς εάν υπάρχει σύνδρομο 
βραχέος εντέρου.

Ιγ. Αιμολυτική αναιμία

Αιμολυτική αναιμία επιπλέκει την ελκώδη κολίτιδα 
σε πολύ μικρό ποσοστό των ασθενών, όταν όμως εμ-
φανιστεί αποτελεί σοβαρό πρόβλημα αντιμετώπισης. 
Η θεραπεία συνίσταται στη χορήγηση κορτικοστερο-
ειδών και σπανίως σε σπληνεκτομή22.

Ιδ. Εντερικές στενώσεις

Σε περιπτώσεις νόσου του Crohn οι εντερικές στε-
νώσεις που εκδηλώνονται με πόνο, απόφραξη ή συρίγ-
γιο αποτελούν ένδειξη για χειρουργική επέμβαση. Ο 
συριγγώδης πόρος καταδεικνύεται με συριγγογραφία 
η οποία μπορεί να καταδείξει το πέρας της στένωσης. 
Πολλοί άρρωστοι με νόσο παρουσιάζουν βραχείες 
τμηματικές στενώσεις οφειλόμενες σε τροφή (π.χ. σπό-
ρους ή άλλα άπεπτα φυτικά στοιχεία). Οι στενώσεις 
αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά με 
βραχεία νοσοκομειακή νοσηλεία και υδατοηλεκτρο-
λυτική ρύθμιση. 
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6.2.17. ΣυΝΟψΗ ΣυΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙμΕΤΩΠΙΣΗ  
  ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ μΕ ΙΦΕΝ

	 	 	 			 Iωάννης	Κ.	Τριανταφυλλίδης

1. Σύνοψη συστάσεων για την αντιμετώπιση των 
ασθενών με σοβαρή προσβολή ελκώδους κολίτιδος

 • Καθημερινή φυσική εξέταση για τυχόν κατάδειξη 
αναπηδώσης ευαισθησίας ή σανιδώδους συσπάσε-
ως (αποκλεισμός οξείας κοιλίας), σε συνεργασία με 
χειρουργό.

 • Καταγραφή ζωτικών σημείων τουλάχιστον 4 φορές 
ημερησίως

 • Καθημερινή καταγραφή του αριθμού και της σύ-
στασης των κενώσεων (υδαρείς, ημισχηματισμένες, 
βλεννώδεις, ή αιματηρές κενώσεις).

 • Γενική αίματος, ΤΚΕ και CRP, ηλεκτρολύτες, ηπα-
τικές εξετάσεις και αλβουμίνη καθημερινώς ή ανά 
δεύτερη ημέρα.

 • Καθημερινή διενέργεια απλής ακτινογραφίας κοι-
λίας εφ όσον στην ακτινογραφία κοιλίας κατά την 
είσοδο του ασθενούς, υπήρχε διάταση του παχέος 
εντέρου (εγκάρσιο 5.5εκ.). Αν δεν υπήρχε διάταση, 
τότε η ακτινογραφία κοιλίας διενεργείται εφ όσον 
υπάρχει κλινική απορρύθμιση.

 • Υδατοηλεκτρολυτική αποκατάσταση και διατήρηση 
της αιμοσφαιρίνης πάνω από τα 10g με μεταγγίσεις 
αίματος. 

 • Εφ όσον υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης θρομβο-
εμβολικών επεισοδίων θα πρέπει να χορηγηθεί 
μικρομοριακή ηπαρίνη.

 • Ο εκδότης του βιβλίου αυτού θεωρεί ότι μερικοί 
ασθενείς με διαταραγμένες διατροφικές παραμέ-
τρους ιδιαίτερα αυτοί που πρόκειται να υποβληθούν 
σε κολεκτομή μπορεί να ωφεληθούν από την βρα-
χυχρόνια εφαρμογή εντερικής ή παρεντερικής δια-
τροφής. Η βελτίωση των διατροφικών παραμέτρων 
(πχ αλβουμίνης ορού κλπ) μπορεί να βελτιώσει τον 
ρυθμό επούλωσης του χειρουργικού τραύματος. 

 • Δόσεις πρεδνιζολόνης πάνω από τα 60 mg/d δεν 
προσφέρουν περαιτέρω θεραπευτική βοήθεια ενώ 
αυξάνουν τον κίνδυνο επιπλοκών. Επισημαίνεται 
παραλλήλως ότι και οι ανεπαρκείς δόσεις πρεδνι-
ζολόνης μειώνουν την πιθανότητα επίτευξης ύφεσης 
της νόσου.

 • Φάρμακα τα οποία μειώνουν την κινητικότητα του 
εντέρου πρέπει να αποφεύγονται

 • Αν και υπάρχουν ανεπαρκείς ενδείξεις για την 
χρήση τοπικής θεραπείας υπό μορφή υποκλυσμών 
μεσαλαζίνης ή κορτικοειδών, κατά την άποψη του 
εκδότη του βιβλίου αυτού έχει ένδειξη η χορήγησή 
τους αφού μειώνει το βασανιστικό αίσθημα τεινε-
σμού.

 • Συνιστάται άμεση χειρουργική επέμβαση εφ όσον 
διαπιστωθεί διάταση του εντέρου (>5.5 εκ ή >9 
εκ στο τυφλό). Ο βαθμός της διάτασης είναι ανά-
λογος του βαθμού της υποκείμενης τοξικότητος. 
Σε ασθενείς με ήπια διάταση μπορεί κανείς να 
αναβάλλει την χειρουργική επέμβαση υπό τον όρο 
της στενότατης παρακολούθηση του ασθενούς.

 • Διατήρηση του αριθμού των κενώσεων περισσότερο 
από 8 ανά 24ωρο ή CRP μεγαλύτερης των 45mg/l 
μετά 3 ημέρες προδικάζουν χειρουργική επέμβαση 
(85%). Η χορήγηση των κορτικοειδών για περισσό-
τερο από 10-12 ημέρες χωρίς ουσιώδη βελτίωση δεν 
αναμένεται να προσφέρει περαιτέρω βοήθεια.

 • Η κυκλοσπορίνη σε δόση 2mg/Kg/d μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί εφ όσον δεν υπάρχει βελτίωση της 
σοβαρής παρόξυνσης μετά πάροδο 3-5 ημερών. 
Η κυκλοσπορίνη λόγω των παρενεργειών της δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτης γραμμής 
φάρμακο αν και η αποτελεσματικότητά της είναι 
συγκρίσιμη με αυτήν της πρεδνιζολόνης. 

 • Στο μέλλον η εφ άπαξ χορήγηση Infliximab σε δόση 

Οι	ακόλουθες	συστάσεις	βασίζονται	στις	 οδηγίες	 της	Βρεττανικής	Γαστρεντερολογικής	Εταιρείας	οι	
οποίες	δημοσιεύθηκαν	προσφάτως	στο	Gut	(2004).	Οι	οδηγίες	αυτές	έχουν	τροποποιηθεί	μερικώς	από	τον	
συγγραφέα,	έτσι	ώστε	να	προσαρμοστούν	στις	συνθήκες	της	Ελληνικής	πραγματικότητος.
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5mg/Kg σωματικού βάρους ίσως να αποτελέσει βα-
σική θεραπευτική ενέργεια πριν την κολεκτομή. 

2. Σύνοψη συστάσεων για την διατήρηση των ασθενών 
με ελκώδη κολίτιδα σε ύφεση

 • Μεσαλαζίνη από του στόματος 1-2 g/d ή balsalazide 
2.5g/d

 • Σουλφασαλαζίνη 2-4 g/d (φθηνότερο φάρμακο με 
τίμημα τις περισσότερες παρενέργειες). Ενδείκνυ-
ται σε ασθενείς με αρθρικές εκδηλώσεις.

 • H Olsalazide (1.5-3.0 g/d) ενδείκνυται σε ασθενείς 
με αριστερή κολίτιδα ή σε ασθενείς με δυσανεξία 
στη μεσαλαζίνη.

 • Η εφαρμογή υποκλυσμών μεσαλαζίνης (1g/d) (στην 
Ελλάδα δεν κυκλοφορεί η μορφή αυτή, εναλλακτι-
κά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μειωμένη ποσότητα 
του υποκλυσμού) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
ασθενείς με ορθοσιγμοειδίτιδα. Η συμμόρφωση 
ασθενών είναι μετρίως ικανοποιητική.

 • Όλες οι φαρμακολογικές μορφές της μεσαλαζίνης 
μπορεί σπανίως να προκαλέσουν νεφροπάθεια, είτε 
λόγω ιδιοσυγκρασίας είτε λόγω μεγάλης δόσεως. 
Οι ασθενείς με προηγούμενη νεφροπάθεια διατρέ-
χουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Επιβάλλεται ο προσδιο-
ρισμός της κρεατινίνης του ορού ανά εξάμηνο. Το 
φάρμακο διακόπτεται αν υπάρχει ένδειξη βλάβης 
της νεφρικής λειτουργίας.

 • Τα κορτικοειδή δεν είναι αποτελεσματικά και δεν 
χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της ύφεσης.

 • Η αζαθειοπρίνη και 6-μερκαπτοπουρίνη διατηρούν 
την ύφεση σε δόσεις 1.5 – 2.5 mg/Kg/d και 0.75 – 1.5 
mg/Kg/d αντιστοίχως. Λόγω της τοξικότητος τους, 
τα φάρμακα αυτά φυλάσσονται για ασθενείς με 
συχνές υποτροπές παρά την επαρκή δόση μεσαλα-
ζίνης ή σε ασθενείς με δυσανεξία στη μεσαλαζίνη. 
Στην καθημερινή κλινική πράξη η αζαθειοπρίνη 
συνδυάζεται με την μεσαλαζίνη, όμως δεν υπάρ-
χουν κλινικά δεδομένα υπέρ αυτής της απόψεως. 
Η τακτική του εκδότου αυτού του βιβλίου είναι να 
χορηγείται η αζαθειοπρίνη μόνη, χωρίς ταυτόχρονα 
μεσαλαζίνη.

 • Ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στην αζαθει-
οπρίνη μπορεί να λάβουν 6-μερκαπτοπουρίνη 
(προσοχή στην τοξικότητα του φαρμάκου) πριν 
από την απόφαση για άλλου είδους συντηρητική ή 
χειρουργική θεραπεία. 

 • Σε πρώτη εμφάνιση παρενέργειας διακόπτεται η 

χορήγηση αζαθειοπρίνης και οι τιμές των ενζύμων 
ελέγχονται εβδοαμαδιαίως. Μετά την επάνοδο στο 
φυσιολογικό γίνεται προσπάθεια επανεισαγωγής 
του φαρμάκου σε δόση μικρότερη του ημίσεως της 
αρχικής. 

 • Εάν επανεμφανιστεί η παρενέργεια το φάρμακο 
διακόπτεται οριστικά. 

 • Εάν εμφανιστεί παγκρεατίτις δεν επιτρέπεται η 
επαναχορήγηση αζαθειοπρίνης. 

 • Σε περιπτώσεις εμφάνισης αλλεργικών αντιδράσε-
ων οι ενέργειες εξατομικεύονται.

3. Σύνοψη συστάσεων για την αντιμετώπιση των 
ασθενών με ενεργό νόσο του Crohn

 1. Σε ηπίως ενεργό νόσο του λεπτού και παχέος εντέ-
ρου, συνιστάται η έναρξη θεραπείας με υψηλές 
δόσεις μεσαλαζίνης (4g/d)

 2. Σε ασθενείς με μετρίως ενεργό προς σοβαρή νόσο 
ή σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια προσβολή λεπτού 
και παχέος εντέρου στους οποίους απέτυχε η θερα-
πευτική αγωγή με μεσαλαζίνη συνιστάται η έναρξη 
αγωγής με πρεδνιζολόνη 40 mg/d. Η πρεδνιζολόνη 
θα πρέπει να μη διακόπτεται απότομα αφού μπορεί 
να προκληθεί πρώιμη υποτροπή της νόσου. Η συ-
νήθης διάρκεια της θεραπείας είναι 8 εβδομάδες.

 3. Η βουτεζονίδη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθε-
νείς με ειλεοκολονική εντόπιση μετρίας βαρύτητος, 
είναι όμως λιγότερο αποτελεσματική από την πρεδ-
νιζολόνη.

 4. Η στοιχειακή και η πολυμερική δίαιτα είναι λιγό-
τερο αποτελεσματική από τα κορτικοειδή, μπο-
ρούν όμως να χρησιμοποιηθούν σε επιλεγμένους 
ασθενείς με νόσο Crohn στους οποίους υπάρχει 
αντένδειξη χορήγησης κορτικοειδών ή σαυτούς που 
δεν επιθυμούν να λάβουν κορτικοειδή. 

 5. Η σουλφασαλαζίνη σε δόση 4g/d μπορεί να είναι 
αποτελεσματική σε ασθενείς με ενεργό νόσο του 
παχέος εντέρου δεν μπορεί όμως να αποτελέσει 
θεραπεία πρώτης γραμμής λόγω των παρενεργει-
ών της. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιλεγμένες 
περιπτώσεις ασθενών με νόσο Crohn και κατά τη 
γνώμη του συγγραφέως σε ασθενείς με εξωεντε-
ρικές εκδηλώσεις (αρθραλγίες και αρθρίτιδα).

 6. Η μετρονιδαζόλη σε δόση 10-20 mg/Kg ΣΒ είναι 
αποτελεσματικό φάρμακο λόγω όμως των παρε-
νεργειών του δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
φάρμακο πρώτης γραμμής.
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 7. Σε ασθενείς με αριστερή κολίτιδα μπορούν να χρη-
σιμοποιηθεί τοπικώς η μεσαλαζίνη (ήπια ή μετρίως 
ενεργός νόσο). 

 8. Η αζαθειοπρίνη και η 6-μερκαπτοπουρίνη μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως υποβοηθητικά φάρμακα ή 
υποβοηθητικά της μείωσης των κορτικοειδών.

 9. Το χιμαιρικό αντίσωμα έναντι του παράγοντος νέ-
κρωσης του όγκου (Infliximab) σε δόση 5mg/Kg ΣΒ 
είναι αποτελεσματικό φάρμακο στις ενδεδειγμένες 
περιπτώσεις καλό όμως είναι να αποφεύγεται σε 
περιπτώσεις στενώσεων του εντέρου και συμπτωμά-
των απόφραξης, αφού είναι δυνατό να προκαλέσει 
αποφρακτικό ειλεό.

 10. Η χειρουργική θεραπεία επιβάλλεται σε ασθενείς 
στους οποίους απέτυχε η συντηρητική θεραπεία. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδική θεραπεία 
σε ασθενείς με εντοπισμένη προσβολή του ειλεού 
ή της ειλεοτυφλικής περιοχής. 

4. Συστάσεις για ασθενείς με νόσο Crohn και συρίγγια

 1. Η μετρονιδαζόλη (400 mg x 3/d) και η σιπροφλο-
ξασίνη (500 mg x 2/d) αποτελούν φάρμακα πρώτης 
γραμμής για μη επιπεπλεγμένα περιεδρικά συρίγ-
για.

 2. Η αζαθειοπρίνη (1.5-2.5 mg/Kg/d) είναι αποτελε-
σματικό φάρμακο για μη επιπεπλεγμένα περιε-
δρικά ή εντεροδερματικά συρίγγια εφ όσον έχουν 
αποκλειστεί απόστημα και απόφραξη του παχέος 
εντέρου (περιφερική).

 3. Το Infliximab σε δόση 5 mg/Kg την εβδομάδα 0, 2, 
και 6 χρησιμοποιείται σε ασθενείς στους οποίους 
απέτυχε προηγούμενη συντηρητική αγωγή.

 4. Η χειρουργική αντιμετώπιση (παροχέτευση seton, 
εκτομή του συριγγίου κλπ) επιβάλλεται σε περιπτώ-
σεις επιμενόντων ή επιπεπλεγμένων συριγγίων.

 5. Η ολική παρεντερική θρέψη ή η στοιχειακή δίαιτα 
χρησιμοποιούνται ως βοηθητική αγωγή όχι όμως 
ως αποκλειστική αγωγή.

5. Σύνοψη συστάσεων για διατήρηση ύφεσης σε ασθε-
νείς με νόσο του Crohn

Το είδος του φαρμάκου που θα χρησιμοποιηθεί 
εξαρτάται από το αν η ύφεση επιτεύχθηκε με συντη-
ρητική αγωγή ή χειρουργική επέμβαση καθώς και 
από την εντόπιση της νόσου. Ο ασθενής θα πρέπει να 
ενημερώνεται για την επίδραση του καπνίσματος και 
την αναγκαιότητα διακοπής του. 

Για να μειωθεί ο κίνδυνος υποτροπής θα πρέπει:
 • Να διακοπεί το κάπνισμα από τους καπνίζοντες,
 • Η χορήγηση μεσαλαμίνης έχει κάποιου βαθμού 

ευνοϊκή επίδραση όχι όμως σε δόσεις μικρότερες 
των 2g/d. Το φάρμακο είναι μη αποτελεσματικό σε 
ασθενείς στους οποίους η ύφεση επιτεύχθηκε με 
κορτικοστεροειδή.

 • Η αζαθειοπρίνη είναι αποτελεσματική χορηγού-
μενη σε δόση 1.5 – 2.5 mg/Kg/d (προσοχή στις 
παρενέργειες)

 • Η μεθοτρεξάτη σε δόση 15-25 mg/εβδομάδα εν-
δομυικώς είναι αποτελεσματική στους ασθενείς 
εκείνους στους οποίους η ύφεση επιτεύχθηκε με χο-
ρήγηση μεθοτρεξάτης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στους ασθενείς που δεν ανέχονται την αζαθειοπρί-
νη ή σαυτούς που η χορήγηση της ήταν ανεπιτυχής. 
Η χορήγηση φυλλικού οξέος είναι απαραίτητη. 

 • To Infliximab είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό 
όσον αφορά στη διατήρηση της ύφεσης στους ασθε-
νείς που ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία εφόδου με 
Infliximab. Η χορήγησή του μπορεί να παραταθεί 
μέχρι 1 χρόνο ή/και επ’ αόριστον. 

 • Η σουλφασαλαζίνη και τα κορτικοειδή (συμπερι-
λαμβανομένης και της βουτεζονίδης) δεν συνιστώ-
νται ως θεραπείες συντήρησης. (Ειδική αντιμετώ-
πιση των κορτιζονοεξαρτωμένων ασθενών).

6. Χρόνια ενεργός και κορτικοειδοεξαρτώμενη 
νόσος Crohn

 • Η αζαθειοπρίνη (1.5 – 2.5 mg/Kg/d) και η μερκαπτο-
πουρίνη (0.75 – 1.25 mg/Kg/d) αποτελούν τα φάρ-
μακα εκλογής. Η γενική αίματος είναι απαραίτητη 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ο προσδιορισμός 
της δραστικότητος της thiopurine methyltransferase 
δεν συνιστάται ως δοκιμασία ρουτίνας.

 • Η μεθοτρεξάτη 25 mg/week IM μέχρι 16 εβδομάδες 
ακολουθούμενη από 15 mg/week είναι αποτελεσμα-
τική θεραπεία.

 • Η χορήγηση του Infliximab είναι λίαν αποτελεσμα-
τική. Ισχύουν οι περιορισμοί της προηγούμενης 
αποτυχίας της θεραπείας με άλλα φάρμακα. 

7. Συστάσεις για την διατροφική υποστήριξη-θερα-
πεία των ασθενών με ΙΦΕΝ

Ελκώδης κολίτις

 • Υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι διατροφικοί 
παράγοντες ενέχονται στην αιτιοπαθογένεση της 
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Συστάσεις για τη χρήση της αζαθειοπρίνης στη θεραπεία της ΙΦΕΝ 

Ενεργός νόσος Crohn:  2,5mg/Kg/d. Μείωση στο 1.5mg/Kg/d μετά την επίτευξη της ύφεσης.

Διατήρηση ύφεσης:  χορήγηση τουλάχιστον για 4 ή 5 χρόνια. Συνέχιση της θεραπείας σε ασθενείς με συνεχή δρα-

στηριότητα της νόσου

Ενεργός ελκώδης κολίτις:  Μέχρι 2-2.5mg/Kg/d μέχρι την εμφάνιση ύφεσης.

Διατήρηση ύφεσης:  χορήγηση για 2-4 χρόνια.  

Παρακολούθηση: Αιματολογικές εξετάσεις ανά εβδομάδα για ένα μήνα (Hb, λευκά, αιμοπετάλια, τρανσαμινάσες, 

γGT, αλκ. φωσφατάση και αμυλάση σε περίπτωση εμφάνισης κοιλιακού πόνου). Ακολούθως 

μηνιαίες ή διμηνιαίες εξετάσεις) 

Αποτελέσματα: Αναμονή: 2-6 μήνες 

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων: Σε ασθενείς που λαμβάνουν αλλοπουρινόλη: μείωση δόσης στο μισό. 

Ενδείξεις: Ελκώδης κολίτις και νόσος Crohn με συχνές υποτροπές. Ασθενείς με συχνές υποτροπές ή 

εμφάνιση συμπτωμάτων με την μείωση των κορτικοειδών. 

Κύηση: Δεν έχει περιγραφεί τερατογόνος επίδραση. Αντενδείκνυται ο θηλασμός στις λεχωίδες που 

λαμβάνουν το φάρμακο. Ελαφρώς αυξημένος κίνδυνος αυτόματης αποβολής ή συγγενών δια-

μαρτιών σε κατιόντες συγγενείς αρρένων ασθενών με ΙΦΕΝ υπό θεραπεία με ΑΖΑ ή 6-ΜΡ. 

ελκώδους κολίτιδος. 
 • Οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάζουν σημαντικά 

διατροφικά ελλείμματα. 
 • Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η στοιχειακή ή πολυ-

μερική δίαιτα ή η ολική παρεντερική θρέψη βελ-
τιώνουν την φλεγμονή στους ασθενείς με ελκώδη 
κολίτιδα

Νόσος Crohn

 • Η διατροφική υποστήριξη των ασθενών με νόσο 
Crohn είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της θεραπευτικής προσπάθει-
ας.

 • Η διατροφική κατάσταση (σωματικό βάρος, πάχος 
δερματικής πτυχής, περίμετρος βραχίονος, καθώς 
και ορολογικοί δείκτες), πρέπει να προσδιορίζο-
νται πριν, κατά και μετά το πέρας της θεραπείας. 

 • Διατροφική υποστήριξη μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί σε ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn (μετά 
προηγούμενη συζήτηση με τον ασθενή) στη θέση 
των κορτικοειδών, ανοσοκατασταλτικών ή της 
χειρουργικής επεμβάσεως. Ακόμη ασθενείς που 
δεν ανταποκρίνονται στη μεσαλαζίνη ή υπάρχει 

αντένδειξη για τη χορήγηση κορτικοειδών, μπορεί 
να ωφεληθούν με την εντερική διατροφή.

 • Διατροφική υποστήριξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως συμπληρωματική θεραπεία σε ασθενείς με κακή 
διατροφική κατάσταση, η σαυτούς που έχουν δυ-
σκολίες στο να διατηρήσουν φυσιολογική θρεπτική 
κατάσταση.

 • Διατροφική υποστήριξη μπορεί να εφαρμοσθεί 
σε ασθενείς πριν από την χειρουργική επέμβαση 
λόγω ατελούς αποφρακτικού ειλεού ή σε ασθενείς 
με σοβαρή περιπρωκτική νόσο ή σε ασθενείς με 
μετεγχειρητικές επιπλοκές. 

 • Η εντερική διατροφή γενικώς προτιμάται της πα-
ρεντερικής. Η τελευταία εφαρμόζεται με ασφάλεια 
σε τμήματα τα οποία έχουν επαρκή σχετική εμπει-
ρία.
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6.2.18. ΑΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΙΦΕΝ
	 	 	 	Ιωάννης	Κ.	Τριανταφυλλίδης

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών δοκιμάσθηκαν πολλές νέες χημικές ουσίες και παράγοντες στη θεραπεία 

των ασθενών με ΙΦΕΝ. Οι ουσίες αυτές δοκιμάσθη-
καν κυρίως σε ασθενείς στους οποίους απέτυχαν τα 
καθιερωμένα θεραπευτικά σχήματα. Το αποτέλεσμα 
στις περισσότερες από αυτές τις ουσίες κρίνεται 
ικανοποιητικό. Οι παθοφυσιολογικές διεργασίες που 
υπόκεινται δεν έχουν επαρκώς ερμηνευθεί ενώ μερι-
κές από αυτές η αποτελεσματικότητά τους χρειάζεται 
να τεκμηριωθεί με τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες με 
εικονικό φάρμακο, μελέτες. 

Οι πλέον αξιόλογες από αυτές τις ουσίες αναφέ-
ρονται κατωτέρω.

1. υπερβαρικό οξυγόνο

Το υπερβαρικό οξυγόνο έχει χρησιμοποιηθεί με 
επιτυχία σε ασθενείς με περιπρωκτικές βλάβες σε 
υποκείμενη νόσο του Crohn1. Σε σχετική μελέτη 10 
ασθενείς με περιπρωκτικές βλάβες νόσου του Crohn, 
στους οποίους άλλοι τρόποι συντηρητικής ή/ και χει-
ρουργικής θεραπείας δεν βελτίωσαν την κατάσταση, 
υποβλήθηκαν σε θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο 
από 2-4 συνεδρίες2. Εξι από τους 8 ασθενείς που 
τελικά αξιολογήθηκαν παρουσίασαν πλήρη επούλω-
ση των περιπρωκτικών βλαβών. Σε ενδιαφέρουσα 
μελέτη χρησιμοποιήθηκε το υπερβαρικό οξυγόνο (30 
συνεδρίες με 100% οξυγόνο σε πίεση 2 ατμοσφαιρών) 
σε ασθενή με ελκώδη κολίτιδα ανθεκτική στη συντη-
ρητική αγωγή. Η θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο 
προκάλεσε πλήρη ύφεση της νόσου. Τα κορτικοειδή 
διεκόπησαν αμέσως μετά την επίτευξη υφέσεως3. Τα 
αποτελέσματα των μελετών αυτών αλλά και άλλων 
μεμονωμένων περιπτώσεων ενισχύουν την άποψη ότι 
η θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο αποτελεί χρήσιμη 
μέθοδο σε ασθενείς με χρόνιες περιπρωκτικές βλάβες 
σε νόσο του Crohn στους οποίους έχουν αποτύχει άλλες 
συντηρητικές μέθοδοι. Η μέθοδος μπορεί ακόμη να 
θεωρηθεί ως συμπληρωματική της χειρουργικής.

2. Λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου

Τα λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου (οξικό, προ-
πιονικό, βουτυρικό), τα οποία προέρχονται από 

την αποδόμηση πολυσακχαριτών, ολιγοσακχαριτών, 
ολιγοπεπτιδίων και φυτικού υπολείμματος στο παχύ 
έντερο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς στη 
θεραπεία των ασθενών με ενεργό ορθοσιγμοειδίτιδα 
χορηγούμενα υπό μορφή υποκλυσμών. 

Φαίνεται ότι υπάρχει μειωμένη ικανότητα μετα-
βολισμού των λιπαρών οξέων βραχείας αλύσου σε 
περιπτώσεις ασθενών με ελκώδη κολίτιδα, γεγονός 
που έχει ως αποτέλεσμα κακή ενεργειακή πρόσληψη 
από τα επιθηλιακά κύτταρα. 

Χαμηλό ενδοαυλικό ρΗ και υψηλή συγκέντρωση 
βουτυρικού οξέος λόγω αδυναμίας οξείδωσης του η-
βουτυρικού οξέος σε CO2 και κετονικά σώματα έχει 
συσχετιστεί με τη βαρύτητα της φλεγμονώδους διεργα-
σίας στο έντερο. Τα επιθηλιακά κύτταρα του εντερικού 
βλεννογόνου σε ασθενείς με ενεργό ελκώδη κολίτιδα 
παρουσιάζουν αυξημένη δυνατότητα β-οξείδωσης 
της γλουταμίνης γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν 
να χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας. 
Σε κυτταρικές καλλιέργειες έχει διαπιστωθεί ότι η 
προσθήκη βουτυρικού οξέος μειώνει την παραγωγή 
των φλεγμονωδών κυτταροκινών ιντερλευκίνης-2 και 
ιντερφερόνης-γ. 

Τα λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου οξεικό και προ-
πιονικό αύξησαν την παραγωγή της αντιφλεγμονώδους 
κυτταροκίνης ιντερλευκίνης-10. Φαίνεται επομένως 
ότι η δράση των λιπαρών οξέων βραχείας αλύσου 
είναι διαφορετική και ο συνδυασμός τους πιθανώς να 
δρα τελικώς ευνοϊκά. Τέλος πειραματικά δεδομένα 
υποδηλώνουν ότι το βουτυρικό οξύ αναστέλλει την 
ενεργοποίηση του πυρηνικού παράγοντος κάππα-βήτα 
και των Heat Shock πρωτεϊνών4,5. 

Οι Scheppach et al6, διαπίστωσαν ότι η χορήγηση 
βουτυρικού οξέος υπο μορφή υποκλυσμών για διά-
στημα δύο εβδομάδων, βελτίωσε όλους τους ασθενείς 
(δέκα) που συμμετείχαν στη μελέτη. Σε άλλες διπλές-
τυφλές μελέτες το διάλυμα λιπαρών οξέων είχε ως 
αποτέλεσμα βελτίωση των ενδοσκοπικών ιστολογικών 
και κλινικών παραμέτρων των ασθενών σε στατιστικώς 
σημαντικά καλύτερο βαθμό σε σχέση με το placebo σε 
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ασθενείς με ορθοσιγμοειδίτιδα. Η αύξηση των ποσοτή-
των του βουτυρικού οξέος στο παχύ έντερο μπορεί να 
επιτευχθεί με την προσθήκη στην καθημερινή δίαιτα 
20 g φυτικού υπολείμματος (60 g βρώμης)7-10. 

Εάν αυτό μπορεί να διατηρήσει την ύφεση των 
ασθενών ή αν μπορεί να βελτιώσει την ανταπόκριση 
στα χρησιμοποιούμενα φάρμακα, αναμένεται να δι-
ευκρινισθεί στο μέλλον11. Ο συγγραφέας αυτού του 
βιβλίου πάντως προτείνει την διενέργεια κλινικής 
μελέτης με την χρήση διαλύματος καολίνη και πηκτίνη 
σε εντεροδιαλυτές κάψουλες. Η αναμενόμενη ωφέλεια 
μπορεί να προκύψει από την αύξηση των λιπαρών 
οξέων βραχείας αλύσου στο περιεχόμενο του παχέος 
εντέρου από την αποδόμηση της πηκτίνης και τις προσ-
ροφητικές ιδιότητες της καολίνης. 

Αν και η ιδανική δόση των λιπαρών οξέων δεν έχει 
βρεθεί ακόμη, φαίνεται ότι 60 mmol/L sodium acetate 
με 40 mmol/L sodium n-butyrate και 30 mmol/L sodium 
propionate αναμεμιγμένα σε ρΗ 7.0 με ΝαΟΗ αποτε-
λούν την συνιστώμενη προς το παρόν αναλογία. 

3. Ω-3 λιπαρά οξέα

Μεταξύ των λιπαρών οξέων, τα ω-3 πολυακόρεστα 
λιπαρά οξέα (PUFA) φαίνεται ότι έχουν τις πλέον 
ισχυρές ανοσοτροποιητικές ιδιότητες. Από τα PUFAs, 
το εικοσιπεντανοϊκό οξύ και το dososahaenoic οξύ εί-
ναι βιολογικώς δραστικότερα από το αλφα-λινολεϊκό 
οξύ12. 

Εχουν διαπιστωθεί αυξημένα επίπεδα λευκοτριαι-
νών και προσταγλανδίνης Ε2 στο εντερικό περιεχόμενο 
ασθενών με ενεργό ελκώδη κολίτιδα. Η ακριβής προέ-
λευση των μεταβολιτών αυτών του αραχιδονικού οξέος 
είναι άγνωστη, είναι όμως πιθανό να προέρχονται από 
τα ουδετερόφιλα που συμμετέχουν στη φλεγμονώδη 
διεργασία. Η χορήγηση επομένως fish oil που περιέχει 
μεγάλες ποσότητες εικοσιπεντανοειδών (με χημική 
σύνθεση παρόμοια με αυτήν του αραχιδονικού οξέος), 
αναμένεται να μεταβολίζεται προς λευκοτριαίνη Β5 
και προσταγλανδίνη Ε3 με επακόλουθο τη μείωση των 
επιπέδων της (βλαπτικής) λευκοτριαίνης Β4. 

Τα αποτελέσματα σχετικών μελετών με τη χορήγη-
ση fish oil για διάστημα μερικών εβδομάδων ή μηνών 
είναι αλληλοσυγκρουόμενα. Είναι όμως πιθανό να 
μην έχει βρεθεί η κατάλληλη δόση13-15. Στο προσεχές 
μέλλον και το φάρμακο αυτό ενδέχεται να αποδειχθεί 
ωφέλιμο στους αρρώστους με ελκώδη κολίτιδα.

4. Λιδοκαΐνη

Η εφαρμογή της λιδοκαΐνης στη θεραπευτική αντι-
μετώπιση των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα βασίζεται 
στην υπόθεση ότι η υπερδραστηριότητα του αυτόνομου 
νευρικού συστήματος συμμετέχει στη παθογένεση της 
νόσου. Φαίνεται όμως ότι αυτή δεν είναι η μοναδική 
δράση των τοπικών αναισθητικών αφού δρουν και 
στα επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου μειώνοντας 
τον πολλαπλασιασμό τους. Η λιδοκαΐνη χορηγήθηκε 
υπό μορφή υποκλυσμών γέλης (400 mg) σε ασθενείς 
με εκτεταμένη κολίτιδα ή διάλυμα λιδοκαίνης 2% 
σε ασθενείς με ορθίτιδα. Παρατηρήθηκε ύφεση της 
νόσου σε σημαντικό ποσοστό των ασθενών. Τα απο-
τελέσματα αυτά υποστηρίζονται και από πρόσφατες 
παρατηρήσεις16-19.

4. Νικοτίνη

Οι δυσμενείς δράσεις της νικοτίνης στο γαστρεντε-
ρικό είναι από μακρού γνωστές. Η νικοτίνη ενισχύει 
τις δυσμενείς επιδράσεις των βλαπτικών παραγόντων 
και μειώνει την αποτελεσματικότητα των αμυντικών 
παραγόντων σε πολλές καλοήθεις καταστάσεις. Η 
νικοτίνη και οι μεταβολίτες της έχουν μεταλλαξιογόνες 
ιδιότητες, μεταβάλλουν τον κυτταρικό πολλαπλασια-
σμό, τις αποπτωτικές διεργασίες και την αγγειογένεση 
μέσω ειδικών υποδοχέων και άλλων παθογενετικών 
οδών20. 

Η διαπίστωση ότι οι καπνιστές παρουσιάζουν 
μικρότερη συχνότητα ελκώδους κολίτιδας οδήγησε 
στην εμπειρική εφαρμογή νικοτίνης υπό μορφή δερ-
ματικών επιθεμάτων με κατ΄ αρχήν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. Ακόμη το φάρμακο έχει χρησιμοποι-
ηθεί υπό μορφή υποκλυσμών με επίσης ικανοποιητικά 
αποτελέσματα21-24. 

Aν και η πραγματική αξία της νικοτίνης τόσο στην 
ενεργό όσο και στην ανενεργό ελκώδη κολίτιδα δεν 
έχει διευκρινισθεί επαρκώς, εν τούτοις τα μέχρι στιγ-
μής αποτελέσματα καθιστούν πιθανή την εφαρμογή του 
τρόπου αυτού θεραπείας σε επιλεγμένες περιπτώσεις. 
Η νικοτίνη στη μορφή των δερματικών επιθεμάτων έχει 
δοθεί στη μέγιστη δυνατή ανεκτή δόση (22 mg ημερη-
σίως). Οι παρενέργειες περιλαμβάνουν δερματίτιδα εξ 
επαφής και ναυτία. Ακόμη η νικοτίνη υπό την μορφή 
κρέμας περιεκτικότητος 0.5% έχει χρησιμοποιηθεί 
επιτυχώς στην αντιμετώπιση ασθενών με γαγγραινώδες 
πυόδερμα25. Οι δύο ασθενείς στους οποίους εφαρμό-
σθηκε η κρέμα νικοτίνης παρουσίασαν εντυπωσιακή 
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και ταχύτατη υποχώρηση της δερματικής βλάβης.
Σε άρθρο ανασκόπησης-μεταανάλυσης, στο οποίο 

περιελήφθησαν πέντε μελέτες έδειξε τα ακόλουθα26. 
Στη μεταανάλυση δύο μελετών οι οποίες περιέλαβαν 71 
ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θεραπευτικώς νικοτίνη και 
70 ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θεραπευτικώς εικονικό 
φάρμακο, διαπιστώθηκε στατιστικώς σημαντική διαφο-
ρά όσον αφορά στο ποσοστό των ασθενών στους οποί-
ους επήλθε ύφεση ή βελτίωση των συμπτωμάτων μετά 
4-6 εβδομάδες. Η σύγκριση με την standard θεραπεία 
της ελκώδους κολίτιδος δεν έδειξε στατιστικώς σημα-
ντική διαφορά. Στην ανάλυση των 5 μελετών (137 ασθε-
νείς στο σκέλος της νικοτίνης και 133 στο σκέλος της 
standard θεραπείας η θεραπείας με placebo, δεν έδειξε 
στατιστικώς σημαντική διαφορά. Το συμπέρασμα της 
ανάλυσης υποστηρίζει ότι η νικοτίνη υπερτερεί μεν του 
εικονικού φαρμάκου όχι όμως της standard θεραπείας 
της ελκώδους κολίτιδος. Το είδος και η συχνότητα των 
παρενεργειών καθιστούν τη χρήση της νικοτίνης σε 
ορισμένο ποσοστό ασθενών προβληματική. 

5. Σωματοστατίνη

Ο ρυθμός έκκρισης σωματοστατίνης σε ασθενείς 
με ελκώδη κολίτιδα είναι υψηλότερος και με μεγα-
λύτερες “αιχμές” συγκριτικώς με τους υγιείς. Είναι 
ενδιαφέρον ότι στο εντερικό τοίχωμα των ασθενών με 
ελκώδη κολίτιδα είναι μειωμένα27. Η σωματοστατίνη 
έχει αρκετές ανοσορυθμιστικές δράσεις. Μειώνει την 
δραστικότητα των εντερικών λεμφοκυττάρων και των 
μονοκυττάρων του περιφερικού αίματος in vitro. Έχει 
δειχθεί πειραματικώς ότι η οκτεοτρίδη ασκεί ευνοϊκή 
επίδραση στο πειραματικό πρότυπο κολίτιδος. 

Οι παρατηρήσεις αυτές δείχνουν ότι η σωματοστα-
τίνη ενδεχομένως να διαδραματίζει “αμυντικό” ρόλο 
στους ασθενείς με ΙΦΕΝ. 

Πάντως η υποδόρια χορήγηση οκτεοτρίδης σε δόση 
500 microg τρεις φορές ημερησίως δεν βελτιώνει την 
κλινική εικόνα ασθενών με σοβαρή παρόξυνση ελκώ-
δους κολίτιδος οι οποίοι υποβάλλονται σε θεραπεία 
με κορτικοστεροειδή28,29. Φαίνεται επομένως ότι η 
χορήγηση παραγώγων σωματοστατίνης δεν βοηθά στις 
σοβαρές παροξύνσεις της ΙΦΕΝ. 

Ίσως το φάρμακο να είναι αποτελεσματικό στη 
σύγκλειση συριγγίων ασθενών με νόσο Crohn και 
εντεροδερματικά συρίγγια, τα δεδομένα όμως αφο-
ρούν σε μικρό αριθμό ασθενών, ενώ οι μελέτες δεν 
είναι ελεγχόμενες. 

Τέλος σε μικρό αριθμό ασθενών με νόσο Crohn ή 
ελκώδη κολίτιδα και επίμονη διάρροια από ειλεοστο-
μία η χορήγηση αναλόγων της σωματοστατίνης έδωσε 
ικανοποιητικά αποτελέσματα30. 

6. Ηπαρίνη

Η ηπαρίνη, εκτός από τις αντιπηκτικές της ιδιότητες 
παρουσιάζει και σημαντικού βαθμού αντιφλεγμονώδη 
δράση μέσω αναστολής της ελαστάσης των ουδετερο-
φίλων και αδρανοποίησης κυτταροκινών. 

Ενθαρρυντικά πρόδρομα αποτελέσματα από την 
χρήση της ηπαρίνης στην ενεργό ελκώδη κολίτιδα είχαν 
ήδη περιγραφεί από το 199531,32. Σε πλέον πρόσφατη 
μελέτη διαπιστώθηκε στατιστικώς σημαντική μείωση 
του δείκτη δραστικότητος της νόσου, της ΤΚΕ και της 
CRP ασθενών με σοβαρή παρόξυνση ελκώδους κολί-
τιδος. Σε 7 από τους 13 ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα 
επιτεύχθηκε πλήρης ύφεση33. Δεν επιτεύχθηκε ύφεση 
στους ασθενείς με νόσο Crohn. Στους ασθενείς με 
ελκώδη κολίτιδα παρατηρήθηκε ιστολογική όχι όμως 
ενδοσκοπική βελτίωση. Ένας ασθενής παρουσίασε 
μαζική αιμορραγία. Η υποδόρια χορήγηση 10.000 
μονάδων ηπαρίνης δύο φορές ημερησίως σε έγκυο 
ασθενή με σοβαρή παρόξυνση Crohn κολίτιδος, είχε 
ως αποτέλεσμα πλήρη ύφεση της ανθεκτικής στα 
κορτικοειδή νόσου34. Η περίπτωση αυτή υποδηλώνει 
ότι στις έγκυες με ΙΦΕΝ η χορήγηση ηπαρίνης μπορεί 
να δράσει επωφελώς όχι μόνο στην πρόληψη θρομ-
βοεμβολικών επεισοδίων, αλλά και να βοηθήσει στην 
αντιμετώπιση της υποκείμενης ενεργού ΙΦΕΝ.

Εν τούτοις μεταανάλυση όλων των (λίγων) υπαρ-
χουσών μελετών, η οποία δημοσιεύθηκε το 2004 έδειξε 
ότι η αποτελεσματικότητά της ποικίλει στις διάφορες 
μελέτες χωρίς να αποδεικνύεται αποτελεσματικότητα 
σε ασθενείς με ΙΦΕΝ35. Παρόλα αυτά, η ανταπόκριση 
μικρού έστω αριθμού ασθενών στη χορήγηση ηπαρίνης 
θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ενθαρρυντική. Στο 
μέλλον θα πρέπει να διευκρινισθούν καλύτερα οι εν-
δείξεις αλλά και οι υποομάδες των ασθενών με ΙΦΕΝ 
που ενδέχεται να βοηθηθούν πλέον αποτελεσματικά.

7. Tacrolimus (FK 506)

To tacrolimus είναι μια μακρολίδη παραγόμενη από 
ένα είδος μύκητα, που παρουσιάζει ισχυρότατη ανοσο-
κατασταλτική δράση. Ο μηχανισμός δράσης του σχε-
τίζεται με τη σύνδεσή του με ειδικούς ενδοκυττάριους 
υποδοχείς η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή 
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της μεσω του ασβεστίου προκαλούμενης μετάθεσης 
ενός παράγοντα μεταγραφής από το κυτταρόπλασμα 
στον πυρήνα, ματαιούμενης έτσι σε πρώϊμο στάδιο 
της μεταγραφής των γονιδίων που ενεργοποιούν τα 
Τ-λεμφοκύτταρα. 

Η χορήγηση του στο πειραματικό πρότυπο κολίτι-
δος έχει ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση της βλάβης 
του βλεννογόνου που προκαλείται με την επαφή του 
με 2,4,6-trinitrobenzene sulphonic acid, μέσω μειώσεως 
της παραγωγής ριζών υπεροξειδίου από τα ουδετερό-
φιλα36. 

Το tacrolimus έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία 3 
χρόνια στην αντιμετώπιση ανθεκτικών περιπτώσεων 
ασθενών με ελκώδη κολίτιδα και νόσο Crohn37. 

To tacrolimus χρησιμοποιήθηκε ενδοφλεβίως σε 
ομάδα 18 ασθενών με ανθεκτική στη θεραπεία ελκώδη 
κολίτιδα σε δόση 0.01-0.02 mg/Kg για 2 εβδομάδες, και 
ακολούθως από του στόματος σε δόση 0.1-0.2 mg/Kg 
σωματικού βάρους ημερησίως. Δεύτερη ομάδα 20 
ασθενών έλαβε εξ αρχής tacrolimus από του στόματος. 
Η θεραπεία διήρκεσε 7.6 μήνες ενώ ο χρόνος παρακο-
λουθήσεως ήταν 16 μήνες. 18/38 ασθενείς βελτιώθηκαν 
μέσα σε δύο εβδομάδες, ενώ πλήρης ύφεση επιτεύχθη-
κε σε 13/38 ασθενείς. 3/38 ασθενείς υποβλήθηκαν σε 
κολεκτομή εντός του πρώτου μηνός από την έναρξη 
της θεραπείας. Κολεκτομή απαιτήθηκε συνολικώς στο 
34% των ασθενών. Σε διάστημα παρακολούθησης δύο 
ετών οι μισοί από τους ασθενείς υποβλήθηκαν τελικώς 
σε κολεκτομή. Η αποτελεσματικότητα των δύο οδών 
χορήγησης δεν διέφερε σημαντικώς. Οι συχνότερες 
παρενέργειες ήταν τρόμος, υπεργλυκαιμία, υπέρτα-
ση, νεφρική βλάβη και λοίμωξη. Δεν παρατηρήθηκαν 
απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές38. Σε άλλη μελέτη, 9 
ασθενείς με ανθεκτική στα κορτικοστεροειδή μέτρια 
έως σοβαρή υποτροπή ελκώδους κολίτιδος έλαβαν per 
os 0.15mg/Kg tacrolimus ημερησίως. Όλοι οι ασθενείς 
ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία εντός 1-2 εβδομάδων. 
Μετά την επίτευξη υφέσεως όλοι οι ασθενείς συνέχι-
σαν θεραπεία μα αζαθειοπρίνη. Δώδεκα εβδομάδες 
μετά, 6 ασθενείς βρίσκονταν σε πλήρη ύφεση, 2 είχαν 
μέτριας βαρύτητος νόσο ενώ 1 ασθενής υποβλήθηκε 
σε κολεκτομή. Μετά πάροδο δύο ετών 6 από τους 9 
ασθενείς διατηρούσαν το παχύ έντερο. Δύο ασθενείς 
παρουσίασαν σοβαρές αιματολογικές διαταραχές39. 
Η μελέτη αυτή υποστηρίζει ότι το φάρμακο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αντί της κυκλοσπορίνης σε ανθεκτικές 
στη θεραπεία εξάρσεις ελκώδους κολίτιδος. 

Το φάρμακο έχει επίσης χρησιμοποιηθεί επιτυχώς 
στην θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με ελκώδη 
κολίτιδα και ανθεκτικό στη θεραπεία γαγγραινώδες 
πυόδερμα40. Η συνιστώμενη δόση peros είναι 0.1mg/Kg 
σωματικού βάρους ημερησίως. Τα επίπεδα του φαρ-
μάκου στο πλάσμα θα πρέπει να διατηρούνται μεταξύ 
4 και 6 ng/ml.

Στους ασθενείς με συριγγοποιό νόσο Crohn φαί-
νεται ότι το φάρμακο είναι μερικώς αποτελεσματικό. 
Σε διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο 
μελέτη η οποία διερεύνησε την αποτελεσματικότητα 
του φαρμάκου στην επούλωση συριγγίων ασθενών με 
νόσο Crohn διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση tacrolimus 
σε δόση 0.2mg/Kg ημερησίως είναι αποτελεσματική 
όσον αφορά στη μείωση της παροχής του συριγγίου, 
όχι όμως στην πλήρη σύγκλεισή του (43% βελτίωση 
συγκριτικώς με 8% του placebo). Οι παρενέργειες αντι-
μετωπίσθηκαν επιτυχώς με την μείωση της δόσεως41. 
Τέλος, σε πρόσφατη μελέτη στην οποία διερευνήθηκε 
ο πιθανός ρόλος του φαρμάκου στην αντιμετώπιση 
ασθενών με νόσο Crohn και συρίγγια, ανθεκτικών 
στη θεραπεία με Infliximab, διαπιστώθηκε ότι 4 από 
τους 10 ασθενείς που περιλήφθηκαν στη μελέτη είχαν 
πλήρη ανταπόκριση και 5 μερική. Η συγχορήγηση 
κορτικοειδών και ανοσοκατασταλτικών διακόπηκε42. 
Η χορήγηση του φαρμάκου σε ασθενείς με ανθεκτικά 
στο Infliximab συρίγγια θα πρέπει να αξιολογηθεί στο 
μέλλον με ελεγχόμενες μελέτες. 
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6.3.  ΧΕΙΡΟυΡΓΙΚH ΑΝΤΙμΕΤΩΠΙΣΗ

Η χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών με ΙΦΕΝ 
αποτελεί τελικό θεραπευτικό μέσον, όταν όλα τα άλλα 
είδη συντηρητικής αγωγής έχουν αποτύχει. Οι ενδείξεις 
καθίστανται ευρύτερες εφ’ όσον συντρέχουν ορισμέ-
νες προϋποθέσεις (π.χ. υπόνοια καρκίνου, επείγουσα 
κατάσταση προσομοιάζουσα με οξεία κοιλία κλπ). 
Στην ελκώδη κολίτιδα η εκτομή του παχέος εντέρου 
πρακτικώς σημαίνει πλήρη εξάλειψη της νόσου. Στη 
νόσο Grohn η σημασία της  χειρουργικής επέμβασης 
είναι επίσης πολύ μεγάλη. Οι ενδείξεις και οι τεχνι-
κές, καθώς και τα αποτελέσματα των επεμβάσεων θα 
αναλυθούν στη συνέχεια.

Εκείνο το οποίο θα πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως 

είναι ότι η επέμβαση θα πρέπει να διενεργείται από 
εξειδικευμένο χειρουργό ή χειρουργική ομάδα. Ο κα-
τάλληλα εκπαιδευμένος χειρουργός θα πρέπει όχι μόνο 
να εφαρμόσει σύγχρονες εγχειρητικές τεχνικές, αλλά 
παραλλήλως να έχει άποψη επί της ανάγκης  διενέργει-
ας της επέμβασης στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 
καθώς και του είδους της χειρουργικής επέμβασης με 
βάση την υπάρχουσα διεθνή εμπειρία.

Η επαρκής και με εύληπτο τρόπο ανάλυση στον 
ασθενή της ανάγκης για χειρουργική επέμβαση κα-
θώς και του είδους της επέμβασης είναι απολύτως 
αναγκαία.
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6.3.1.  ΕΛΚΩΔΟυΣ ΚΟΛΙΤΙΔΟΣ
	 	 	 	 Σωτήριος	Μπαράτσης	-	Δημήτριος	Μαγγανάς

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αιτιολογία της ελκώδους κολίτιδας,150 περί-

που έτη μετά την πρώτη περιγραφή της, παραμένει 
εν πολλοίς άγνωστη με αποτέλεσμα η θεραπευτική 
προσπέλαση να είναι ουσιαστικά μη ειδική και να στο-
χεύει κυρίως στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Σε 
πολλές περιπτώσεις, η νόσος διαδράμει ως μία χρόνια 
ήπια ή μέτριας βαρύτητας φλεγμονή και οι ασθενείς 
ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή και στα 
υγειινοδιαιτητικά μέτρα. Στον αντίποδα του φάσμα-
τος, στις σοβαρές μορφές της ελκώδους κολίτιδας, η 
εντατική φαρμακευτική αγωγή δεν θα καταφέρει να 
ελέγξει τη νόσο που φθάνει να απειλεί ακόμα και τη 
ζωή του ασθενούς και η χειρουργική επέμβαση απο-
τελεί τη μόνη λύση.

Σήμερα, με τη καλύτερη κατανόηση της φυσικής 
ιστορίας της νόσου, των δυνατοτήτων και των επι-
πλοκών της φαρμακευτικής αγωγής, την ανάπτυξη 
κλινικών κριτηρίων και αλγορίθμων γιά την παρακο-
λούθηση της εξελίξεως της ελκώδους κολίτιδας, και 
την ανάπτυξη αξιόπιστων λύσεων που διατηρούν την 
εγκράτεια προσφέροντας ικανοποιητική ποιότητα 
ζωής, ο ρόλος της χειρουργικής στην αντιμετώπιση 
των ασθενών αυτών έχει διευρυνθεί, δεδομένου ότι η 
αφαίρεση όλου του πάσχοντος παχέος εντέρου είναι η 
μόνη θεραπεία που επιτυγχάνει την οριστική εξάλειψη 
της νόσου, μηδενίζοντας συγχρόνως την πιθανότητα 
αναπτύξεως κακοήθειας.

Η έκταση και η βαρύτητα της νόσου, η ηλικία, η 
ανοχή και η ανταπόκκριση στη φαρμακευτική αγωγή, 
αλλά και ο βαθμός αποδοχής των χειρουργικών λύσε-
ων από τους ασθενείς και τους θεράποντες ιατρούς 
είναι σημαντικές παράμετροι που εκτιμώνται πριν 
ένας ασθενής με ελκώδη κολίτιδα οδηγηθεί τελικά 
στο χειρουργείο. 

Σύμφωνα με την Αμερικανική Γαστρεντερολογική 
Εταιρεία, οι ακόλουθες καταστάσεις αποτελούν ένδει-
ξη χειρουργικής επεμβάσεως σε ασθενείς με ελκώδη 
κολίτιδα:
 • Αιμορραγία απειλητική γιά τη ζωή του ασθενούς
 • Διάτρηση 

 • Εμφάνιση ιστολογικά επιβεβαιωμένου καρκίνου ή ο 
αυξημένος κίνδυνος αναπτύξεως κακοήθειας (υψη-
λού βαθμού δυσπλασία ή πιθανώς χαμηλού βαθμού 
δυσπλασία σε περιοχές επίπεδου βλεννογόνου)

 • Βαρύτατη νόσος με ή χωρίς τη συνύπαρξη τοξικού 
μεγάκολου που δεν ανταποκρίνεται στη φαρμακευ-
τική αγωγή

 • Λιγώτερο βαρεία νόσος η οποία όμως επηρεάζει 
σημαντικά τη ζωή του ασθενούς λόγω των συμπτω-
μάτων είτε επειδή έχουν εμφανισθεί σημαντικές 
παρενέργειες ή ανεπιθύμητες ενέργειες της φαρμα-
κευτικής αγωγής, ή καθυστέρηση της αναπτύξεως 
σε παιδιά
Σπανιώτερα η χειρουργική προτείνεται σε ασθενείς 

με ορισμένες βαρειές εξωεντερικές εκδηλώσεις της 
νόσου ειδικώτερα σε γαγγραινώδες πυόδερμα ή σε 
ορισμένες περιπτώσεις αιμολυτικής αναιμίας ανθεκτι-
κής στη κορτιζόνη και τη σπληνεκτομή. 

Οπως προκύπτει από την ανάλυση των ενδείξεων αυ-
τών, η χειρουργική της ελκώδους κολίτιδας διακρίνεται 
σε επείγουσα και προγραμματισμένη. Πρέπει ωστόσο 
να σημειωθεί, ότι εκτός από την ελεύθερη διάτρηση, την 
απειλητική γιά τη ζωή του ασθενούς αιμορραγία και την 
ανάπτυξη κακοήθειας όπου η συντηρητική θεραπεία 
είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, δεν υπάρχουν προ-
οπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες που να συγκρίνουν τη 
φαρμακευτική αγωγή με τη χειρουργική επέμβαση για 
οποιαδήποτε από τις άλλες ενδείξεις, και ότι την τελική 
επιλογή της θα έχει ο ίδιος ο ασθενής, ο οποίος προη-
γουμένως θα έχει ενημερωθεί πλήρως γιά τα όρια και 
τις δυνατότητες των διαφόρων εναλλακτικών επιλογών, 
φαρμακευτικών ή χειρουργικών. 

Η επείγουσα χειρουργική της ελκώδους κολίτιδας

Η ελκώδης κολίτιδα ενδέχεται να εμφανισθεί κλι-
νικά με βαρεία μορφή είτε ως αρχική εκδήλωση της 
νόσου είτε, συνηθέστερα, κατά την εξέλιξη μίας ήδη 
απο μακρού διαγνωσμένης ασθένειας. Οι όροι “οξεία”, 
“τοξική”, “βαρεία” και “κεραυνοβόλος” κολίτιδα χρη-
σιμοποιούνται συχνά αδιακρίτως γιά να περιγράψουν 
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βαρέως πάσχοντες ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα. Θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν γιά να περιγράψουν 
διαδοχικά την εξέλιξη άπό μία λιγώτερο σε μία περισ-
σότερο βαρεία κατάσταση, όμως η διάκριση θα ήταν 
εν πολλοίς σχηματική και ενδεχομένως άχρηστη ή και 
επιβλαβής στην κλινική πράξη.

Η τοξικότητα εκδηλώνεται κλινικά με ταχυκαρδία, 
πυρετό, ωχρότητα, λήθαργο ή κατέρρειψη απότοκο 
αφυδατώσεως ή σήψης. Συχνά συνυπάρχουν κοιλιακή 
ευαισθησία, υπόταση, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, 
αναιμία, αφυδάτωση, σύγχυση, και πλέον των 8 κενώ-
σεων το 24ωρο οι οποίες είναι συχνά αιμορραγικές. Η 
κλινική εικόνα δεν είναι πάντοτε πλήρης γεγονός που 
ενδέχεται να οδηγήσει σε υποεκτίμηση της βαρύτητας 
της νόσου, ειδικά σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσο-
καταστολή. Ετσι π.χ. η συχνότητα των κενώσεων συχνά 
ελαττώνεται όταν αναπτυχθεί τοξικό μεγάκολο, ενώ 
η ύπαρξη ελαττωμένων εντερικών ήχων ή κοιλιακής 
ευαισθησίας, συχνά υποδηλώνει βαρεία νόσο ακόμα 
και εάν ο ασθενής είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. 
Την ίδια αξία έχει και η επιδείνωση των διαρροιών ή 
της αιμορραγίας ακόμα και όταν δεν υπάρχει οξεία 
κοιλία.

Η βαρεία αναιμία, οι σοβαρές ηλεκτρολυτικές δια-
ταραχές, η αφυδάτωση και ο επηρεασμός της νεφρικής 
η/και της ηπατικής λειτουργίας αποτελούν παραμέ-
τρους που αντανακλούν τη βαρύτητα της νόσου. Είναι 
χαρακτηριστικό, ότι πολλές από τις παραμέτρους αυτές 
δεν περιλαμβάνονται στα κριτήρια της Οξφόρδης 
(πίνακας 1), τα οποία χρησιμοποιούνται ακόμα και σή-
μερα αν και έχουν περιγραφεί βασιζόμενα σε σχετικά 
περιορισμένη εμπειρία του παρελθόντος (624 ασθενείς 
που νοσηλεύθηκαν στο ανωτέρω νοσοκομείο μεταξύ 
των ετών 1938 έως 1962), και πολλά έχουν από τότε 

αλλάξει στη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου.
Ο ασθενής με βαρεία ελκώδη κολίτιδα χρειάζεται 

νοσηλεία σε νοσοκομείο και εντατική θεραπεία. Η 
διόρθωση της υποβολαιμίας και των ηλεκτρολυτικών 
διαταραχών μέσω μίας κεντρικής γραμμής και η 
χορήγηση μεγάλων δόσεων κορτιζόνης ενδοφλεβίως 
(έως 400 mg υδροκορτιζόνης ενδοφλεβίως ημερησίως) 
αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της θεραπείας. 
Η χορήγηση ολικής παρεντερικής διατροφής και αντι-
βιώσεως είναι συνήθης πρακτική αν και αμφισβητείται 
από ορισμένους. 

Η χορήγηση ενδοφλεβίως κυκλοσπορίνης σε υψηλές 
δόσεις (4mg/χιλιόγραμμο βάρους σώματος ημερησίως) 
ενδέχεται να οδηγήσει σε ύφεση σημαντικό ποσοστό 
ασθενών με βαρεία ελκώδη κολίτιδα (65-91%), απο-
φεύγοντας έτσι την επείγουσα χειρουργική επέμβαση 
στην οξεία φάση. Η θεραπεία με κυκλοσπορίνη χρει-
άζεται συνήθως 5-7 ημέρες γιά να αποδώσει, η από-
σταση μεταξύ θεραπευτικής και τοξικής δόσης είναι 
μικρή και η πλειοψηφία των ασθενών θα υποτροπιά-
σουν μέσα στό επόμενο εξάμηνο και θα υποβληθούν 
σε χειρουργική επέμβαση (31-73%), η οποία όμως θα 
είναι προγραμματισμένη με συνεπακόλουθη δραματική 
μείωση της νοσηρότητας (πίνακας 2). 

Το θεραπευτικό αποτέλεσμα της αγωγής εκτιμάται 
συνεχώς, ακόμα και πολλές φορές την ημέρα κλινικά 
και εργαστηριακά και εάν εφόσον ο ασθενής δεν 
ανταποκριθεί επαρκώς ή εμφανίσει κάποια σοβαρή 
επιπλοκή (πίνακας 3) οδηγείται επειγόντως στο χει-
ρουργείο.

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η θνητό-
τητα της επείγουσας χειρουργικής αντιμετωπίσεως 
της βαρείας ελκώδους κολίτιδας (τοξική κολίτιδα, 
τοξικό μεγάκολο, διάτρηση, αιμορραγία) ήταν ση-

Πίνακας 1. Ταξινόμηση της βαρύτητας της ελκώδους κολίτιδας με βάση τα κριτήρια των Truelove Witts (Gut 1963;4:299-
315)

 Βαρεία Ηπια 

Αριθμός κενώσεων ημερησίως  6 αιμορραγικές  6 (με λίγα στοιχεία αίματος) 

Θερμοκρασία  37,5ο C κατά μέσο όρο ημερησίως,  Απυρεξία 

 ή  37,8ο C γιά 2 τουλάχιστον από 4  

 ημέρες διαδοχικής παρακολουθήσεως  

Καρδιακή συχνότητα  90/λεπτό Απουσία ταχυκαρδίας 

Αιμοσφαιρίνη % (g/dl)  75% της φυσιολογικής (£10,5 g/dl) Απουσία σοβαρής αναιμίας 

Ταχύτητα καθιζήσεως  

ερυθρών κατά την 1η ώρα  30 < 30 
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Πίνακας 3. Ενδείξεις επείγουσας χειρουργικής επεμβάσεως σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα
Ενδείξεις	επείγουσας	χειρουργικής	επεμβάσεως	

 1.  Βαρεία κολίτιδα που δεν  • Επιδείνωση στις πρώτες 
  ανταποκρίνεται στη συντηρητική   24-72 ωρες με σηπτικό shock  
  θεραπεία  ή εμφάνιση χειρουργικής  
    επιπλοκής (διάτρηση,  
    αιμορραγία κλπ)  

   • Μικρή ή ελάχιστη βελτίωση  • Εμμονή ταχυκαρδίας,  
    μετά τις πρώτες 72 ώρες  λευκοκυτταρώσεως, πυρετού
     • Παραμένουσα κοιλιακή ευαισθησία  
      και αιμορραγικές κενώσεις 
     • Πλέον των 8 κενώσεων ημερησίως  
      και C αντιδρώσα πρωτείνη > 45 mg/dl

 2. Οξεία κοιλία σε έδαφος  • Τοξικό μεγάκολο 
  κεραυνοβόλου κολίτιδας  • Ελεύθερη διάτρηση   
   • Περιχαρακωμένη διάτρηση  
 3. Αιμορραγία   

Πίνακας 2. Αποτελέσματα της χορηγήσεως κυκλοσπορίνης σε ασθενείς με βαρεία κολίτιδα (J Am Coll Surg 2002; 195:251-
60)

Συγγραφέας Αριθμός ασθενών  Ποσοστό αρχικής Ποσοστό (%) ασθενών που 
 που υποβλήθηκαν  απαντήσεως % οδηγήθηκαν σε χειρουργική 
 σε θεραπεία    επέμβαση στους 6 μήνες

Fleshner 45  65% 31% 

Cohen 42 86% 38% 

Carbonnel 32 62% 69% 

Stack 22 91% 45% 

Kozarek 30 56% 73% 

Pinna-Pintor 46 63% 54%

μαντική (20%), ενώ σήμερα δεν υπερβαίνει το 2%. 
Η εντυπωσιακή αυτή μεταβολή κατά τα τελευταία 20 
έτη οφείλεται:
 • Στη θέσπιση σαφών κριτηρίων διακοπής της προ-

σπάθειας συντηρητικής αντιμετωπίσεως της βα-
ρείας νόσου υπερ της έγκαιρης χειρουργικής 
αντιμετωπίσεως, 

 • Στη μετατόπιση της χειρουργικής τακτικής από 
την επείγουσα πρωκτοκολεκτομή στην υφολική 
κολεκτομή με τελική ειλεοστομία τύπου Brooke και 
διατήρηση του ορθού, συνήθως με τη μορφή βλεν-
νώδους συριγγίου στο επίπεδο του σιγμοειδούς. 

 • Στη χρήση της κυκλοσπορίνης
Η υφολική κολεκτομή με τελική ειλεοστομία και 

διατήρηση του ορθού το οποίο εκστομώνεται ως ορ-

θοσιγμοειδικό βλεννώδες συρίγγιο ή αποτελεί γιά 
εμάς πρακτικά τη μόνη επιλογή στην επείγουσα χει-
ρουργική της ελκώδους κολίτιδας. Η επέμβαση αυτή 
είναι λιγώτερο τραυματική διότι αίρει το αίτιο της 
τοξικότητας και επιτρέπει την προοδευτική διακοπή 
της φαρμακευτικής αγωγής (κορτικοστεροειδή, ανοσο-
κατασταλτικά κλπ) χωρίς να επιβάλλει τη δημιουργία 
αναστομώσεως ή χειρισμούς στη φλεγμαίνουσα πύελο, 
ενώ αφήνει ανοικτές όλες τις χειρουργικές δυνατότη-
τες σε δεύτερο χρόνο, μετά την αποδρομή της οξείας 
φάσης. Επιπλέον μπορεί να εκτελεσθεί ακόμα και 
από χειρουργούς που δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία 
στη χειρουργική της ελκώδους κολίτιδας. Η σύγκλιση 
του κολοβώματος κατά Hartmann που προτείνεται 
από ορισμένους έχει ελάχιστες ενδείξεις, στην πράξη 
μόνο όταν υπάρχει διάτρηση του ορθοσιγμοειδούς ή 
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όταν υπάρχει πολύ έντονη φλεγμονή που εμποδίζει το 
τμήμα αυτό του εντέρου να φθάσει στο επίπεδο του 
κοιλιακού τοιχώματος και να εκστομωθεί.

Η απλή ειλεοστομία σε συνδυασμό με ανακουφι-
στική εγκαρσιοστομία (“blowhole colostomy”) πρέπει 
να αποφεύγεται σήμερα διότι ουσιαστικά δεν ελέγχει 
τη νόσο και η νοσηρότητά της δεν είναι χαμηλότερη 
από την υφολική κολεκτομή. Επίσης στην οξεία φάση 
η ολική πρωκτοκολεκτομή με μόνιμη ειλεοστομία στην 
οξεία φάση συνήθως δεν έχει θέση. Πρόκειται γιά 
μία οριστική επέμβαση με σημαντική νοσηρότητα που 
έχει θέση μόνο σε σταθερούς ασθενείς οι οποίοι δεν 
είναι δυνατόν ή δεν επιθυμούν να υποβληθούν μελλο-
ντικά σε επεμβάσεις διατηρήσεως του σφιγκτηριακού 
συστήματος, ή στις σπανιώτατες περιπτώσεις μαζικής 
αιμορραγίας από το ορθό η οποία δεν είναι δυνατόν 
να ελεγχθεί με άλλα μέσα. 

2. Προγραμματισμένη χειρουργική1-14

Στις αρχές του εικοστού αιώνα, η ελκώδης κολίτιδα 
ήταν μία νόσος στην οποία η διάγνωση ετίθετο σπανίως 
και η χειρουργική θεραπεία δεν εφαρμόζετο σχεδόν 
ποτέ. Εκατό έτη αργότερα, είναι δυνατόν να επιλεγεί, 
εξατομικευμένα γιά τον κάθε ασθενή, η καταλληλότερη 
χειρουργική επέμβαση σύμφωνα με τις ανάγκες και 
τις προτιμήσεις του. Η ελκώδης κολίτιδα, άρχισε να 

αντιμετωπίζεται χειρουργικά στα τέλη της δεκαετίας 
του 1930, με ολική πρωκτοκολεκτομή με κατασκευή 
μόνιμης ειλεοστομίας. Η επινόηση της ειλεοστομίας με 
μορφή θηλής από τον Brooke, που βοήθησε στην απο-
φυγή των στενώσεων και του ερεθισμού του δέρματος 
και της εγκρατούς ειλεοστομίας με δημιουργία ληκύ-
θου και βαλβίδας από τον Kock το 1969, αποτελούν 
αναμφισβήτητα σταθμούς της χειρουργικής της ελκώ-
δους κολίτιδας. Η ολική κολεκτομή με ειλεοπρωκτική 
αναστόμωση και τεχνητή λήκυθο, περιγράφηκε με τη 
σημερινή της μορφή το 1978, ως αποτέλεσμα εξέλιξης 
των πρωτοποριακών ιδεών και εφαρμογών κορυφαίων 
χειρουργών από τα μέσα του αιώνα. (πίνακας 4)

Σήμερα υπάρχουν πρακτικά 4 τύποι επεμβάσεων 
που εφαρμόζωνται σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα 
(πίνακας 5) Στην προγραμματισμένη χειρουργική της 
ελκώδους κολίτιδας, η επιλογή μεταξύ μίας ακρωτηρι-
αστικής επεμβάσεως ή μίας επεμβάσεως με διατήρηση 
του σφιγκτηριακού μηχανισμού του ορθού, εξαρτάται 
από τη κλινική πορεία της νόσου, την κατάσταση του 
ορθού, ειδικώτερα των δύο κάτω τριτημορίων αυτού, 
καθώς επίσης και από την ηλικία, τον τρόπο ζωής και 
τις προτιμήσεις του ασθενούς

Η ολική πρωκτοκολεκτομή με μόνιμη ειλεοστομία 
παραμένει η επέμβαση αναφοράς. Με μία χειρουργική 
επέμβαση εξαλείφεται η νόσος και η ανάγκη γιά φαρ-

Πίνακας 4. Η εξέλιξη της χειρουργικής της ελκώδους κολίτιδας

1893 Mayo-Robson Στομία και πλύσεις 

1913 Lilienthal Ειλεοσιγμοειδοστομία 

1933 Nissen Ευθεία ειλεοπρωκτική αναστόμωση 

1944 Strauss Χρήση αυτοκόλλητου σάκκου ειλεοστομίας 

1931-1952 Brooke Ολική πρωκτοκολεκτομή και μόνιμη ειλεοστομία 

1947 Ravitch, Sabiston Ειλεοπρωκτική αναστόμωση με διατήρηση του σφιγκτήρα 

1951 Goligher Δίθυρος ειλεοστομία γιά την προστασία της ειλεοπρωκτικής αναστομώσεως 

1960-1981 Aylet, Bertrand,  Ειλεορθική αναστόμωση 

 Ribet, Loygue  

1969  Kock Εγκρατής ειλεοστομία 

1977 Martin Ανανέωση του ενδιαφέροντος γιά τη βλεννογονεκτομή του πρωκτικού  

  βλεννογόνου και το αποτέλεσμά της στη διατήρηση της εγκράτειας 

1978 Parks-Nichols  Ολική κολεκτομή, βλεννογονεκτομή ορθικού κολοβώματος και  

  ειλεοπρωκτική αναστόμωση με τεχνητή λήκυθο 

1980 Utsunomiya Λήκυθος σχήματος J  

1989 Keighley Ολική κολεκτομή και ειλεοπρωκτική αναστόμωση με τεχνητή λήκυθο χωρίς  

  βλεννογονεκτομή του ορθικού κολοβώματος  
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Πίνακας 5. Είδη χειρουργικής επεμβάσεως σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα
Επέμβαση  Πλεονεκτήματα μειονεκτήματα 
 •  Ολική πρωκτοκολεκτομή   Πλήρης εξάλειψη  
Παρουσία στομίας στο 
  και τελική ειλεοστομία  της νόσου του παχέος σώμα του ασθενούς  
    εντέρου  
     Πλήρης ακράτεια στο  
     επίπεδο της στομίας 
     Μόνιμος σάκκος συλλογής  
•  Ολική πρωκτοκολεκτομή    Πλήρης εξάλειψη  
Παρουσία στομίας στο 
  και εγκρατής ειλεοστομία  της νόσου του παχέος σώμα του ασθενούς 
    εντέρου  
    Διατήρηση της  Κίνδυνος ληκυθίτιδας και   
   εγκράτειας στο επίπεδο  πιθανά αναγκαία επανα- 
    της στομίας κατασκευή της ληκύθου  
   Δε φέρουν εξωτερικό   
    σάκκο 
 •  Υφολική κολεκτομή και   Διατηρείται η εγκράτεια  
Παραμένει το ορθό το 
  ειλεορθική αναστόμωση  και η φυσιολογική οδός οποίο χρειάζεται θεραπεία 
    αφοδεύσεως  και υπάρχει πάντοτε ο 
    Δεν υπάρχει εξωτερική κίνδυνος αναπτύξεως 
    στομία νεοπλασίας
 • Ολική κολεκτομή και  Με βλεννογονεκτομή  Πλήρης εξάλειψη της Απαιτούνται συνήθως δύο 
  ειλεοπρωκτική  του ορθού νόσου επεμβάσεις 
  αναστόμωση με  Αφόδευση από τις Κίνδυνος ληκυθίτιδας 
  τεχνητή λήκυθο  φυσιολογικές οδούς     
     και διατήρηση της  Δεν είναι ικανοποιητική 
    εγκράτειας η νυκτερινή εγκράτεια  
   Δεν υπάρχει ειλεοστομία   
        
Με διατήρηση μικρού  Αφόδευση από τις  Θεωρητικά υπάρχει  κίνδυνος ληκυθίτιδας ή 
cuff ορθικού κολοβώματος  φυσιολογικές οδούς  και αναπτύξεως καρκίνου  
   με το βλεννογόνο του,  και εξαιρετική  στον υπολειπόμενο ορθικό 
   στο επίπεδο της  εγκράτεια βλεννογόνο 
   μεταβατικής ζώνης  Δεν υπάρχει  
   (totally stapled  ειλεοστομία 
   ileopouch-anal  Σχετικά ευκολώτερη   
   anastomosis) επέμβαση

μακευτική αγωγή, και ο ασθενής επανέρχεται γρήγορα 
στην εργασία και τις δραστηριότητές του.Μπορεί νε 
εκτελεσθεί σε ένα ή δύο χρόνους, στην περίπτωση που 
η πρώτη επέμβαση γίνεται επειγόντως. Η ειλεοστομία 
κατασκευάζεται στο επίπεδο του τελικού ειλεού και 
διεκβάλλεται από το δεξιό κάτω τεταρτημόριο του 
κοιλιακού τοιχώματος. Η εκτομή του κάτω τριτημορί-
ου του ορθού γίνεται στο διασφιγκτηριακό διάστημα, 

επιτρέποντας έτσι να διατηρηθεί η ακεραιότητα του 
πυελικού εδάφους εξασφαλίζοντας ταχύτερη επούλω-
ση του περινεϊκού τραύματος.

Η επέμβαση αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί σε ασθε-
νείς σε κακή γενική κατάσταση ή πολύ προχωρημένης 
ηλικίας, με σφιγκτηριακή ανεπάρκεια ή σε εκείνους οι 
οποίοι δεν δύνανται να ανταπεξέλθουν στην σχετικά 
αυξημένη φροντίδα που απαιτείται στην περίπτωση 
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της εγκρατούς ειλεοστομίας ή της ειλεοπρωκτικής 
αναστομώσεως. Αποτελεί εξάλλου την τελική λύση, 
όταν οι άλλες επεμβάσεις έχουν αποτύχει. Σε ασθενείς 
με κακοήθεια του μέσου ή του κάτω τριτημορίου του 
ορθού, αποτελεί γιά πολλούς την επέμβαση εκλογής. 

Η επέμβαση δεν είναι άμοιρη επιπλοκών (αιμορρα-
γία, διαπύηση, καθυστερημένη επούλωση), ιδιαίτερα 
όταν εκτελείται επειγόντως. Τα κυριώτερα μειονε-
κτήματα της μεθόδου είναι η μόνιμη ειλεοστομία με 
επιπτώσεις τόσο ιατρικές (υψηλή παροχή, στενώσεις) 
όσο και κοινωνικές, η πιθανότητα τραυματισμού των 
νεύρων της πυέλου κατά την επέμβαση και οι πιθανές 
επιπλοκές από το περινεϊκό τραύμα. Η ειλεοστομία 
αποτελεί αιτία σημαντικής νοσηρότητας σε 15% των 
περιπτώσεων, για τις οποίες συνήθως απαιτείται 
χειρουργική επέμβαση: απόφραξη, περιστομιακή 
κήλη. Αλλες επιλοκές είναι ο τοπικός ερεθισμός του 
δέρματος (40%), οι διαταραχές ύδατος και ηλεκτρο-
λυτών και η αυξημένη συχνότητα νεφρολιθιάσεως και 
χολολιθιάσεως. Τελικά, όμως, οι ασθενείς σταδιακά 
προσαρμόζονται και σε ποσοστό άνω του 90% επι-
τυγχάνουν μία σχεδόν φυσιολογική ζωή και δηλώουν 
ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα.

Η ολική πρωκτοκολεκτομή με μόνιμη εγκρατή 
ειλεοστομία, απευθύνεται σε ασθενείς νέας σχετικά 
ηλικίας (<50 ετών) οι οποίοι που ήδη φέρουν τελική 
ειλεοστομία την οποία δεν αποδέχονται και στους 
οποίους η ειλεοδακτυλική αναστόμωση αντενδεί-
κνυται ή έχει αποτύχει. Για την εγκρατή ειλεοστομία 
χρησιμοποιούνται τα τελευταία 30-45εκ. του ειλεού 
δημιουργώντας μία λήκυθο με ένα σύστημα βαλβίδας 
μέσω της οποίας η λήκυθος κενώνεται περιοδικά με 
ένα καθετήρα. Το πλεονέκτημα είναι, ότι, θεωρητικά, 
ο ασθενής δε χρειάζεται να φορά μόνιμα σάκκο ει-
λεοστομίας. Η τεχνική είναι πολύπλοκη και δεν είναι 
χωρίς επιπλοκές. Μακροχρόνια, 10-20% των ασθενών 
θα χρειασθούν επανεπέμβαση γιά κακή λειτουργία της 
βαλβίδας, ενω 10% θα εμφανίσουν κλινικά σημαντική 
ληκυθίτιδα. Η οποία όμως γενικά ανταποκκρίνεται στη 
θεραπεία με αντιβιωτικά. Κατα την άμεση μετεγχειρη-
τική περίοδο δεν είναι ασυνήθιστο να παρουσιασθεί 
αιμορραγία, διαφυγές από τις ραφές, νέκρωση της 
στομίας ή και πλήρης ανεπάρκεια της βαλβίδας, ειδικά 
σε παχύσαρκους ασθενείς. 

Η μέθοδος σε έμπειρα χέρια (σειρά του ίδιου του 
N. Kock στη Σουηδία,και της Mayo Clinic με πλέον 
των 500 περιπτώσεων) φαίνεται να έχει καλά αποτε-

λέσματα. Θεωρείται τεχνικά ασφαλής και το 95% των 
ασθενών επιτυγχάνουν ικανοποιητική εγκράτεια και 
δεν φέρουν εξωτερικά σάκκο κολοστομίας. Η παχυ-
σαρκία αποτελεί πράγματι μαζί με το περιορισμένο 
μήκος λεπτού εντέρου, ως αποτέλεσμα προηγούμενων 
εκτομών τις δύο βασικές αντενδείξεις της επεμβάσε-
ως. Ο ασθενής επιπλέον πρέπει να είναι σε θέση να 
μπορεί να αυτοκαθετηριάζεται, αποκλείοντας απο 
την επέμβαση υποψήφιους με σοβαρή πνευματική ή 
σωματική αναπηρία. 

Η υφολική κολεκτομή με ειλεορθική αναστόμωση, 
αναπτύχθηκε σε μία προσπάθεια να αποφευχθεί η ει-
λεοστομία.Επιπλέον η πιθανότητα να τραυματισθούν 
τα πυελικά νεύρα είναι μικρή και ο ασθενής αποφεύγει 
τόσο την ειλεοστομία, όσο και το περινεϊκό τραύμα. 
Τα λειτουργικά της αποτελέσματα είναι αποδεκτά, 
(4,3 κενώσεις ημερησίως κατά μέσο όρο με περιοδική 
χρήση αντιδιαρροϊκών φαρμάκων), και υψηλό βαθμό 
ικανοποιήσεως των ασθενών (55 έως και 89 % σε 
διάφορες σειρές). Τα καλύτερα λειτουργικά αποτε-
λέσματα φαίνεται να επιτυγχάνονται σε ασθενείς με 
σχετικά μικρή διάρκεια της νόσου (μικρότερη των 2 
ετών). Συνολικά, ωστόσο φαίνεται ότι σε κέντρα με 
εμπερία στην ειλεοπρωκτική αναστόμωση η ειλεορθική 
αναστόμωση δεν πλεονεκτεί ούτε στην περιεγχειρητική 
νοσηρότητα, ούτε στην εγκράτεια όυτε στα απώτερα 
λειτουργικά αποτελέσματα. Η επέμβαση δεν πρέπει να 
εκτελείται σε ένα χρόνο στην επείγουσα χειρουργική 
της ελκώδους κολίτιδας εξαιτίας της αυξημένης πιθα-
νότητας διασπάσεως της αναστομώσεως.

Ο αυξημένος κίνδυνος αναπτύξεως νεοπλασίας στο 
εναπομένον ορθό, (6-15%), αποτελεί σοβαρό μειονέ-
κτημα της επεμβάσεως, δεδομένου ότι επιβάλλει την 
ισόβια ενδοσκοπική παρακολούθηση των ασθενών. 
Επιπλέον, τεχνικά,η ειλεο-ορθική αναστόμωση προϋ-
ποθέτει ότι το ορθό έχει σχετικά διασωθεί απο τη νόσο 
χωρίς να εμφανίζει σημαντική ίνωση η ελάττωση της 
συσταλτικότητας και του μεγέθους του, παράγοντες 
που περιορίζουν ακόμα περισσότερο τις ενδείξεις της 
επεμβάσως, η οποία τελικά μπορεί να εφαρμοσθεί στο 
20% μόνον των ασθενών. 

Ενα σημαντικό ποσοστό (30%) των ασθενών με 
ειλεορθική αναστόμωση θα παρουσιάσει σημαντικά 
προβλήμτα από το ορθό, που θα οδηγήσουν τελικά 
στην εκτομή του και σε μόνιμη ειλεοστομία ή σε 
ειλεοδακτυλική αναστόμωση. Με την έννοια αυτή η 
υφολική κολεκτομή με ειλεορθική αναστόμωση μπορεί 
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να θεωρηθεί ως “ενδιάμεση επέμβαση” που μεταθέτει 
στο μέλλον την οριστική λύση, ειδικώτερα σε νέους 
άρρενες ασθενείς που επιθυμούν να διακινδυνεύσουν 
λιγώτερο τυχόν βλάβη της σεξουαλικής λειτουργίας, 
από τραυματισμό των νευρικών πλεγμάτων κατα την 
παρασκευή του ορθού. 

Τα μειονεκτήματα της πρωκτοκολεκτομής με μό-
νιμη ειλεοστομία, τα λειτουργικά προβλήματα και η 
πιθανότητα αναπτύξεως καρκίνου στο ορθό μετά από 
ειλεο-ορθική αναστόμωση, οδήγησαν στην αναζήτηση 
μίας νέας χειρουργικής κλινικής. Η επέμβαση αυτή 
είναι η ολική κολεκτομή και η ειλεοπρωκτική ανα-
στόμωση με την παρεμβολή τεχνητής ληκύθου που 
κατασκευάζεται από τον τελικό ειλεό. 

Η ιδέα της επεμβάσεως αυτής είναι πολύ παλιά: 
ο Nissen το 1933 και ο Wangensteen το 1943, περιέ-
γραψαν μεμονωμένες περιπτώσεις ειλεοπρωκτικών 
αναστομώσεων. Αργότερα οι Ravitch και Saviston 
περιέγραψαν κολεκτομή με σύγχρονο εκτομή του άνω 
ημίσεως του ορθού, αφαίρεση του βλεννογόνου από 
το εναπομείναν ορθοπρωκτικό κολόβωμα και ειλεο-
πρωκτική αναστόμωση. Τα λειτουργικά αποτελέσματα 
της μεθόδου αυτής, ωστόσο ήταν απογοητευτικά λόγω 
του μεγάλου αριθμού κενώσεων, της συνεχούς έπειξης 
προς αφόδευση και του περιεδρικού ερεθισμού που 
προκαλούσε η απώλεια εντερικού περιεχομένου. 

Ηταν οι Parks και Nicholls το 1978 που συνδύασαν 
αυτές τις δύο ιδέες που είχαν αρχίσει να διαμορφώ-
νονται και να εξελίσσονται ανεξάρτητα από παλιά, 
και πραγματοποίησαν την πρώτη ολική κολεκτομή 
στην οποία προστέθηκε βλεννογονεκτομή του ορθού 
και ειλεοπρωκτική αναστόμωση με την προσθήκη μία 
ληκύθου με τρία σκέλη που κατασκευάσθηκε από το 
τελικό τμήμα του ειλεού. Το ίδιο έτος οι Ferrari και 
Fonkalsrud παρουσίαζαν τα αποτελέσματά τους από 
την εφρμογή μίας ληκύθου με σχήμα S και το 1980 ο 
Utsunomiya παρουσίασε τη λήκυθο με σχήμα J. 

Η μέθοδος γνώρισε ευρεία αποδοχή και εφαρμογή 
τα τελευταία 20 έτη και αποτελεί σήμερα την επέμβαση 
εκλογής γιά τους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα, διότι 
παρέχει στον ασθενή μία λειτουργικότητα περίπου 
φυσιολογική όσον αφορά την αφόδευση και την εγκρά-
τεια, εξασφαλίζοντας την πλήρη εξάλειψη της νόσου. 
Σήμερα, η μέθοδος αυτή αποτελεί την επέμβαση εκλο-
γής, διότι παρέχει στον ασθενή μία λειτουργικότητα 
περίπου φυσιολογική όσον αφορά την αφόδευση και 
την εγκράτεια, εξασφαλίζοντας την πλήρη εξάλειψη 

της νόσου. (εικόνα 1) 
Οι βασικοί χρόνοι της επεμβάσεως είναι οι ακό-

λουθοι: (Εγχειρητικές	εικόνες	των	βασικών	χρόνων	της	
επεμβάσεως	φαίνονται	στο	Β΄	μέρος	του	βιβλίου.)
 • Μέση λαπαροτομία και ολική κολεκτομή, με προ-

σπάθεια να διατηρηθούν τα ειλεοκολικά αγγεία, 
εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατόν. Κινητοποίηση 
του μεσεντερίου με διατομή των οπισθοπεριτοναϊ-
κών του συνδέσμων.

 • Πλήρης κινητοποίηση του ορθού έως το επίπεδο των 
ανελκτήρων. Η παρασκευή γίνεται κοντά στο τοί-
χωμα του οργάνου στο επίπεδο της fascia propria, 
ώστε να μην τραυματισθεί το άνω αιμορροϊδικό 
πλέγμα και οι νευρικές ίνες που πορεύονται στον 
περιορθικό συνδετικό ιστό. Το ορθό διατέμνεται 
σε απόσταση 4-5 εκ. από την οδοντωτή γραμμή. 
(εικόνα 2)

 • Κατασκευή της τεχνητής λυκήθου, σχήματος J στη 
δική μας εμπειρία, από το τελικό τμήμα του ειλεού. 
Το ιδανικό μήκος του κάθε σκέλους της φαίνεται να 
είναι τα 12-15 εκ., κατ’ άλλους τα 15-20 εκ., και η 
χρήση των αυτομάτων συρραπτικών μηχανημάτων 
διευκλύνει τη κατασκευή της. Η κινητοποίηση του 
λεπτού εντέρου και της ληκύθου πρέπει να είναι 
επαρκής ώστε η κάθοδός της στο επίπεδο της μελ-
λοντικής αναστομώσεως να είναι άνετη.

Εικ. 1. Ολική κολεκτομή και ειλεοπρωκτική αναστόμωση 
με την παρεμβολή τεχνητής ληκύθου που κατασκευάζεται 
από τον τελικό ειλεό
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 • Ακολουθεί ο περινεϊκός χρόνος: πλήρης εκτομή του 
βλεννογόνου του εναπομένοντος ορθού και αναστό-
μωση της ληκύθου με το δακτύλιο στο επίπεδο της 
οδοντωτής γραμμής.
Η αναστόμωση αυτή πραγματοποιείται με μεμονω-

μένες απορροφήσιμες ραφές. Εναλλακτικά η αναστό-
μωση γίνεται με αυτόματα συρραπτικά μηχανήματα 
μεταξύ της ληκύθου και ενός όσο το δυνατόν βραχύτε-
ρου ορθικού κολοβώματος, χωρίς βλεννογονεκτομή του 
βλεννογόνου του ορθού, το οποίο στην περίπτωση αυτή 
διατέμνεται όσο το δυνατόν εγγύτερα στην οδοντωτή 
γραμμή. Η παράλειψη της βλεννογονεκτομής καθιστά 
την επέμβαση βραχύτερη και τεχνικά απλούστερη. 

Η επέμβαση ολοκληρώνεται συνήθως με μία προ-
στατευτική ειλεοστομία με μορφή αγκύλης, η οποία 
συγκλείεται 8-12 εβδομάδες αργότερα εφόσον δεν 
εμφανισθούν σηπτικές επιπλοκές και η ακεραιότητα 
της ληκύθου ελεγχθεί ακτινολογικά. (εικόνα 2)

Σε ορισμένες - πολυ επιλεγμένες- περιπτώσεις, η 
επέμβαση ολοκληρώνεται σε ένα χρόνο χωρίς προ-
στατευτική ειλεοστομία. Αντιθέτως, ορισμένοι ασθε-
νείς επιβάλλεται να χειρουργηθούν σε τρείς χρόνους 
(υφολική κολεκτομή με ειλεοστομία και εκστόμωση 
του σιγμοειδούς, ειλεοδακτυλική αναστόμωση με 
προστατευτική ειλεοστομία, σύγκλειση ειλεοστομίας) 
είτε επειδή η γενική τους κατάσταση το επιβάλλει, είτε 

γιατί η επέμβαση εκτελείται επειγόντως στην πορεία 
βαρείας εξάρσεως ή απειλητικής γιά τη ζωή τους 
επιπλοκές της νόσου (κεραυνοβόλος κολίτιδα, τοξικό 
μεγάκολο, διάτρηση, μαζική αιμορραγία). Πολλοί απο 
τους τελευταίους αυτούς ασθενείς θα αποφύγουν με τη 
χορήγηση κυκλοσπορίνης την επείγουσα χειρουργική 
επέμβαση και θα χειρουργηθούν σε προγραμματισμένη 
βάση μετά από μερικούς μήνες. 

Αν και πρόκειται γιά μία σχετικά πολύπλοκη 
χειρουργική επέμβαση, η θνητότητα είναι σχετικά 
χαμηλή στο σύνολο της βιβλιογραφίας (μικρότερη 
του 1%). Αντιθέτως η νοσηρότητα είναι σημαντική, 
ποικίλοντας από 13- 58 % στις διάφορες σειρές. Το 
νοσολογικό υπόστρωμα και η λήψη κορτικοστεροειδών 
ενοχοποιούνται γιά ορισμένες από τις επιπλοκές, η 
μεγάλη πλειοψηφία τους ωστόσο, σχετίζεται άμεσα με 
τη χειρουργική τεχνική αυτή καθεαυτή και μειώνονται 
με την αυξανόμενη εμπειρία.

Αντενδείξεις της επεμβάσεως αποτελούν οι δια-
ταραχές του σφιγκτηριακού μηχανισμού, η ύπαρξη 
γνωστής νόσου του Crohn, η ψυχική αστάθεια του 
ασθενούς και η μη συμόρφωσή του με τη μετεγχειρη-
τική αγωγή. Τεχνικά προβλήματα ενδέχεται να προκα-
λέσει ο σωματότυπος του ασθενούς και προηγούμενες 
ενδοκοιλιακές επεμβάσεις. Η συνύπαρξη νεοπλασίας 
πρέπει να μεταβάλλει την εγχειρητική στρατηγική. 
Εάν η κακοήθεια εντοπίζεται στο κάτω τριτημόριο του 
ορθού, η εκτέλεση ειλεοδακτυλικής αναστομώσεως 
αντενδείκνυται, ενω σε όγκους του ανώτερου ορθού 
και του κόλου, η εκτομή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 
τους κανόνες της χειρουργικής ογκολογίας.

Η εντερική απόφραξη είναι η συχνότερη μετεγχει-
ρητική επιπλοκή. Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-22% και 
υποχρεώνει σε χειρουργική επανεπέμβαση μία φορά 
στις δύο. Συχνή επίσης είναι η εμφάνιση πυελικής σή-
ψης (5-6%), με ή χωρίς διαφυγή από την αναστόμωση, 
καθώς και η εμφάνιση ενδοκοιλιακής συλλογής που 
απαντάται σε ποσοστό 6%. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
να εξαντλούνται όλα τα περιθώρια της συντηρητικής 
αγωγής πριν αποφασισθεί επανεπέμβαση γιά την αντι-
μετώπιση των σηπτικών επιπλοκών: το 92% από αυτούς 
που αντιμετωπίζονται συντηρητικά θα καταφέρει να 
διατηρήσει τη λήκυθο. Η στένωση της ειλεοπρωκτικής 
αναστομώσεως (4-16%), η εμφάνιση εντεροδερματικού 
ή ληκυθοδερματικού συριγγίου (5%) και ληκυθοκολ-
πικού συριγγίου (7-10%), αντιμετωπίζονται συνήθως, 
εύκολα ή δύσκολα, με επιτυχία και η λύκηθος διατη-

Εικ. 2. Ακτινολογική απεικόνιση της ληκύθου, πριν από τη 
σύγκλιση της προστατευτικής ειλοστομίας
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Το σύνδρομο αυτό ανταποκρίνεται συνήθως στη 
φαρμακευτική αγωγή ιδιαίτερα στη χορήγηση μετρο-
νιδαζόλης, η οποία έχει αποδειχθεί σε σύγκριση με 
τη χορήγηση placebo, ότι ελαττώνει το μέσο αριθμό 
των κενώσεων. Συχνά ωστόσο η μετρονιδαζόλη δε 
βελτιώνει την ενδοσκοπική εικόνα της φλεγμονής της 
ληκυθου, ούτε επηρεάζει τα αυξημένα επίπεδα της C 
αντιδρώσας πρωτεϊνης στο αίμα. Αλλα αντιβιωτικά 
(σιπροφλοξασίνη) έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί με 
επιτυχία, ενώ και άλλες θεραπείες (αμινοσαλικό 
οξύ, ανοσοκατασταλτικά, γλουταμίνη, λιπαρά οξέα 
βραχείας αλύσεως) βρίσκονται υπό διερεύνηση. Πρα-
κτικά η διερεύνηση και η αντιμετώπιση της ληκυθίτι-
δας πρέπει να είναι ενδελεχής και τα περιθώρια της 
συντηρητικής αγωγής πρέπει να εξαντλούνται αφού 
εάν τελικά αυτή αποτύχει, η λύση που απομένει είναι 
η αφαίρεση της ληκύθου,στην οποία ευτυχώς καταλή-
γει μόνο το 2% των ασθενών. (πίνακας 7)

Το σύνολο της βιβλιογραφίας αναφέρει εξαιρετικά 
αποτελέσματα όσον αφορά την εγκράτεια στο διάστη-
μα της ημέρας και στα στερεά κόπρανα. Ανω του 60 
% των ασθενών αναφέρουν ότι η κένωση της ληκύθου 
είναι τέλεια, χωρίς πόνο και ο ασθενής είναι σε θέση 
να αναβάλλει τη κένωση γιά τουλάχιστον 20 –30 λεπτά. 
Τα αποτελέσματα δεν είναι εντούτοις ιδανικά όσον 
αφορά τη νυκτερινή εγκράτεια και δεν είναι ασύνηθες 
να παρατηρούνται μικροδιαφυγές ή και πλήρης ακρά-
τεια την ώρα του ύπνου. Η συχνότητα των κενώσεων 
και η νυκτερινή εγκράτεια βελτιώνονται στο διάστημα 
του πρώτου έτους από την επέμβαση) Οι ασθενείς κατά 

ρείται τελικά σε ποσοστό άνω του 80% των ασθενών 
που παρουσιάζουν την επιπλοκή αυτή. 

Η στένωση της ειλεοπρωκτικής αναστομώσεως 
(4-16%),η εμφάνιση εντεροδερματικού ή ληκυθοδερ-
ματικού συριγγίου (5 %) και ληκυθοκολπικού συριγ-
γίου (7- 10 %), αντιμετωπίζονται συνήθως, εύκολα ή 
δύσκολα, με επιτυχία και η λύκηθος διατηρείται τελικά 
σε ποσοστό άνω του 80% των ασθενών που παρουσι-
άζουν την επιπλοκή αυτή14.

Η λήκυθος είναι δυνατόν να αναπτύξει μία φλεγ-
μονώδη αντίδραση γνωστή ως ληκυθίτιδα (pouchitis), 
που συχνότητά της ποικίλει στη βιβλιογραφία από 7 
έως 46 %, ανάλογα με τον ορισμό που δίδεται από 
τους διάφορους συγγραφείς. Πρόκειται γιά ένα κλι-
νικό σύνδρομο (διάρροιες, αιμορραγία από τον πρω-
κτό, κοιλιακά άλγη) που διαρκεί πάνω από 48 ώρες, 
ανταποκρίνεται στη μετρονιδαζόλη και συνοδεύεται 
από ενδοσκοπικά ευρήματα σταθερά αλλά όχι ειδικά 
(διάχυτη φλεγμονή της ληκύθου, με εξελκώσεις που 
περιβάλλονται από φλεγμονώδη βλεννογόνο και είναι 
δυνατόν να επεκτείνεται στα τελευταία εκατοστά της 
προσιούσας έλικας). Τα ενδοσκοπικά ευρήματα δεν 
ανταποκκρίνονται πάντοτε στη βαρύτητα της νόσου. Εί-
ναι πιθανό ανοσολογικοί παράγοντες να εμπλέκονται 
στην εκδήλωση της ληκυθίτιδας, δεδομένου ότι έχει 
παρατηρηθεί αυξημένη συγκέντρωση μακροφάγων 
RFD9+ και συχνότερη έκφραση των αντιγόνων HLA-
DR στο βλεννογόνο της ληκύθου, ενώ η συχνότητά 
της είναι μεγαλύτερη στους ασθενείς με σκληρυντική 
χολαγγειϊτιδα. (πίνακας 6)

Πίνακας 6. Ληκυθίτιδα- Score Mayo Clinic.Η διάγνωση της ληκυθίτιδας θεωρείται θετική εφόσον το σύνολο των βαθμών 
που αθροίζονται υπερβαίνει το 7

Παράμετρος 0 1 2 3 

Κενώσεις

(σε σχέση με πριν) Ιδιες + 1-2 +3  

Αιμορραγίες 0 ή σπάνια Καθημερινά   

Επειξη-Αλγη Οχι Ενίοτε Συχνά  

Θ> 37,8 ο C Οχι Ναι   

Ενδοσκοπικά ευρήματα Οχι Ναι   

Ιστολογία-1

Πολυμορφοπύρηνα  Αραιά Μέτρια + Αποστήματα 

Πολλά + Αποστήματα 

Ιστολογία-1

Εξελκώσεις κατά οπτικό πεδίο  < 25% 25-50% > 50% 
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Πίνακας 7. Διαφορική διάγνωση της δυσλειτουργίας της ληκύθου ανάλογα με τη συμπτωματολογία

Σύμπτωμα Διαφορική διάγνωση 

Αυξημένη συχνότητα κενώσεων Ληκυθίτιδα 

 Βακτηριακή λοίμωξη (Salmonella, Shingella, Escherichia coli, Cambylobacter) 

 Ιογενής λοίμωξη με CMV 

 Ελαττωμένη ενδοτικότητα της ληκύθου (ιδιοπαθής, ή δευτεροπαθής εξαιτίας  

 περιληκυθικής σήψης) 

 Ευερέθιστο έντερο 

 Νόσος Crohn 

Δυσκολία στη κένωση της ληκύθου Στένωση αναστομώσεως 

 Μακρά προσιούσα στη λήκυθο (S-pouch, ή άλλος τύπος ληκύθου) 

 Στένωση ή απόφραξη της ληκύθου 

 Ιδιοπαθής ελαττωμένη κένωση της ληκύθου με ή χωρίς διατεταμένη, άτονη  

 λήκυθο 

Κοιλιακά άλγη/ Τυμπανισμός Νόσος Crohn 

 Συμφύσεις 

 Ευερέθιστο έντερο

μέσο όρο έχουν περίπου 6 ημισχηματισμένες κενώσεις 
την ημέρα. Οι κενώσεις είναι συχνώτερες στους πιό 
ηλικιωμένους ασθενείς (ασθενείς άνω των 50 ετών 
έχουν 8 ± 4 κενώσεις την ημέρα, ενώ ασθενείς ηλικίας 
κάτω των 50 έχουν 6 ±3 κενώσεις ημερησίως). Δεν 
υπάρχει διαφορά ως προς τον αριθμό των κενώσεων 
μεταξύ ανδρών και γυναικών. Συνήθως οι ασθενείς δε 
χρειάζεται να κενώνουν τη λήκυθο στη διάρκεια του 
ύπνου αν και η ύπαρξη μίας ή δύο νυκτερινών κενώ-
σεων είναι αποδεκτή.

Πλήρης ακράτεια είναι σπάνια (<4% των ασθε-
νών), ωστόσο μικροδιαφυγές εντερικού περιεχομένου 
δεν είναι σπάνιες. Συμβαίνουν σε περίπου 25% των 
ασθενών στη διάρκεια της ημέρας και σε περίπου 40% 
στη διάρκεια της νύκτας. Παραδόξως η εκδήλωση της 
επιπλοκής αυτής φαίνεται να σχετίζεται ευθέως με 
τον αριθμό των κενώσεων που είχαν οι ασθενείς πριν 
από τη χειρουργική επέμβαση. Ευτυχώς η συχνότητα 
και η ένταση του φαινομένου ελαττώνεται σημαντικά 
μέσα στα 3 πρώτα χρόνια από την επέμβαση, ενώ 
αναλόγως μειώνεται και η ανάγκη χρησιμοποιήσεως 
φαρμακευτικής αγωγής (λοπεραμίδη) γιά τη βελτίωση 
των συμπτωμάτων. 

Οπως σε κάθε περίπτωση χειρουργικής επεμβά-
σεως στην πύελο, η σεξουαλική ζωή είναι δυνατόν να 
επηρεασθεί μετεγχειρητικά. Ειναι δύσκολο να καθορι-
σθεί εάν οριμένες δυσλειτουργίες οφείλονται στη χει-

ρουργική και όχι στη μακροχρόνια χρήση φαρμάκων, 
πριν από την επέμβαση. Πρακτικά ωστόσο, μόνο το 
1% των ανδρών παρουσιάζουν μείζονες σεξουαλικές 
διαταραχές, συνηθέστερα παλίνδρομη εκσπερμάτωση, 
που συνήθως υποχωρεί με την πάροδο του χρόνου. 
Γυναίκες με τεχνητή λήκυθο αναφέρουν δυσπαρεύνια 
σε ποσοστό 7 έως 19 %. Η ύπαρξη της ληκύθου δεν 
επηρεάζει την εγκυμοσύνη και το τοκετό ο οποίος 
σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να εκτελεσθεί από τη 
φυσιολογική οδο, ενώ αντίστοιχα η εγκυμοσύνη δεν 
επηρεάζει τη νυκτερινή εγκράτεια ούτε τη συχνότητα 
των κενώσεων. Η λειτουργικότητα της ληκύθου μένει 
ανεπηρέαστη από τον τοκετό. 

Σε μεγάλες σειρές υπολογίζεται ότι η ειλεοπρω-
κτική αναστόμωση θα αποτύχει τελικά σε ποσοτό 
8-10% των ασθενών, οπότε και θα απαιτηθεί εκτομή 
της ληκύθου και κατασκευή μόνιμης ειλεοστομίας. Οι 
πιο συχνές αιτίες αποτυχίας είναι, μόνες ή σε συνδυ-
ασμό, η πυελική σήψη, η σοβαρή νυκτερινή ακράτεια, 
ο υπερβολικός αριθμός κενώσεων και η ύπαρξη νόσου 
του Crohn η οποία είχε θεωρηθεί αρχικά ελκώδης 
κολίτιδα. Σε ποσοστό 50-75% η αποτυχία της επεμ-
βάσεως συμβαίνει μέσα στη διάρκεια του πρώτου 
μετεγχειρητικού έτους.

Υποστηρίζεται ότι με την αποφυγή της βλεννογονε-
κτομής και την αναστόμωση της ληκύθου με αυτόματα 
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Πίνακας 8. Αλγόριθμος παρακολουθήσεως της δυσπλασίας και της εφαρμοσιμότητας της μηχανικής αναστομώσεως με δια-
τήρηση της μεταβατικής ζώνης του βλεννογόνου του ορθού σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα

Πίνακας 9. Σύγκριση της λαπαροσκοπικής με την ανοικτή χειρουργική σε ασθενείς που υποβάλλονται σε προγραμματισμένη 
επέμβαση γιά ελκώδη κολίτιδα

Τομή Λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη (τομη 5-7cm) σε σύγκριση με μέση υπερυπομφάλιος ή  

 Pfannenstiehl σε επιλεγμένες περιπτώσεις 

Παραλυτικός ειλεός Χωρίς διαφορά 

Χειρουργικός χρόνος Αυξημένος στη λαπαροσκοπική χειρουργική 

Νοσηρότητα-Επιπλοκές Χωρίς διαφορά (28-41% σε Λαπ. Χειρ/κή σε σειρές με περισσότερους από 10 ασθενείς)  

Κοσμητικά αποτελέσματα Υπερτερεί η λαπαροσκοπική 

Δημιουργία μετεγχειρητικών  Πιθανώς υπερτερεί η λαπαροσκοπική 

συμφύσεων  

Μετεγχειρητικός πόνος Υπερτερεί η λαπαροσκοπική 

Κόστος Αυξημένο στη λαπαροσκοπική χειρουργική 

Υπαρξη κακοήθειας Αμφίβολα ακόμα τα αποτελέσματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής 

Αλλα προβλήματα Ποσοστό μετατροπής σε ανοικτή (10-22%) 

 Απαιτείται εξειδίκευση 

συρραπτικά μηχανήματα σε ένα πολύ μικρό κολόβωμα 
του ορθού όχι περισσότερο από 1-1,5 cm κεντρικώτερα 
της οδοντωτής γραμμής βελτιώνεται η εγκράτεια και 

τα λειτουργικά αποτελέσματα της επεμβάσεως. Η μέ-
θοδος είναι ταχύτερη και τεχνικά λιγώτερο απαιτητική 
από τη κλασσική τεχνική. Εκθέτει όμως τον ασθενη 
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σε επιπλοκές όπως η αναζωπύρωση της νόσου στον 
ορθικό βλεννογόνο που παραμένει, καθώς και στην 
πιθανότητα αναπτύξεως κακοήθειας στην περιοχή 
αυτή, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί. Δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται σε ασθενείς που έχουν ήδη εκδηλώσει 
κακοήθεια ή σοβαρή δυσπλασία στο παχύ έντερο και 
το ορθό, ή έχουν σοβαρές εξωαρθρικές εκδηλώσεις της 
νόσου. Η περιοχή αυτή (“μεταβατική ζώνη”) πρέπει να 
παρακολουθείται τακτικά με ενδοσκοπικές βιοψίες (2-
3/ έτος) και η εμφάνιση δυσπλασίας να αντιμετωπίζεται 
κατάλληλα (εκτομή της ζώνης και προώθηση της ληκύ-
θου με νέα αναστόμωση ή και εκτομή του κολοβώματος 
ή/και της ληκύθου σε περίπτωση βαρείας δυσπλασίας 
ή κακοήθειας) (πίνακας 8)2,11.

Τα τελευταία έτη έχει περιγραφεί η λαπαροσκοπι-
κή ειλεοπρωκτική αναστόμωση. Αρχικά η τεχνική δε 
φάνηκε να πλεονεκτεί της ανοικτής χειρουργικής: η 
επέμβαση είχε μεγαλύτερη διάρκεια που οδηγούσε σε 
αυξημένη νοσηρότητα καθώς επίσης και αυξημένο κό-
στος (υλικά, διάρκεια χρήσης χειρουργείου). Με την 
αυξανόμενη εμπειρία, φάνηκε ωστόσο ότι η επέμβαση 
ενδεχομένως έχει ορισμένα πλεονεκτήματα: καλύτε-
ρο αισθητικό αποτέλεσμα, λιγώτερο πόνο, μικρότερη 
νοσηρότητα, βελτίωση της θρεπτικής καταστάσεως 
των ασθενών και της ανοσολογικής απαντήσεως. 
Θεωρητικά επίσης η λαπαροσκοπική ολική κολεκτο-
μή με ειλεοδακτυλική αναστόμωση θα οδηγήσει σε 
ανάπτυξη λιγώτερων συμφύσεων, μετεγχειρητικών 
κηλών και σε βελτίωση της γονιμότητας στις γυναίκες 
ασθενείς. Η τεχνική διαφέρει μεταξύ των διαφόρων 
κέντρων. Συνήθως η επέμβαση εκτελείται με 4 ή 5 
trocarts και είναι ουσιαστικά λαπαροσκοπικά υποβο-
ηθούμενη: η απολίνωση των αγγείων του μεσεντερίου 
και η κατασκευή της ληκύθου τύπου J γίνεται εξωσω-
ματικά μέσω μίας υπερυπομφαλίου τομής μήκους 4-5 
εκατοστών. (πίνακας 9)
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6.3.2.  ΧΕΙΡΟυΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙμΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΣΟυ ΤΟυ CROHN
	 	 	 	 Γεώργιος	Πέρος	–	Αλέκα	Βαρελτζίδου

Η στένωση του εντερικού αυλού και τα συμπτώματα αποφρακτικού ειλεού είναι η ένδειξη για τις περισσό-

τερες χειρουργικές επεμβάσεις σε ασθενείς με νόσο 
του Crohn.

Ασθενείς με εντόπιση στο λεπτό έντερο ή την ειλε-
οκολική περιοχή χειρουργούνται σε ποσοστό 64% με 
ένδειξη κυρίως την απόφραξη του εντερικού αυλού. 

Σε σπανιότερες περιπτώσεις συνυπάρχει συρίγγιο 
εντεροεντερικό,εντεροκυστικό ή εντεροδερματικό. 
΄Αγνωστο παραμένει γιατί οι περισσότεροι ασθενείς 
εμφανίζουν στένωση έναντι εκείνων οι οποίοι εμφα-
νίζουν συρίγγια.

Οι παθολογικές περιοχές διαχωρίζονται μακρο-
σκοπικά από το φυσιολογικό έντερο.

Η μακροσκοπική εκτίμηση της έκτασης της νόσου 
στο προσβεβλημένο τμήμα εντέρου περιλαμβάνει την 
ύπαρξη, ή μη, των εξής παραμέτρων: την εμφάνιση του 
ορογόνου, το οίδημα, τη σκληρότητα (ίνωση), τη πάχυν-
ση του εντερικού τοιχώματος, καθώς και τη πάχυνση 
και σκλήρυνση του αντιστοίχου μεσεντερίου. Η εικόνα 
του εντερικού τοιχώματος σε διατομή, η διατασιμότητα 
του, με τη χρήση του μπαλονιού καθετήρα Foley και η 
επισκόπηση του βλεννογόνου (πλακόστρωτο, κρύπτες) 
προσφέρουν επιπλέον πληροφορίες για τα όρια πάσχο-
ντος και υγιούς εντερικού τοιχώματος. 

Για την αντιμετώπιση της συμπτωματικής στένωσης 
ή των στενώσεων του εντέρου έχουν περιγραφεί πολ-
λές μεθόδοι. Η χειρουργική στη νόσο του Crohn είναι 
μόνο συμπτωματική και σε καμία περίπτωση ριζική 
θεραπευτική μέθοδος, για το λόγο αυτό, απαιτείται η 
κατά το δυνατόν συντηρητική χειρουργική τεχνική

Το είδος της χειρουργικής επέμβασης εξαρτάται 
κυρίως από την εντόπιση της νόσου.

Οι παρακαμπτήριες επεμβάσεις (αναστομώσεις) 
εφαρμόσθηκαν στη δεκαετία του 1950 κυρίως για 
ειλεοκολικές εντοπίσεις. Οι επεμβάσεις αυτές έχουν 
το μειονέκτημα της παραμονής του πάσχοντος τμή-
ματος του εντέρου με κίνδυνο την εμφάνιση τοπικών 
επιπλοκών της νόσου. Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου 
στο παρακαμθέν πάσχον τμήμα εντέρου είναι σχεδόν 
θεωρητικός.

Η άρση της στάσης με την αποκατάσταση της 
εντερικής απόφραξης ακόμα και με παράκαμψη, δρα 

θεραπευτικά, στη μικροβιακή φλεγμονή του πάσχοντος 
βλεννογόνου.

Η συντηρητική εκτομή στα όρια υγειούς και πα-
θολογικού τοιχώματος σύμφωνα με τα περιγραφέντα 
κριτήρια σε συνδυασμό με την πληρέστερη γνώση της 
Βιολογικής συμπεριφοράς της νόσου έχει καθιερω-
θεί ως χειρουργική μέθοδος εκλογής. Η πιθανότητα 
υποτροπής της νόσου και η ανάγκη επανεπέμβασης 
καθιστά ορατό το κίνδυνο της αναπηρίας από την 
ανάπτυξη συνδρόμου βραχέος εντέρου.

Οι ριζικές και υπεριζικές εκτομές (όριο εκτομής 
μεταξύ 10 – 20 cm από το προσβεβλημένο τμήμα εντέ-
ρου) ανήκει στο απώτερο παρελθόν. Τυχαιοποιημένη 
συγκριτική μελέτη μεταξύ συντηρητικής και ριζικής 
εκτομής, όσον αφορά το χρόνο επανεγχείρησης δεν 
έχει δημοσιευθεί.

Η ύπαρξη εντεροδερματικών συριγγίων δεν απο-
τελεί ιδιαίτερο τεχνικό πρόβλημα κατά την εγχείρηση. 
Εκτός από την αποκόλληση της πάχουσας εντερικής 
έλικας από το κοιλιακό τοίχωμα στους ασθενείς οι 
οποίοι χειρουργήθηκαν στη κλινική μας ήταν επιβεβλη-
μένη η αφαίρεση του πάσχοντος τμήματος του εντέρου 
– λεπτού ή παχέος εντέρου και τυφλού.

Η πλέον συχνή προσβολή είναι της ειλειοτυφλικής 
περιοχής (τελικός ειλεός). Για το λόγο αυτό η εκτομή 
του πάσχοντος τμήματος του τελικού ειλεού με το τυφλό 
και η ειλεοανιούσα αναστόμωση είναι η συχνότερη 
αρχική επέμβαση σε ασθενείς με νόσο Crohn.

Ο χρόνος της επέμβασης (timing) έχει σχέση με 
την απόδοση της συντηρητικής αγωγής, την ύφεση των 
συμπτωμάτων αποφρακτικων ή σηπτικών και τη γενική 
κατάσταση του ασθενούς σε ότι αφορά το επίπεδο 
θρέψης και ανοσοκαταστολής.

Η σφιγκτηροπλαστική κατά Heinene / Mikulicz 
ή κατά Finney δημοσιεύθηκε από το Lee το 1982 ως 
μέθοδος διεύρυνσης στενώσεων του λεπτού εντέρου 
στα πλαίσια της αποφυγής εκτομής και εξοικονόμησης 
μήκους εντέρου. Η μέθοδος αυτή (Stricturoplasty) 
ενδείκνυται για στενώσεις μικρότερες των 5cm. Σε 
στενώσεις μεγαλύτερου μήκους ενδείκνυται η πλαγι-
οπλάγια εντερο- εντεροαναστόμωση.
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Η συνήθης εικόνα του πάσχοντος εντέρου σε 
ασθενής με νόσο Crohn στο Ελληνικό πληθυσμό είναι 
η στένωση με προστενωτική διάταση.

Σε περιπτώσεις νόσου Crohn του παχέος εντέρου η 
ένδειξη για χειρουργική επέμβαση καθορίζεται όπως 
και για το λεπτό έντερο από την ανταπόκριση στη συ-
ντηρητική αγωγή σε συνδυασμό με τα συμπτώματα. Το 
παχύ έντερο χωρίζεται στα εξής τμήματα: τυφλό, ανιόν, 
εγκάρσιο, κατιόν, σιγμοειδές και ορθό. Το είδος της 
επέμβασης εξαρτάται από το πάσχον τμήμα του παχέος 
εντέρου και την έκταση της νόσου τόσο στο παχύ όσο 
και το λεπτό έντερο. 

Η εκτομή του πάσχοντος εντέρου είναι η μέθοδος 
εκλογής. Η έκταση της εκτομής εξαρτάται από την 
έκταση της νόσου και τα συμπτώματα. ΄Όταν η νόσος 
εντοπίζεται στο σιγμοειδές, αρκεί η περιορισμένη 
εκτομή. Το αυτό ισχύει για το ανιόν ή το εγκάρσιο. Σε 
μία περίπτωση ασθενούς της κλινικής μας με εντόπιση 
στο εγκάρσιο, διαπιστώθηκε συρίγγιο με την αρχική 
μοίρα της νήστιδας. Όταν η νόσος έχει προσβάλει όλο 
το μήκος του παχέος εντέρου, επιβάλλεται η ολική κο-
λεκτομή με ειλεοστομία ή ειλεοορθική αναστόμωση.

Σε περιπτώσεις εντεροεντερικών συριγγίων, εκτομή 
γίνεται μόνο στο πάσχον από την νόσο τμήμα εντέρου 
ενώ στο έντερο γίνεται συρραφή σε ένα ή δύο στρώμ-
ματα (το αυτό ισχύει για το έντερο και την ουροδόχο 
κύστη). Εάν όμως πάσχουν και τα δύο επικοινωνούντα 
τμήματα π.χ. ειλεός / σιγμοειδές τότε γίνεται εκτομή 
και των δύο.

Όταν η νόσος εντοπίζεται στο 12/λο μοναδική χει-
ρουργική επέμβαση όταν αύτή κριθεί αναγκαία είναι η 
παράκαμψη με γαστροεντερο-αναστόμωση (ΓΕΑ).

Οι αναστομώσεις γενικά στις φλεγμονώδεις παθή-
σεις του εντέρου γίνονται με απορροφήσιμα ράμματα 

(Polyg’lactin / Vicryl 0-3, 0-2), με μεμονωμένες ραφές 
σε ένα ή δύο στρώμματα, ή με συρραπτικά μηχανήμα-
τα σύμφωνα πάντα με τους κανόνες και τις αρχές της 
χειρουργικής. Και οι δύο μέθοδοι είναι το ίδιο απο-
τελεσματικές και δεν επηρεάζουν χρονικά τη τοπική 
υποτροπή της νόσου.
Έγχρωμες	 εικόνες	 χειρουργικής	 της	 νόσου	Crohn	

υπάρχουν	στο	Β΄	μέρος	του	βιβλίου.
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6.3.3.  ΣυΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙμΕΤΩΠΙΣΗ μΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ 
 υΠΟΤΡΟΠΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ μΕ ΝΟΣΟ ΤΟυ CROHN

	 	 	 	 Νικόλαος	Βιάζης

Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη φαρμα-
κευτική θεραπεία της νόσου του Crohn, η πλειοψηφία 
των ασθενών θα υποβληθεί σε χειρουργική εκτομή 
τμήματος εντέρου, τουλάχιστον μία φορά, κατά τη 
διάρκεια της μακροχρόνιας πορείας της νόσου. Η χει-
ρουργική επέμβαση απομακρύνει το προσβεβλημένο 
τμήμα του εντέρου και ανακουφίζει τους ασθενείς από 
τα συμπτώματα, δυστυχώς, όμως, η μετεγχειρητική 
υποτροπή είναι συχνή. Σύμφωνα με δεδομένα από τη 
διεθνή βιβλιογραφία, 1 χρόνο μετά την πρώτη επέμβα-
ση χειρουργικής εκτομής τμήματος εντέρου για νόσο 
του Crohn, το 60-80% των ασθενών εμφανίζει ενδο-
σκοπική υποτροπή της νόσου, το 10-20% των ασθενών 
εμφανίζει κλινική υποτροπή και το 5% πρέπει να ξα-
ναχειρουργηθεί1,2. Τα ποσοστά αυτά αυξάνονται με την 
πάροδο του χρόνου και έτσι υπολογίζεται ότι, τελικά, 
στο 30% των ασθενών θα απαιτηθεί νέα χειρουργική 
εκτομή, μέσα σε μια δεκαετία3. 

Οι παράγοντες που σχετίζονται ή προδιαθέτουν σε 
μετεγχειρητική υποτροπή δεν έχουν επαρκώς διευκρι-
νισθεί. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας μελέτης, 
ασθενείς με ειλεοκολονική εντόπιση βρίσκονται σε 
αυξημένο κίνδυνο υποτροπής, σε σύγκριση με εκεί-
νους στους οποίους η νόσος περιορίζεται μόνο στο 
λεπτό ή μόνο στο παχύ έντερο4. Παρότι άλλες μελέτες 
δεν επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα αυτά5, φαίνεται 
ότι, πράγματι, ασθενείς με πολλαπλές εντοπίσεις της 
νόσου εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο επανεμφάνισης 
της3. Άλλοι ερευνητές παρατήρησαν ότι ασθενείς στους 
οποίους απαιτούνται πολλαπλές αναστομώσεις, καθώς 
και εκείνοι οι οποίοι εμφανίζουν φλεγμονή στα όρια 
της αναστόμωσης βρίσκονται, επίσης, σε αυξημένο 
κίνδυνο μετεγχειρητικής υποτροπής6. Όσον αφορά 
στην κλινική εμφάνιση της νόσου, έχει υποστηριχθεί 
ότι ασθενείς που εμφανίζουν το διατιτραίνοντα τύπο 
(διάτρηση, απόστημα, συρίγγιο) είναι πιο πιθανό να 
εμφανίσουν πρώϊμη μετεγχειρητική υποτροπή7. 

Σημαντικό ρόλο στην αιτιοπαθογένεια της υποτρο-
πής φαίνεται να παίζει η διάβαση των κοπράνων και η 
αποκατάσταση της συνέχειας του εντέρου. Πράγματι, 

έχει διαπιστωθεί πως επανεμφάνιση της νόσου του 
Crohn παρατηρείται συχνότερα σε ασθενείς που κατά 
τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης αντιμετωπί-
ζονται με ειλεοκολονική αναστόμωση, σε σύγκριση με 
εκείνους που υποβάλλονται σε τελική ειλεοστομία8. 
Εξάλλου η παλινδρόμηση του περιεχομένου του παχέ-
ος εντέρου στο νεοειλεό, που δημιουργείται μετά την 
εκτομή του τελικού ειλεού και του τυφλού, πιθανώς 
ευθύνεται για την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης υπο-
τροπής σε εκείνο το τμήμα του εντέρου που βρίσκεται 
κοντά στην αναστόμωση9. 

Είναι γνωστό ότι το κάπνισμα σχετίζεται με την 
εμφάνιση νόσου Crohn, γι αυτό και αρκετοί ερευνητές 
μελέτησαν την επίδραση του και στη μετεγχειρητική 
υποτροπή. Έτσι έχει αποδειχθεί ότι το κάπνισμα είναι 
ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για την εμφά-
νιση κλινικής και ενδοσκοπικής υποτροπής της νόσου 
του Crohn, ενώ αυξημένος είναι και ο κίνδυνος να 
υποβληθούν οι ασθενείς που συνεχίζουν να καπνίζουν 
σε δεύτερη χειρουργική εκτομή10,11. 

Δεδομένης της σημαντικής πιθανότητας επανεμφά-
νισης της νόσου του Crohn, μετά από μια χειρουργική 
επέμβαση, αρκετές μελέτες προσπάθησαν να διε-
ρευνήσουν το ρόλο της φαρμακευτικής αγωγής στην 
πρόληψη των υποτροπών. Πραγματικά, όλες οι μελέτες 
που ασχολούνται με τη συντηρητική αντιμετώπιση των 
ασθενών μετά τη χειρουργική εκτομή εστιάζουν στην 
προσπάθεια πρόληψης της υποτροπής με συντηρητικά 
μέσα. Δυστυχώς, οι μελέτες αυτές δεν έχουν καταλήξει 
σε σαφή συμπεράσματα και έτσι δεν υπάρχει ομοφω-
νία για το ποια φαρμακευτικά σκευάσματα θα πρέπει 
να χορηγούνται και σε ποιούς ασθενείς. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα αναφερθούμε στα 
δεδομένα που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία, 
για τις φαρμακευτικές ουσίες που μπορεί να χρη-
σιμοποιηθούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των 
μετεγχειρητικών υποτροπών της νόσου του Crohn και 
πιο συγκεκριμένα στη μεσαλαζίνη, τα αντιβιοτικά, τα 
κορτικοειδή και τα ανοσοκατασταλτικά.
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μεσαλαζίνη

Η μεσαλαζίνη είναι το φάρμακο που έχει μελετη-
θεί περισσότερο από κάθε άλλο, παρόλα αυτά ακόμα 
δεν υπάρχει ομοφωνία για τη χρησιμότητα του στην 
πρόληψη της μετεγχειρητικής υποτροπής της νόσου 
του Crohn. Οι αρχικές μελέτες κατέληξαν σε αντικρου-
όμενα συμπεράσματα, πιθανώς γιατί η μεσαλαζίνη 
χορηγήθηκε σε άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα μετά τη 
χειρουργική εκτομή, ενώ πολλές από αυτές υπέστησαν 
κριτκή γιατί το φάρμακο χορηγήθηκε σε ανεπαρκή 
δοσολογία. 

Η μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε από τον Camma 
το 1997, συμπεριέλαβε όλες τις μέχρι τότε δημοσιευ-
μένες μελέτες, σε μια προσπάθεια να εξακριβωθεί η 
πραγματική αξία της χορήγησης μεσαλαζίνης στην 
πρόληψη της μετεγχειρητικής υποτροπής της νόσου 
του Crohn12. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μετα-
ανάλυσης αυτής η μεσαλαζίνη μειώνει τον κίνδυνο 
υποτροπής κατά 13%, ενώ ο αριθμός των ασθενών 
στους οποίους θα πρέπει να χορηγηθεί το φάρμακο, 
προκειμένου να αποφύγουμε την υποτροπή σε έναν 
είναι 8. 

Επειδή ο αριθμός αυτός θεωρήθηκε υψηλός, η 
Ευρωπαϊκή ομάδα μελέτης της νόσου του Crohn σχε-
δίασε μια πολυκεντρική μελέτη, με σκοπό να δοθεί 
οριστική απάντηση στο θέμα, στην οποία 318 ασθενείς 
τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν μεσαλαζίνη σε δόση 4 g 
ή placebo, 10 μέρες μετά τη χειρουργική εκτομή και 
για ένα χρονικό διάστημα 18 μηνών13. Παρότι, όμως, 
η μεσαλαζίνη χορηγήθηκε άμεσα μετά την εκτομή 
και στη μέγιστη δυνατή δόση, η μελέτη δεν ανέδειξε 
όφελος από τη χορήγηση του φαρμάκου, παρά μόνο σε 
εκείνους τους ασθενείς στους οποίους η νόσος περιορί-
ζεται στο λεπτό έντερο. Συνολικά, το ποσοστό κλινικής 
υποτροπής ήταν κατάτι μεγαλύτερο στους ασθενείς που 
έλαβαν placebo, σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν 
μεσαλαζίνη (31.4% έναντι 24.5%), διαφορά που δεν 
είναι στατιστικά σημαντική. Αν τώρα τα δεδομένα 
της τελευταίας πολυκεντρικής μελέτης προστεθούν σε 
εκείνα της μετα-ανάλυσης που αναφέραμε παραπάνω, 
τότε προκύπτει ότι η χορήγηση μεσαλαζίνης μειώνει 
τον κίνδυνο κλινικής υποτροπής μόνο κατά 4%, ενώ 
ο αριθμός των ασθενών στους οποίους θα πρέπει να 
χορηγηθεί το φάρμακο προκειμένου να αποφύγει την 
υποτροπή ένας ανέρχεται σε 2514. 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν, θα μπορούσε να 
υποστηριχθεί ότι η χορήγηση μεσαλαζίνης προσφέρει 

κάποιο όφελος, τα υπάρχοντα όμως δεδομένα δεν 
επαρκούν για να υποστηριχθεί η χρήση της σε όλους 
τους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική 
εκτομή για νόσο του Crohn.

μετρονιδαζόλη - Ορνιδαζόλη - Προβιοτικά

Η χορήγηση αντιβιοτικών αποτελεί μια ελκυστική 
επιλογή, δεδομένου ότι είναι γνωστό πως η χλωρίδα 
του εντέρου μπορεί να ευθύνεται για την αναζωπύρωση 
της φλεγμονής. Η μετρονιδαζόλη χορηγείται, με καλά 
αποτελέσματα, στην έξαρση της νόσου του Crohn του 
παχέος εντέρου και για το λόγο αυτό έχει δοκιμασθεί 
και για την πρόληψη της μετεγχειρητικής υποτροπής. 

Σε ελεγχόμενη με placebo μελέτη η μετρονιδαζόλη 
χορηγήθηκε σε δόση 20mg/Kg για 3 μήνες, με αποτέ-
λεσμα να καθυστερήσει η εμφάνιση φλεγμονωδών 
αλλοιώσεων στο νεοειλεό που δημιουργήθηκε μετά 
τη χειρουργική επέμβαση. Παράλληλα η συχνότητα 
εμφάνισης κλινικής υποτροπής ήταν μειωμένη στους 
ασθενείς που έλαβαν μετρονιδαζόλη, όμως, το όφελος 
αυτό διαρκούσε μόνο ένα χρόνο15. 

Η ίδια ερευνητική ομάδα παρουσίασε πρόσφατα, 
σε μορφή abstract, τα αποτελέσματα από τη χορήγηση 
ορνιδαζόλης σε δόση 1g/ ημέρα, για χρονικό διάστημα 
ενός έτους. Η χορήγηση του φαρμάκου μείωσε το πο-
σοστό ενδοσκοπικής υποτροπής κατά 25% και εκείνο 
της κλινικής υποτροπής κατά 19%16. 

Παρά τα καλά αποτελέσματα των δύο αυτών 
μελετών, τα υπάρχοντα στοιχεία δεν αρκούν για να 
υποστηριχθεί η γενικευμένη χορήγηση τόσο της με-
τρονιδαζόλης, όσο και της ορνιδαζόλης, στην πρόληψη 
των μετεγχειρητικών υποτροπών της νόσου του Crohn, 
δεδομένων και των παρενεργειών (πολυνευροπάθεια), 
που σχετίζονται με τη μακροχρόνια χρήση τους. 

Ως εναλλακτική λύση στη χορήγηση αντιβιοτικών 
πρόσφατα δοκιμάσθηκε και η θεραπεία με προβιοτικά, 
σε μια προσπάθεια να τροποποιηθεί η χλωρίδα του 
εντέρου προς όφελος των ασθενών που έχουν υποστεί 
χειρουργική εκτομή για νόσο του Crohn. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα μιας μελέτης, η οποία συμπεριέλαβε 
45 ασθενείς, η χορήγηση Lactobacillus GG δεν επέ-
φερε στατιστικά σημαντικό όφελος, όσον αφορά στη 
διατήρηση της κλινικής ύφεσης, έναντι του placebo, μετά 
από 52 εβδομάδες θεραπείας17. Παρότι ο αριθμός των 
ασθενών που μελετήθηκαν είναι μικρός, τα δεδομένα 
αυτά αναδεικνύουν την αναποτελεσματικότητα των 
προβιοτκών στην πρόληψη της υποτροπής. 
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Κορτικοειδή

Το φάρμακο το οποίο, κυρίως, έχει δοκιμασθεί 
είναι η βουδεσονίδη, δεδομένου ότι χαρακτηρίζεται 
από ελεγχόμενη αποδέσμευση στον τελικό ειλεό και 
από ταχύ μεταβολισμό. Έχουν δημοσιευθεί δύο μελέ-
τες στη διεθνή βιβλιογραφία, δυστυχώς, όμως, καμία 
από τις δύο δεν αναδεικνύει σημαντικό όφελος από τη 
χορήγηση του φαρμάκου. 

Στην πρώτη μελέτη, η οποία συμπεριέλαβε 129 
ασθενείς, το ποσοστό ενδοσκοπικής υποτροπής δεν δι-
έφερε σημαντικά, ανάμεσα στους ασθενείς που έλαβαν 
βουδεσονίδη και placebo, μετά από θεραπεία 3 ή 12 
μηνών18. Στη δεύτερη μελέτη, η οποία συμπεριέλαβε 83 
ασθενείς, το ποσοστό ενδοσκοπικής υποτροπής ήταν 
μικρότερο έναντι του placebo, για τους ασθενείς με το 
φλεγμονώδη τύπο νόσου Crohn που έλαβαν βουδεσο-
νίδη, όχι όμως και για εκείνους με το στενωτικό τύπο 
νόσου. Το ποσοστό κλινικής υποτροπής ήταν το ίδιο 
και για τις δύο ομάδες που μελετήθηκαν19. 

Όπως είναι φυσικό τα δεδομένα αυτά δεν επαρ-
κούν για να υποστηριχθεί η χρήση της βουδεσονίδης 
στην πρόληψη των μετεγχειρητικών υποτροπών της 
νόσου του Crohn.

Ανοσοκατασταλτικά 

Η 6-μερκαπτοπουρίνη (6-MP) και η αζαθειοπρίνη 
αποδεδειγμένα βοηθούν στη διατήρηση της ύφεσης της 
νόσου του Crohn, σε ασθενείς στους οποίους αυτή έχει 
επιτευχθεί συντηρητικά. Για το λόγο αυτό τα δύο παρα-
πάνω φάρμακα έχουν δοκιμασθεί και για τη διατήρηση 
της ύφεσης, η οποία έχει επιτευχθεί χειρουργικά. 

Σε πρώτη μελέτη, η οποία συμπεριέλαβε μόνο 21 
ασθενείς, η χορήγηση αζαθειοπρίνης, σε δόση 1 mg/
Kg/ημέρα, αποδείχθηκε προτιμότερη από τη χορήγη-
ση placebo, όμως, ο αριθμός των ασθενών ήταν πολύ 
μικρός για να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα20.

Η μοναδική, μέχρι σήμερα, μελέτη με μεγάλο αριθ-
μό ασθενών έχει δημοσιευθεί σε μορφή περίληψης 
(abstract)21. Στην πολυκεντρική αυτή μελέτη συμπε-
ριελήφθησαν 131 ασθενείς, οι οποίοι και τυχαιοποιή-
θηκαν να λάβουν 6-MP (50 mg/ημέρα), μεσαλαζίνη (3 
gr/ημέρα) ή placebo, μετά από χειρουργική επέμβαση 
για νόσο του Crohn. Ύστερα από 2 χρόνια παρακο-
λούθησης, τα ποσοστά ενδοσκοπικής υποτροπής ήταν 
68%, 77% και 87% για τους ασθενείς που έλαβαν 
6-MP, μεσαλαζίνη και placebο, ενώ τα ποσοστά κλι-
νικής υποτροπής ήταν 50%, 59% και 69% αντίστοιχα. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα της μελέτης η 
6-μερκαπτοπουρίνη υπερτερεί, αναφορικά με τη δια-
τήρησης της ύφεσης, σε σύγκριση με τη μεσαλαζίνη ή 
το placebo, όμως, θα πρέπει να προσέξουμε ότι παρά 
τη χορήγηση ενός φαρμάκου με σημαντικές παρενέρ-
γειες, το 50% των ασθενών θα υποτροπιάσει μέσα σε 
ένα χρονικό διάστημα 2 ετών. 

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε μια ακόμα μελέτη, με 
μικρό σχετικά αριθμό ασθενών, σύμφωνα με την οποία 
το ποσοστό ενδοσκοπικής και κλινικής υποτροπής δεν 
διέφερε για ασθενείς που έλαβαν αζαθειοπρίνη (50 
mg) ή μεσαλαζίνη (3 gr/ημέρα), μετά από παρακολού-
θηση 1 έτους22. Όμως παρά τα όποια ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα, απαιτούνται περισσότερες και μεγαλύ-
τερης κλίμακας ελεγχόμενες μελέτες, προκειμένου να 
διευκρινισθεί η ακριβής αξία των ανοσοκατασταλτικών 
στη διατήρηση της μετεγχειρητικής ύφεσης της νόσου 
του Crohn.

μελλοντικές κατευθύνσεις

Νέες βιολογικές θεραπείες που δοκιμάζονται 
ή έχουν ήδη δοκιμασθεί για την αντιμετώπιση των 
ασθενών με νόσο του Crohn θα μπορούσαν να βοη-
θήσουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση και των 
μετεγχειρητικών υποτροπών. Σε μια πρόσφατη μελέτη 
η ιντερλευκίνη 10 δεν φάνηκε να υπερτερεί έναντι του 
placebo, στην πρόληψη της ενδοσκοπικής και κλινικής 
υποτροπής, μετά από ένα χρόνο θεραπείας23, όμως, 
άλλα θεραπευτικά σκευάσματα, όπως το infliximab, 
δεν έχουν ακόμα δοκιμασθεί για το σκοπό αυτό. 

ΣυμΠΕΡΑΣμΑΤΑ

Η συντηρητική θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθε-
νών που έχουν υποστεί χειρουργική εκτομή τμήματος 
εντέρου για νόσο του Crohn στηρίζεται κυρίως στην 
προσπάθεια πρόληψης της υποτροπής της νόσου. Είναι 
δεδομένο ότι κάποιοι ασθενείς δεν θα υποτροπιάσουν 
και επομένως αυτοί δεν θα πρέπει να λαμβάνουν 
προφυλακτικά οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή. 
Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι δεν είμαστε, 
αυτή τη στιγμή, σε θέση να εντοπίσουμε ποιοι είναι 
οι ασθενείς αυτοί. Παρότι κάποιοι προτείνουν τη διε-
νέργεια κολονοσκόπησης 6 μήνες μετά τη χειρουργική 
επέμβαση, προκειμένου να εντοπισθούν οι ασθενείς με 
πρώιμες ενδοσκοπικές βλάβες, οι οποίοι και θα τεθούν 
σε προφυλακτική αγωγή, η ορθότητα ενός τέτοιου χει-
ρισμού δεν έχει επιβεβαιωθεί με κλινική μελέτη. 
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Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που προ-
ηγήθηκε είναι σαφές ότι εκτός από τη διακοπή του 
καπνίσματος, κανένας άλλος θεραπευτικός χειρισμός 
δεν φαίνεται να μπορεί να προταθεί, ανεπιφύλακτα, 
για την πρόληψη των μετεγχειρητικών υποτροπών24-27. 
Παρότι δεν υπάρχει ομοφωνία, κάποια λογικά συ-
μπεράσματα για τη μετεγχειρητική αντιμετώπιση των 
ασθενών με νόσο του Crohn θα ήταν τα ακόλουθα:
 • Σε ασθενείς που καπνίζουν θα πρέπει να γίνει 

σύσταση για διακοπή του καπνίσματος
 • Σε ασθενείς με αποκλειστική εντόπιση νόσου στον 

ειλεό θα πρέπει να προταθεί η προφυλακτική χο-
ρήγηση μεσαλαζίνης (σε δόση 4g/ημέρα)

 • Σε ασθενείς με εκτεταμένη, επιθετική νόσο, σε 
ασθενείς με το διατιτραίνοντα τύπο της νόσου, 
καθώς και σε ασθενείς που έχουν υποστεί πάνω 
από μία χειρουργικές επεμβάσεις θα πρέπει να 
προτείνεται η χορήγηση ανοσοκατασταλτικών, πα-
ρότι οι μέχρι σήμερα μελέτες δεν έχουν αναδείξει 
αδιαμφισβήτητο όφελος από τη χορήγηση αυτή27.
Δεδομένου ότι κανένα από τα θεραπευτικά σκευά-

σματα που έχουν δοκιμασθεί δεν έχει αποδεδειγμένα 
τη δύναμη να αποτρέψει την εμφάνιση ενδοσκοπικής 
ή κλινικής μετεγχειρητικής υποτροπής νέες μελέτες με 
νέα σκευάσματα ή με καλύτερο σχεδιασμό αναμένο-
νται με μεγάλο ενδιαφέρον. 
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6.3.4.   ΛΗΚυΘΙΤΙΣ: ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ,  
 ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ

	 	 	 	 Ανδρέας	Ν.	Καψωριτάκης
Σε αντίθεση με τη νόσο του Crohn στην ελκώδη κολίτιδα η ολική κολεκτομή εξασφαλίζει οριστική ίαση. Στη 

συνέχεια η δημιουργία ειλεϊκής νεοληκύθου και η 
αναστόμωση της με τον πρωκτικό δακτύλιο παρέχει 
μακροπρόθεσμα, ικανοποιητικά αποτελέσματα στο 
μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων. Η εμφάνιση 
φλεγμονής στην λήκυθο (ληκυθίτιδα) είναι άγνωστο 
εάν προέρχεται από αναζωπύρωση των παθοφυσι-
ολογικών μηχανισμών που παρατηρούνται και στην 
ελκώδη κολίτιδα ή εάν αποτελεί ξεχωριστή οντότητα 
ιδιοπαθούς φλεγμονώδους εντερικής νόσου. 

Συχνότητα 

Η συχνότητα της ληκυθίτιδας στις διάφορες μελέτες 
ποικίλει και εξαρτάται από τα διαγνωστικά κριτήρια 
επιλογής των ασθενών και την χειρουργική μέθοδο 
που χρησιμοποιήθηκε. Πολλοί ασθενείς παρουσι-
άζουν ελάχιστα συμπτώματα ενώ χρόνια φλεγμονή 
(διάρκειας μεγαλύτερης των 3 μηνών), παρατηρείται 
σε μικρότερο αριθμό ασθενών. Έτσι, οξεία φλεγμονή 
αναφέρεται στο 12.4% - 33%, χρόνια φλεγμονή στο 7% 
- 22%, ενώ στο 2% - 4.2% των περιπτώσεων απαιτείται 
χειρουργική αντιμετώπιση και αφαίρεση της ληκύθου1. 
Συνολικά 40% των ασθενών δεν θα παρουσιάσουν 
ποτέ ληκυθίτιδα και 40% θα εμφανίσουν ένα μόνο 
επεισόδιο2.

Κλινική εικόνα - Διάγνωση

Οι περισσότεροι ασθενείς με ληκυθίτιδα παρουσιά-
ζουν αύξηση των κενώσεων, ακράτεια, αιμορραγία, και 
γενικά, συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της βασικής 
νόσου όπως πυρετός, αναιμία και αφυδάτωση. Ενδο-
σκοπικά στην λήκυθο παρατηρούνται ερυθρότητα, 
οίδημα, ευθρυπτότητα του βλεννογόνου και εξελκώσεις 
ενώ οι βλάβες μπορεί να επεκτείνονται και στον γειτο-
νικό ειλεό. Πριν από τη διάγνωση της ληκυθίτιδας θα 
πρέπει να αποκλειστούν η διαφυγή και η δυσλειτουρ-
γία της νεοληκύθου, οι γυναικολογικές επιπλοκές, το 
απόστημα και η δυσλειτουργία των σφιγκτήρων και της 
πυέλου3. Επίσης οι λοιμώδεις παράγοντες θα πρέπει 
να αποκλεισθούν με καλλιέργειες και παρασιτολογι-
κές κοπράνων, ενώ η ενδελεχής παθολογοανατομική 

εξέταση του αφαιρεθέντος εντέρου θα πρέπει να απο-
κλείσει τη πιθανότητα νόσου Crohn ή “αδιευκρίνιστης” 
κολίτιδας.

Έχει προταθεί από τους Sandborn et al., η χρήση 
δείκτη δραστηριότητας της νόσου (Pouchitis Disease 
Activity Index, PDAI), που περιλαμβάνει κλινικά, 
ενδοσκοπικά και ιστολογικά κριτήρια (πίνακας) και 
ίσως βοηθήσει στο μέλλον στην ορθή διάγνωση και 
θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου4.

Παράγοντες κινδύνου

Ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για την εμφά-
νιση της ληκυθίτιδας αποδεικνύουν ότι πρόκειται για 
συστηματικό και όχι τοπικό ανοσολογικό πρόβλημα. 
Επιδημιολογικές μελέτες μετά από μετεγχειρητική 
παρακολούθηση ασθενών καθόρισαν ως κυριότερους 
παράγοντες κινδύνου το γυναικείο φύλο, την παρουσία 
εξωεντερικών εκδηλώσεων, τη συνύπαρξη πρωτο-
παθούς σκληρυντικής χολαγγειίτιδας και τη σοβαρή 
προεγχειρητική πορεία της ελκώδους κολίτιδας5. Το 
κάπνισμα επίσης φαίνεται ότι έχει ευεργετική επίδρα-
ση στην κλινική πορεία και την πιθανότητα εμφάνιση 
της ληκυθίτιδας.

Ο αυξημένος τίτλος pANCA προεγχειρητικά θεω-
ρείται ισχυρός παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση 
ληκυθίτιδας. Όμως συνήθως παρατηρείται μείωση των 
pANCA μετά την κολεκτομή, ενώ η εκ νέου αύξηση 
τους οφείλεται στην εμφάνιση της ληκυθίτιδας και 
υψηλός τίτλος αντανακλά ανθεκτική μορφή με συχνά 
οξέα επεισόδια6.

Παθοφυσιολογία 

 Έχει προταθεί πλειάδα παθοφυσιολογικών 
μηχανισμών για την εξήγηση της ληκυθίτιδας και σε 
αυτές περιλαμβάνονται η ισχαιμία, οι αλλαγές της 
σύστασης των κοπράνων σε βραχείας αλύσου λιπαρά 
οξέα, οι διαταραχές της μικροβιακής χλωρίδας, τα 
χολικά οξέα, οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου και οι δια-
ταραχές στα μόρια προσκόλλησης και τις κυτταροκίνες 
που προάγουν την φλεγμονή1. 
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Παθολογοανατομικές διαταραχές

Η μορφολογία του βλεννογόνου του ειλεού πα-
ρουσιάζει παθολογοανατομικές αλλοιώσεις από τις 
πρώτες 5 ημέρες μετά την δημιουργία της νεοληκύθου. 
Εστιακή φλεγμονή και διαταραχή της αρχιτεκτονικής 
παρατηρείται στο 96% των περιπτώσεων ακόμα και 
σε ασυμπτωματικούς ασθενείς7. Οι ιστοπαθολογικές 
διαταραχές οφείλονται σε αλλαγές προσαρμογής των 

κυττάρων του επιθηλίου του ειλεού στις μετεγχειρη-
τικές συνθήκες. Τα κύτταρα ομοιάζουν (χωρίς όμως 
να παρατηρείται αληθής μεταπλασία), με κύτταρα 
τύπου παχέος εντέρου. Μετά από τις 6 εβδομάδες 
παρατηρείται διήθηση από ουδετερόφιλα και ηωσινό-
φιλα κύτταρα, ατροφία των λαχνών, υπερπλασία των 
κυττάρων paneth, ενώ η βλέννη αναπτύσσει φαινότυπο 
παχέος εντέρου8. Οι αλλαγές αυτές έχουν ως αποτέλε-
σμα την αύξηση της διαπερατότητας του βλεννογόνου, 
την διείσδυση μικροβίων και τελικά την εμφάνιση της 
ληκυθίτιδας1. 

Κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου

 Είναι γνωστό ότι ο οι ασθενείς με ελκώδη 
κολίτιδα παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
καρκίνου. Η εμφάνιση δυσπλαστικών αλλοιώσεων του 
βλεννογόνου σε ασθενείς με χρόνια ληκυθίτιδα και η 
περιγραφή περιπτώσεων καρκίνου στην νεολήκυθο, 
καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ενδοσκοπικής και 
ιστολογικής παρακολούθησης9. Ιδιαίτερη προσοχή 
απαιτούν οι ασθενείς με υπολειμματικό βλεννογόνο 
ορθού στην λήκυθο.

Θεραπευτική αντιμετώπιση

Η εμφάνιση ληκυθίτιδας και η έναρξη φαρμα-
κευτικής αγωγής έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της 
ποιότητας ζωής των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε 
ολική κολεκτομή10. Εάν η διάρροια είναι το προέχον 
σύμπτωμα, η χορήγηση αντιδιαρροικών σκευασμάτων 
και μόνο αρκεί. Στις πλέον σοβαρές περιπτώσεις η 
συστηματική ή η τοπική χορήγηση μετρονιδαζόλης έχει 
σαν αποτέλεσμα την ανακούφιση από τα συμπτώματα, 
την μείωση των αναερόβιων μικροβίων στην λήκυθο 
και την αναστροφή των ιστολογικών διαταραχών1. 
Έχει δοκιμασθεί επίσης η ριφαξιμίνη, ένα μη απορ-
ροφήσιμο παράγωγο της ριφαμυκίνης με ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα11. Η τοπική θεραπεία με κορτικοειδή ή 
αμινοσαλικυλικά υπό μορφή ενέματος και η συστημα-
τική χορήγηση κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικών 
όπως η αζαθειοπρίνη μπορούν να έχουν κάποια αποτε-
λέσματα σε ασθενείς ανθεκτικούς στην αντιμικροβιακή 
θεραπεία. Η θεραπεία στις περιπτώσεις χρόνιας αν-
θεκτικής νόσου είναι πολύ δύσκολη, κάποια ποσοστά 
επιτυχίας έχουν αναφερθεί στις περιπτώσεις αυτές με 
τη χρήση αλλοπουρινόλης, αλάτων βισμουθίου και υπό-
θετων που περιέχουν βουτυρικό οξύ ή γλουταμίνη12. Σε 
περιπτώσεις σοβαρής υποτροπιάζουσας νόσου πρέπει 

Δείκτης ενεργότητας ληκυθίτιδας (Pouchitis Disease Activity 
Index, PDAI)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘμΟΙ

Ημερήσιος αριθμός κενώσεων 

Κανονικός 0 

1-2 περισσότερες των κανονικών 1 

3 ή περισσότερες των κανονικών 2 

Παρουσία αίματος στις κενώσεις  

Καθόλου ή σπάνια 0 

Καθημερινά 1 

Ακράτεια / Κοιλιακές συσπάσεις  

Καθόλου 0 

Περιστασιακά 1 

Συνήθως 2 

Πυρετός  

Απών 0 

Παρών 1 

Ενδοσκοπικά ευρήματα  

Οίδημα 1 

Κοκκίωση 1 

Ευθρυπτότητα 1 

Απώλεια της αγγείωσης 1 

Βλεννώδες εξίδρωμα 1 

Εξελκώσεις  1 

Ιστολογικά κριτήρια  

Διήθηση με πολυμορφοπύρηνα  

Ελαφριά  1 

Μέτρια + κρυπτικά αποστημάτια 2 

Βαριά + κρυπτικά αποστημάτια 3 

Παρουσία εξελκώσεων  

<25% 1 

>25% - <50% 2 

>50% 3
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να εξετάζεται το ενδεχόμενο χειρουργικής αφαίρεσης 
της ληκύθου. 

Συμπεράσματα

Η αιτιολογία και παθοφυσιολογία της ληκυθίτι-
δας είναι ελάχιστα γνωστή. Η ληκυθίτιδα πιθανώς 
να ανήκει σε μία τρίτη διαφορετική νοσολογική 
οντότητα, “ιατρογενούς” ιδιοπαθούς φλεγμονώδους 
εντερικής νόσου. Στους παράγοντες κινδύνου για την 
εμφάνιση ληκυθίτιδας περιλαμβάνονται η παρουσία 
εξωεντερικών εκδηλώσεων, η πρωτοπαθής σκληρυ-
ντική χολαγγειίτιδα, η διακοπή του καπνίσματος και 
η σοβαρή προεγχειρητική πορεία της ελκώδους κολί-
τιδας. Η διερεύνηση των παθοφυσιολογικών μηχανι-
σμών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της φλεγμονής 
στην νεολήκυθο αναμένονται με ενδιαφέρον, ώστε να 
συμβάλλουν στην χρησιμοποίηση νέων περισσότερο 
αποτελεσματικών θεραπευτικών μέσων. Η χρήση αντι-
μικροβιακών φαρμάκων και ιδιαίτερα μετρονιδαζόλης, 
είναι η μόνη που έχει έως τώρα επιφέρει ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. Η θεραπεία της χρόνιας ληκυθίτιδας 
είναι δύσκολη ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για 
την πιθανότητα εμφάνισης δυσπλασίας. 
Έγχρωμες	 ιστολογικές	 εικόνες	 ληκυθίτιδος	 υπάρ-

χουν	στο	Β΄	μέρος	του	βιβλίου.
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6.3.5.  ΣΤΟμΙΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ μΕ ΙΦΕΝ
	 	 	 	 Νικόλαος	Καβαλιεράτος

Η μορφολογική εικόνα της ελκώδους κολίτιδας διαφέρει από εκείνη της νόσου του Crohn, ωστόσο είναι μάλλον 

σωστό να θεωρούνται οι δύο νοσολογικές οντότητες 
τα άκρα ενός φάσματος στη μέση του οποίου αναγνω-
ρίζονται πλέον σήμερα οι ενδιάμεσες κολίτιδες1. Αν η 
συντηρητική θεραπεία των ΙΦΕΝ έχει αρκετά κοινά, 
η χειρουργική αντιμετώπιση διαφέρει σημαντικά 
και αυτό εκφράζεται και στον τύπο των στομιών που 
περιλαμβάνει η εγχειρητική τακτική στην αντιμετώ-
πιση της κάθε νόσου, ιδιαίτερα στην περίπτωση της 
προγραμματισμένης αντιμετώπισης. Για μία πληθώρα 
ενδείξεων χρησιμοποιούνται πρακτικά όλοι σχεδόν οι 
τύποι στομίας του πεπτικού.

Στομίες ως μέρος της χειρουργικής θεραπείας της νόσου 
του Crohn. 

Η πλειοψηφία των ασθενών με νόσο του Crohn 
(πιθανώς περισσότεροι από 90%) θα πρέπει να χει-
ρουργηθούν τουλάχιστον για μία φορά2,3 και το ένα 
τέταρτο περίπου από αυτούς θα εμπλακεί σε διαδικα-
σία κατασκευής μίας στομίας2 (σχ. 1). Η επιλογή της 

επέμβασης εξαρτάται κυρίως από τη δραστηριότητα 
της νόσου (κεραυνοβόλος ή μη) και την εντόπιση4 (σχ. 
2). Στο παρελθόν υπήρξε μεγάλη διχογνωμία σε σχέση 
με την έκταση της εκτομής όπου αυτή απαιτείται. Νεώ-
τερες έρευνες έχουν καταλήξει ότι και οι περιορισμέ-
νες εκτομές έχουν μακροπρόθεσμα την ίδια επίπτωση 
στην πορεία της νόσου με τις πλέον εκτεταμένες3. Σε 
περιπτώσεις εντόπισης της ν. του Crohn στο λεπτό 
έντερο αν ο ασθενής έχει βαριά υπολευκωματιναιμία, 
λαμβάνει κορτιζόνη μακροχρόνια, έχει σηπτική κατά-
σταση η οποία όμως δεν απαιτεί τελική στομία, ή έχει 
υποστεί πολλές επεμβάσεις, είναι πιθανό να χρειάζεται 
εκτροπή του εντερικού περιεχόμενου προκειμένου 
να προστατευθεί μία αναστόμωση3. Σύμφωνα με τους 
Delaney και Fazio τέτοιες στομίες απαιτούνται στο 
20% περίπου των ασθενών τους. Επίσης, σε περίπτωση 
εμφάνισης άμεσα μετεγχειρητικά σήψης ή εντερο-
δερματικού συριγγίου, είναι μάλλον προτιμώτερη μία 
εγγύτερη στομία του λεπτού και ολική παρεντερική 

Σχήμα 1. Κατασκευή στομίας σε 645 χειρουργηθέντες με ν. Crohn’s (Post et al, 1991) 2
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Σχήμα 2. Crohn’s - πρώτη στομία (Post et al)2

διατροφή παρά άμεση επανεπέμβαση5,6,7. Προσωρινή 
ειλεοστομία δι’έλικος έχει επίσης συνδεθεί με πολύ 
καλά αποτελέσματα σε περιπτώσεις γαστροκολικού 
συριγγίου8.

Η χειρουργική της ειλεοκολικής εντόπισης της 
νόσου δεν σχετίζεται με την κατασκευή στομίας. Οι εν-
δείξεις για επέμβαση της Crohn κολίτιδας διαφέρουν3. 
Μεγάλο ποσοστό ασθενών προσέρχεται για χειρουργι-
κή αντιμετώπιση λόγω μη ανταπόκρισης στη συντηρη-
τική θεραπεία, κεραυνοβόλο μορφή ή ορθοπρωκτική 
νόσο. Το φάσμα των επεμβάσεων σε επείγουσα βάση 
κινείται από απλή ειλεοστομία δι’έλικος μέχρι ολική 
πρωκτοκολεκτομή και ειλεοστομία. Η πρώτη εκδοχή 
ανακουφίζει μεν από τη διάταση, αλλά αφήνει ανεπη-
ρέαστη την πορεία της φλεγμονώδους διαδικασίας. 
Η λογική της χρησιμοποίησής της έγκειται στο ότι 
αποτελεί όχι μείζονα εγχειρητική διαδικασία με πολύ 
χαμηλή θνητότητα και νοσηρότητα που επιτρέπει την 
καλύτερη ανάνηψη του ασθενούς και πιθανή ανάληψη 
οριστικότερης χειρουργικής θεραπείας υπό ευνοϊκώτε-
ρες συνθήκες (πιν.1)9,10. Στην ίδια λογική έχει κινηθεί 
και η εφαρμογή της διαιρούμενης ειλεοστομίας (split 
ileostomy)11. Η ολική πρωκτοκολεκτομή όχι μόνο συν-
δέεται με υψηλότερη νοσηρότητα ιδίως σε επείγουσα 
βάση, αλλά και στερεί οριστικά την πιθανότητα απο-
κατάστασης εγκράτειας. Έτσι οι περισσότεροι σήμερα 
συγκλίνουν στην άποψη της υφολικής κολεκτομής 
και ειλεοστομίας με κατασκευή θυλάκου Hartmann. 
Για τους ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται εκλεκτική 
επέμβαση, υπάρχουν επίσης αρκετές επιλογές3: α) 
Προσωρινή ειλεοστομία όπως προτάθηκε αρχικά από 
τον Truelove στην Οξφόρδη το 1965 και ακολούθως 
από τον Oberhelman στο Στάνφορντ το 1968, με την 

ελπίδα ότι, σύμφωνα με την “αρχή της παράκαμψης”, 
η εκτροπή του εντερικού περιεχομένου θα οδηγούσε 
στην ύφεση της φλεγμονής στο κόλον ώστε να είναι 
δυνατή κατόπιν η αποκατάσταση της συνέχειας. Τα 
καλύτερα αποτελέσματα που έδωσε η αντιμετώπιση 
αυτή ήταν 10% ή και λιγότερο12. Σύμφωνα με αρκετές 
μελέτες η αποκατάσταση μετά εκλεκτική κατασκευή 
ειλεοστομίας για κολίτιδα Crohn πραγματοποιήθηκε 
μόνο στο 15% των περιπτώσεων. Σπανιώτατα χρησι-
μοποιείται πλέον σήμερα. Η προσωρινή επίσης ειλε-
οστομία έχει προταθεί σαν μέρος σταδιοποιημένης 
διαδικασίας, προπαρασκευαστική κάποιας εκτομής. 
Με τις σημερινές περιεγχειρητικές δυνατότητες τέτοιο 
στάδιο είναι μάλλον άχρηστο, με κάποια ένδειξη σπα-
νιώτατα σε ιδιαίτερα βαριές Crohn κολίτιδες, όπου η 
υποθρεψία και η συντήρηση της φλεγμονής συνιστούν 
για τον πάσχοντα πολύ μεγάλο εγχειρητικό κίνδυνο4. 
β) Συζητήσιμη είναι η αντιμετώπιση ασθενών στους 
οποίους η κολίτιδα περιορίζεται σε κάποια έκταση. 
Οι τμηματικές εκτομές με αναστόμωση σε ένα χρόνο 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα εκτροπής δι’ειλεοστομίας (τρείς 
μήνες μετεγχειρητικά) 

 Κλινική βελτίωση Καμία

Αποτυχία φαρμακευτικής αγωγής + 

περιπρωκτική νόσος 59 6 

Εντεροδερματικό συρίγγιο 5 1 

Ενδοκοιλιακή φλεγμονώδης μάζα 8 0 

Σύνολο 72 7 

Από: Zelas και Jagelman ‘Loop ileostomy…’ (τροποπ)9 



373

ΜΕΡΟΣ A΄ 

αφ’ενός είναι εφαρμόσιμες σε μικρό ποσοστό ασθε-
νών, αφ’ετέρου ενέχουν τον κίνδυνο υποτροπής. Και 
οι οπαδοί των τμηματικών εκτομών όμως βρίσκουν 
συχνά χρήσιμη τη δημιουργία προφυλακτικής προσω-
ρινής ειλεοστομίας (loop)13. Aπό πολλούς συνιστάται 
η ολική κοιλιακή κολεκτομή με διατήρηση του ορθού. 
Στην τακτική αυτή είναι δυνατό να ενταχθεί μία στομία, 
με την έννοια ότι μερικοί χειρουργοί προτιμούν μία 
τελική ειλεοστομία και θύλακα τύπου Hartmann σε 
πρώτο χρόνο, αφήνοντας την ειλεορθική αναστόμωση 
σε δεύτερο χρόνο, όταν θα έχουν βελτιωθεί οι συνθή-
κες από άποψη θρέψης και φλεγμονής και θα έχουν 
ενισχυθεί οι πιθανότητες ότι η φλεγμονή φείδεται του 
ορθού3,4. γ) Σε περίπτωση διάχυτης πρωκτοκολίτιδας 
είναι πλέον αναγκαία η πιο επιθετική εγχειρητική 
τακτική που περιλαμβάνει ολική πρωκτοκολεκτομή 
και μόνιμη ειλεοστομία κατά Brooke. Η διαδικασία 
αυτή συνδέεται με θνητότητα 2-4% και βιβλιογραφι-
κά κατέχει το χαμηλότερο ποσοστό υποτροπής (3% 
- 46%, μέση 20%)3. Έχει επισημανθεί γενικώτερα η 
συσχέτιση της απώλειας της εγκράτειας με χαμηλότερο 
ποσοστό επεμβάσεων για υποτροπή14. 

Η εντόπιση της νόσου στο ορθό και τον πρωκτό 
συνδέεται με την ύπαρξη πολλαπλών αποστημάτων και 
συριγγίων στην περιοχή, όχι μόνο δερματικών, αλλά 
και ορθοκολπικών και ορθοκυστικών. Ειλεοστομία και 
μόνο είναι πιθανό πως θα προσφέρει ανακούφιση από 
τη συμπτωματολογία στους περισσότερους ασθενείς 
και πιθανή υποχώρηση των συριγγίων. Είναι όμως βέ-
βαιο ότι η νόσος θα σημειώσει και πάλι έξαρση, ακόμη 
και αν διατηρείται η εκτροπή. Η στομία θα πρέπει να 
συνοδεύεται από εκτεταμένη τοπική αντιμετώπιση. 
Είναι πιθανό τελικά να απαιτηθεί πρωκτοκολεκτομή 
και ειλεοστομία. Εναλλακτικά περιγράφεται επίσης το 
ενδεχόμενο μόνιμης σιγμοειδοστομίας12,15. Αναφέρεται 
η εμπειρία του St Mark’s Hospital όπου με πρωκτοσιγ-
μοειδεκτομή και κολοστομία παρατηρήθηκε χαμηλό 
ποσοστό υποτροπών. Κατ’άλλους όμως ερευνητές 
υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη συχνότητα υποτροπής στη 
στομία, εκφραζόμενη με παραστομιακά συρίγγια και 
αποστήματα4. Πολύ περιορισμένο ρόλο έχει η προσω-
ρινή πλάγια εγκαρσιοστομία είτε προφυλακτική μίας 
αναστόμωσης που πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες 
σήψης, είτε για αποσυμφόρηση σε περίπτωση αδυνα-
μίας του χειρουργού να καθορίσει αν πάσχει και το 
σιγμοειδές, αν και πολλοί θα προτιμούσαν ειλεοστομία 
στην περίπτωση αυτή15.

Για τους περισσότερους συγγραφείς η νόσος του 
Crohn αποτελεί απόλυτη αντένδειξη για επεμβάσεις 
κατασκευής ειλεϊκών ληκύθων, άρα και εγκρατούς 
ειλεοστομίας16. Υπάρχει υψηλό ποσοστό αποτυχίας 
με μετατροπές σε τελική ειλεοστομία και απώλεια 
μήκους του τελικού ειλεού. Ο Becker παραθέτει την 
άποψη του Bloom ότι σε επιλεγμένους ασθενείς, θα 
εκτιμούσε κανείς την πιθανότητα μετατροπής μίας 
κατά Brooke ειλεοστομίας σε Kock μετά από διάστημα 
χρόνων χωρίς υποτροπή. 

Υπάρχουν επίσης αρκετοί πιθανοί λόγοι για να 
υποστούν ασθενείς με ν. Crohn γαστροστομία. Σε 
παιδιατρικούς ασθενείς με καθυστέρηση ανάπτυξης 
έχει επιχειρηθεί συμπλήρωση διατροφής per os, αλλά 
είναι συχνά ανεπιτυχής. Οι λόγοι είναι ανορεξία, 
γαστρική διάταση λόγω καθυστερημένης γαστρικής 
κένωσης, και άρνηση είτε λόγω απαρέσκειας είτε 
λόγω κόπωσης από τη γεύση. Ακόμη και ιδιαίτερα 
συνεργάσιμοι ασθενείς δυσκολεύονται να προσλάβουν 
τις ποσότητες που απαιτούνται για ικανοποιητική θερ-
μιδική πρόσληψη. Η χρήση ρινογαστρικού καθετήρα 
είναι αποτελεσματική, ωστόσο το ένα τρίτο περίπου 
των ασθενών αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να χρησιμοποι-
ήσει τη μέθοδο αυτή. Θετική εμπειρία υπάρχει επίσης 
σε παιδιατρικό πληθυσμό από τη χρήση διαδερμικής 
ενδοσκοπικής γαστροστομίας (PEG)17. Παρατεταμένη 
εντερική διατροφή με στοιχειακές ή πολυμερείς δίαιτες 
έχει αποδειχθεί σημαντικός θεραπευτικός χειρισμός 
όχι μόνο για παιδιατρικούς, αλλά και για ενήλικες. 
Παρά το ότι οι πολυμερικές δίαιτες είναι πιο εύγευστες 
από τις στοιχειακές, η συνεργατικότητα του ασθενούς 
παύει μετά την παρέλευση μερικών εβδομάδων. Το 
ίδιο συμβαίνει και με την τοποθέτηση ρινογαστρικού 
καθετήρα. Έτσι, η γαστροστομία μπορεί να αποτελέσει 
αποτελεσματική και αξιόπιστη οδό για μακρόχρονη 
εντερική διατροφή. Ως γνωστόν η γαστροστομία δεν 
χρησιμοποιείται ευρέως για μετεγχειρητική αποσυμ-
φόρηση του στομάχου. Οι υπέρμαχοι όμως της χρήσης 
της τονίζουν τα πλεονεκτήματά της που συνίστανται 
σε καλύτερη λειτουργία λόγω της χρήσης ευρύτερου 
σωλήνα, άνεση του ασθενούς, καλύτερη βρογχική του-
αλέτα, μη τραυματισμό του ανώτερου αναπνευστικού 
σε περιπτώσεις πολυήμερης παραμονής. Επανεγκαθί-
σταται εύκολα σε περίπτωση δοκιμαστικής διακοπής 
της γαστρικής αποσυμφόρησης και είναι ασφαλέστατη 
με χαμηλότατη νοσηρότητα. Αναφέρεται τηλεφωνική 
επικοινωνία με χειρουργηθέντες ασθενείς οι οποίοι 
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δήλωναν σε ποσοστό 80% ότι σε πιθανή μελλοντική 
επέμβαση θα προτιμούσαν γαστροστομία παρά ρινο-
γαστρικό καθετήρα18.

Στομίες ως μέρος της χειρουργικής θεραπείας της ελ-
κώδους κολίτιδος: 

Εκτιμάται ότι το 20 έως 30 % των ασθενών με 
ελκώδη κολίτιδα θα πρέπει τελικά να υποστούν χει-
ρουργική θεραπεία19. Κατ’αντίθεση με πρακτικές του 
παρελθόντος οι ασθενείς οδηγούνται σήμερα έγκαιρα 
στο χειρουργείο πριν καταβληθούν από τη νόσο και 
τα αποτελέσματα της χειρουργικής αντιμετώπισης 
θεωρούνται άριστα20. Οι εναλλακτικές λύσεις είναι 
(σχ. 3): 1) Ολική πρωκτοκολεκτομή και ειλεοστομία, 
2) Ολική πρωκτοκολεκτομή και εγκρατής ειλεοστομία, 
3) Κολεκτομή και ειλεορθική αναστόμωση και 4) Πρω-
κτοκολεκτομή (ειλεοληκυθο-πρωκτική αναστόμωση) 
(πιν. 2). Η κατά Turnbull τριπλή στομία – ‘blowhole’ 
(εγκαρσιοστομία, σιγμοειδοστομία, ειλεοστομία) 
μόνο ιστορική σημασία έχει πλέον1, 21. Επίσης έχουν 
εγκαταλειφθεί περιορισμένες εκτομές κατά τις οποίες 

διετηρούντο εγγύς ανεπηρέαστα τμήματα του παχέος 
εντέρου1. Η εκτομή του παχέος εντέρου σημαίνει ίαση 
από τη νόσο22. Όπως είναι προφανές οι δύο από τις 
τέσσερις εν χρήσει χειρουργικές διαδικασίες περι-
λαμβάνουν δημιουργία μόνιμης ειλεοστομίας, και η 
μεν ειλεορθική αναστόμωση κατά περίπτωση20, η δε 
ληκυθοπρωκτική αναστόμωση έχει κλασσικά συνδεθεί 
με τη δημιουργία προσωρινής προστατευτικής ειλεο-
στομίας. Αργότερα αρκετοί ερευνητές υποστήριξαν 
ότι η διαδικασία σε ένα χρόνο δεν είχε περισσότερη 
νοσηρότητα από τη σταδιοποιημένη23. Η αποφυγή δη-
μιουργίας μίας προσωρινής ειλεοστομίας προφανώς 
απαλλάσσει από τη νοσηρότητά της. Σε μία εκτεταμένη 
πρόσφατη ανασκόπηση όμως φαίνεται πως οι περισ-
σότεροι συγγραφείς καταλήγουν στο ότι η απάλειψη 
της ειλεοστομίας ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους για 
τους ασθενείς που υφίστανται μία ληκυθοπρωκτική 
αναστόμωση24. Επιπλοκές της αναστόμωσης κάνουν 
αναγκαία τη δημιουργία ειλεοστομίας στο 32% των 
περιπτώσεων1. Τελικά η προστατευτική ειλεοστομία 
μόνο εν μέρει προστατεύει από τη σήψη, αν όμως αυτή 

Σχήμα 3. Εικόνα της εγχειρητικής τακτικής αντιμετώπισης της ελκώδους κολίτιδας (Kaiser και Beart)1
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Πίνακας 2. Σύγκριση επεμβάσεων για ελκώδη κολίτιδα 
 Ειλεοληκυθο-πρωκτική  Kock  Ειλεορθική  Ειλεοστομία  
 αναστόμωση  αναστόμωση Brooke
Διατήρηση εγκράτειας   
κοπράνων Ναι Ναι Ναι Όχι

Μόνιμη στομία Όχι Ναι Όχι Ναι

Ανάγκη καθετηριασμού Όχι Ναι Όχι Όχι

Παραμονή βλεννογόνου      
με νόσο Όχι Όχι Ναι Όχι

Μειονεκτήματα Περιοδικά συχνές Δυσλειτουργία  Πρωκτίτις,  Σάκος  
 αφοδεύσεις,  βαλβίδος,  κίνδυνος  ειλεοστομίας 
 διαφυγή κοπράνων, ληκυθίτις Ca ορθού 
 ληκυθίτις 
(τροποποίηση από: Kelly KA, Dozois RR (1990) Chronic ulcerative colitis. Στο: Moody FG (ed) Surgical treatment of 
digestive diseases. 2nd ed. Year Book Medical Publishers, Chicago, pp 59-131).

επισυμβεί διευκολύνονται οι θεραπευτικοί χειρισμοί, 
με αποτέλεσμα μεγαλύτερες πιθανότητες διάσωσης 
της ληκύθου21. Οπωσδήποτε ασθενείς υποθρεπτικοί, 
σε αγωγή με κορτιζόνη, παχύσαρκοι δεν είναι καλοί 
υποψήφιοι για διαδικασία σε ένα στάδιο. Αντίθετα, η 
ειλεοστομία θα πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς με 
πυλαία υπέρταση, λόγω του κινδύνου αιμορραγίας από 
περιστομιακούς κιρσούς. Η σύγκλειση της προσωρινής 
– προστατευτικής ειλεοστομίας δεν θα πρέπει να πραγ-
ματοποιείται ενωρίτερα από 6 εβδομάδες και υπό τις 
εξής προϋποθέσεις: α) Ακτινολογικά επιβεβαιωμένη 
επούλωση της ληκύθου χωρίς ρίκνωση, β) Αποκατά-
σταση της θρεπτικής και γενικής κατάστασης του ασθε-
νούς στο φυσιολογικό και γ) Πλήρης απογαλακτισμός 
από κορτικοστεροειδή. Καθυστέρηση της σύγκλεισης 
της ειλεοστομίας δεν έχει συνδεθεί με επιπτώσεις στη 
λειτουργικότητα της λυκήθου1.

Σε περίπτωση άμεσης ή καθυστερημένης αποτυχίας 
της αναστομωμένης με τον πρωκτό ειλεϊκής ληκύθου, 
μετατροπή σε τελική στομία αποτελεί την απλούστε-
ρη λύση, είναι όμως δυνατό, έναντι μίας αυξημένης 
νοσηρότητας, να επιχειρηθεί μετατροπή σε εγκρατή 
ειλεοστομία25.

Είδη στομιών και κατασκευή τους

Η θέση του στόματος αποτελεί σημαντικότατο 
παράγοντα που έχει σχέση τόσο με πιθανές επιπλο-
κές όσο και με την ευκολία στην καθημερινή ζωή του 
ασθενούς. Η επιλογή της θέσης και το ‘μαρκάρισμά’ 
της μπορεί να γίνει από τον χειρουργό ή στομαθε-
ραπευτή, με τον ασθενή σε ύπτια, καθιστή και όρθια 

θέση. Σε συνθήκες επείγουσας επέμβασης ο ασθενής 
μπορεί να είναι τόσο εξαντλημένος ώστε η εκτίμηση 
της σωστής θέσης να γίνει μόνο σε ύπτια θέση15. Για 
να είναι ορατή η επιλεγείσα θέση από τον χειρουργό 
και μετά την απολύμανση του δέρματος στο χειρουρ-
γείο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα απλό τατουάζ με 
επάλειψη της περιοχής του μελλοντικού στόματος με 
κυανούν του μεθυλενίου ή ιώδες της γεντιανής και 
σκαριφισμούς. Το στόμιο πρέπει να βρίσκεται σε θέση 
προσιτή σε χειρισμούς από τον ίδιο τον ασθενή και 
οπτικό έλεγχο (εικ. 1). Η βουβωνική χώρα, τα πλευρικά 
τόξα, η γραμμή της ζώνης και παλιές ουλές πρέπει να 
αποφεύγονται, γιατί συνήθως εμποδίζουν την εφαρμο-
γή του συλλεκτικού μηχανισμού (εικ. 2)26. Σε γενικές 
γραμμές η στομία πρέπει να τοποθετείται στο τρίγωνο 
που ορίζεται από τις γραμμές: α) Ομφαλός – προσθία 
άνω λαγόνιος άκανθα, β) ομφαλός ηβική σύμφυση και 
γ) βουβωνικό σύνδεσμο. Συνήθως η στομία τοποθετεί-
ται στην κορυφή της υπομφάλιας συσσώρευσης λίπους 
και στα όρια του ορθού κοιλιακού μυός. Η διέλευση 
μέσα από τον ορθό κοιλιακό αποτρέπει τη δημιουργία 
παραστομιακής κήλης26. Το στόμιο κατασκευάζεται 
με αφαίρεση δερματικού δίσκου στο προεπιλεγμένο 
σημείο διαμέτρου 2 έως 3 εκατοστών (ανάλογα με τη 
στομία), σταυροειδή χάραξη της πρόσθιας θήκης, διή-
νυση του ορθού κοιλιακού και σχάση του περιτοναίου. 
Θεωρείται ότι το στόμιο έχει το κατάλληλο μέγεθος αν 
υποδέχεται άνετα δύο δάκτυλα χειρουργού που φορά 
γάντια Νο 7 ½. 

Κολοστομία: Στις περιπτώσεις τελικής αριστερής 
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Εικ. 1. Ορατή θέση στομίας σε παχύσαρκο άτομο

Εικ. 2. Σωστή θέση στομίας

κολοστομίας ενταγμένης στη στρατηγική αντιμετώ-
πισης ΙΦΕΝ δεν υπάρχουν οι αγγειακοί περιορισμοί 
που θέτει η εγχειρητική αντιμετώπιση του καρκίνου. 
Αν πρόκειται να εκστομωθεί το κατιόν, συνήθως είναι 
αναγκαίο να κινητοποιηθεί η αριστερή κολική καμπή 
προκειμένου να μην έχει τάση η στομία. Προβολή 2 
εκατοστών του εντέρου από το άνοιγμα θεωρείται 
αρκετή. Η ωρίμανση της στομίας πραγματοποιείται 
φυσικά μετά τη σύγκλειση του κοιλιακού τραύματος. 
Η κατασκευή πλάγιας κολοστομίας (συνήθως σιγμο-

ειδοστομίας ή εγκαρσιοστομίας) είναι τεχνικά απλή 
και το κύριο χειρουργικό μέλημα είναι η αποφυγή της 
τάσης. Η ωρίμανση μπορεί να γίνει άμεσα ή την επόμε-
νη ημέρα. Παραλλαγή της πλάγιας που έχει προταθεί 
συνίσταται σε σύγκλειση του περιφερικού τμήματος 
με αυτόματος συρραπτικό, διαίρεση του εντέρου και 
σχηματισμό μικρού βλεννώδους συριγγίου με μικρή 
διάνοιξη και ωρίμανση του περιφερικού. 

Ειλεοστομία: Μία από τις πρώτες τεχνικές κατα-
σκευής ειλεοστομίας είχε ως εξής: Τα τελευταία 5 
εκατοστά του προς εκστόμωση ειλεού εξελκύονταν 
από το άνοιγμα του κοιλιακού τοιχώματος το οποίο 
θα φιλοξενούσε τη στομία. Στον εντερικό αυλό τοπο-
θετείτο σκληρός σωλήνας και το έντερο δενόταν γύρω 
του. Πέντε ημέρες μετά ο σωλήνας αφαιρείτο και το 
έντερο συνεκρατείτο από το συνδετικό ιστό που είχε 
δημιουργηθεί στη θέση της περίδεσης. Προφανώς 
ειλεοστομία κατασκευασμένη κατά τον τρόπο αυτό 
δεν είχε σπουδαίες προοπτικές μακροχρόνια, καθώς η 
προοδευτική ρίκνωση του προαναφερθέντος συνδετι-
κού ιστού προκαλούσε στένωση κατ’αρχάς και τελικά 
απόφραξη. Για το λόγο αυτό η μέθοδος εγκαταλείφθη-
κε27. Λύση σε μία σειρά προβλημάτων που δημιουρ-
γούσε η έκθεση του ορογόνου προσπάθησε να δώσει 
ο Dragstedt το 1942, όταν εισηγήθηκε την κάλυψη με 
δερματικό μόσχευμα. Αν το μόσχευμα ‘έπιανε’, ο ασθε-
νής είχε ένα ικανοποιητικό στόμα για ένα διάστημα, 
αλλά περί τα πέντε έτη μετά η διαβροχή του δέρματος 
από το εντερικό περιεχόμενο προκαλούσε διάβρωση 
και ρίκνωση28. Η εισαγωγή της “άμεσης ωρίμανσης” 
δηλαδή της συρραφής του διανοιχθέντος εντέρου στο 
δέρμα που πρωτοεφαρμόσθηκε στις κολοστομίες από 
τους Patey (1951) και Butler (1952) άνοιξε το δρόμο 
για την εφαρμογή της βλεννογονοδερματικής ραφής 
και στις ειλεοστομίες από τον Brooke αρχικά το 1952 
και τον Turnbull το 1953. Η βλεννογονοδερματική 
ραφή συνδυάστηκε με την εκστροφή του εντερικού τοι-
χώματος. Διάφορες τροποποιήσεις που κατά καιρούς 
προτάθηκαν από τον Turnbull όπως η απογύμνωση του 
βλεννογόνου ή ορομυϊκές σχάσεις εγκαταλείφθησαν 
και τελικά επικράτησε και εφαρμόζεται η τεχνική του 
Brooke. Η επίπτωση μίας τόσο παραγωγικής στομίας 
στην ποιότητα ζωής και τις κοινωνικές σχέσεις (όταν 
μάλιστα η εφαρμογή της αφορά συνηθέστατα νέα 
άτομα) έστρεψαν το ερευνητικό ενδιαφέρον προς την 
επινόηση μηχανισμών που θα επέτρεπαν τη δημιουργία 
μίας εγκρατούς ειλεοστομίας. Το 1967 ο σουηδός Nils 
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αναστόμωσης. Κατά κανόνα δεν απαιτείται λαπαρο-
τομία για την αποκατάσταση. Χαρακτηριστική είναι η 
εμπειρία του Feinberg – δεν απαιτήθηκε λαπαροτομία 
σε καμία από 110 συγκλείσεις31. Είναι επίσης δυνατή η 
διεξαγωγή της επέμβασης υπό τοπική αναισθησία. Σε 
όλες τις περιπτώσεις κινητοποιείται το έντερο από το 
περιβάλλον δέρμα, υποδόριο και απονεύρωση, ώστε να 
είναι δυνατή η είσοδος στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Η 
σύγκλειση του εντέρου είναι πραγματοποιήσιμη κατά 
τρεις τρόπους: 1) Σύγκλειση του ανοίγματος εγκάρσια 
σε δύο στρώματα. 2) Περιορισμένη εντερεκτομή 2-3 
εκατοστών εκατέρωθεν και τελικοτελική αναστόμωση 
με το χέρι σε δύο στρώματα. 3) Περιορισμένη εντε-
ρεκτομή 2-3 εκατοστών εκατέρωθεν και ‘λειτουργική 
αναστόμωση’ με πλαγιοπλάγια συρραφή με GIA και 
σύγκλειση του εγκάρσιου ανοίγματος με TA. Φαίνεται 
ότι η τεχνική αυτή σχετίζεται με μικρότερους κινδύνους 
εντερικής απόφραξης31. Τα συχνότερα προβλήματα 
μετά τη σύγκλειση (5-25%) είναι η εντερική απόφραξη 
και η διαφυγή1, 31.

Αποτελέσματα: Πριν την εισαγωγή της αναστροφής 
και της βλεννογονοδερματικής ραφής το ποσοστό των 
επιπλοκών της ειλεοστομίας άγγιζε το 90%32, ενώ 
κατόπιν μειώθηκε σημαντικά. Σε όλες τις σειρές το 
ποσοστό επιπλοκών στην περίπτωση της ν. του Crohn 
είναι αισθητά υψηλότερο από εκείνο της περίπτωσης 
της ελκώδους κολίτιδος. Ο Carlstedt αναφέρει 34% 
επιπλοκές ειλεοστομίας τύπου Brooke σε μικτό πλη-
θυσμό με ποσοστά 24% για ελκώδη κολίτιδα και 44% 
για νόσο Crohn’s32.

Επιπλοκές ειλεοστομίας

Στένωση και εισολκή: Είναι συχνός λόγος επανε-
πεμβάσεων. Κύριος λόγος είναι μη ικανό μήκος εντέ-
ρου κινητοποιημενο και αγγειακή δυσλειτουργία. Μη 

Kock από το Goetteborg εισήγαγε τη δημιουργία ειλε-
ϊκού θυλάκου με βαλβίδα με στόχο τη συγκράτηση της 
ροής του εντερικού περιεχόμενου και ανάγκη κένωσης 
μερικές φορές τη μέρα με καθετηριασμό. Πρόσφατα 
περιεγράφη νέος τύπος βαλβιδικού μηχανισμού (T-
pouch), η εμπειρία όμως από την εφαρμογή του στο 
πεπτικό είναι ακόμη περιορισμένη29.

Κατασκευή τελικής ειλεοστομίας (Brooke’s): Η προ-
ετοιμασία για την ειλεοστομία αρχίζει από τη φάση 
της κολεκτομής: Καλό είναι να απολινώνεται το δεξιό 
μεσόκολο κοντά στο εντερικό τοίχωμα μέχρι τη δεξιά 
κολική καμπή, ώστε αφ’ενός να προστατεύονται τα 
αγγεία του ειλεού και αφ’ετέρου να υπάρχει αρκετό 
μεσεντέριο για να καθηλωθεί στο πλάγιο κοιλιακό 
τοίχωμα προκειμένου να αποφευχθεί περιτύλιξη του 
λεπτού γύρω από τον καθηλωμένο ειλεό και εντερική 
απόφραξη. Δημιουργείται το άνοιγμα στο κοιλιακό 
τοίχωμα κατά τα προηγουμένως περιγραφέντα και 
διεκβάλλεται ο ειλεός ώστε να προβάλλουν 5 έως 6 
εκατοστά πάνω από το επίπεδο του δέρματος. Αφού 
σταθεροποιηθεί το μεσεντέριο, κλείνεται η μέση γραμ-
μή και ακολουθεί η στερέωση με μερικά ορομυϊκά 
ράμματα στην πρόσθια θήκη (δεν χρησιμοποιούνται 
από όλους) και ακολούθως ωρίμανση της στομίας με δι-
ακεκομμένα απορροφήσιμα ράμματα που διαπερνούν 
το εντερικό τοίχωμα στο όριό του, ορομυϊκό χιτώνα στη 
βάση και χόριο. Συνιστάται να αποφεύγεται η συρραφή 
όλου του πάχους του δέρματος, ώστε να μη εμφυτεύεται 
ο βλεννογόνος στο περί τη στομία δέρμα30. 

Ειλεοστομία δι’έλικος (loop ileostomy): Επιλέγεται 
μία έλικα του τελικού ειλεού που φαίνεται να είναι 
δυνατό να εξέλθει από το στόμιο χωρίς τάση. Χωρίς να 
καταστραφούν τα αγγεία του μεσεντερίου διεκβάλλε-
ται ελαστική ή βαμβακερή λεπτή ταινία αμέσως δίπλα 
στον ορογόνο στο σημείο που υπολογίζεται ότι θα είναι 
η κορυφή της αγκύλης και το έντερο εξελκύεται. Επι-
βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει στροφή που να επηρεάζει 
τη βατότητά του και η ταινία αντικαθίσταται από την 
περόνη συγκράτησης η οποία θα αφαιρεθεί μετά την 7η 
μετεγχειρητική ημέρα. Ακολουθεί διάνοιξη και άμεση 
ωρίμανση. Αντί της διάνοιξης στην κορυφή της αγκύλης 
προτιμάται η εγκάρσια διάνοιξη προς την πλευρά της 
απιούσης έλικος, ώστε με την αναστροφή να σχηματι-
σθεί στην πλευρά της προσιούσης υπερυψωμένη θηλή, 
όπως στην τελική (εικ. 3). 

Σύγκλειση ειλεοστομίας δι’έλικος: Προφανώς αφορά 
μία προσωρινή ειλεοστομία, συνήθως προστατευτική Εικ. 3. Ειλεοστομία δι’έλικος – τεχνική Turnbull
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χειρουργική αιτία μπορεί να είναι υπερβολική αύξηση 
του σωματικού βάρους μετεγχειρητικά15. Προκειμένου 
να αποφεύγεται η επιπλοκή αυτή καλό είναι ο χειρουρ-
γός να μην υποκύπτει κατά το στάδιο της κατασκευής 
στον πειρασμό να αφήσει ένα ισχαιμικό έντερο με 
την ελπίδα ότι ‘θα πάει καλά’. Είναι μάλλον βέβαιο 
ότι τελικά θα απαιτηθεί επανεπέμβαση ή ο ασθενής 
θα έχει βασανιστικές δυσκολίες στην προσαρμογή της 
συλλεκτικής συσκευής. Η επιπλοκή αυτή έχει συνδεθεί 
όμως και με φλεγμονώδη διήθηση του εκστομωμένου 
εντέρου από υποτροπή ν. Crohn’s14. Η εγχειρητική 
αντιμετώπιση στένωσης ή εισολκής είναι δυνατό να 
διεκπεραιωθεί χωρίς λαπαροτομία, αλλά αυτό δεν 
είναι αρκετά συχνό, επομένως η προετοιμασία θα 
είναι ανάλογη. Η διόρθωση αρχίζει με την αφαίρεση 
δέρματος γύρω από τη στομία, ώστε να είναι δυνατή 
η κινητοποίηση του εντέρου, νέα σταθεροποίηση στην 
απονεύρωση και ωρίμανση. Πολλοί χρησιμοποιούν τε-
χνικές με τεμάχια πλέγματος ή εφαρμογή συρραπτικών 
για σταθεροποίηση του εντέρου. Οι τεχνικές αυτές δεν 
έχουν τύχει ευρείας αποδοχής και ενέχουν κινδύνους 
δημιουργίας συριγγίων. 

Πρόπτωση: Είναι σταθερή ή ολισθαίνουσα. Στη 
δεύτερη περίπτωση αντιπροσωπεύει μάλλον αποτυχία 
σωστής στερέωσης και προκαλεί τεχνικά προβλήματα, 
γιατί στη φάση της εισολκής είναι δυνατό να διαφεύγει 
εντερικό περιεχόμενο από τη βάση του σάκου. Η απο-
κατάσταση της ολισθαίνουσας απαιτεί λαπαροτομία 
για διόρθωση που έγκειται στην εκ νέου στερέωση 
της στομίας στο περιτόναιο. Η καθηλωμένη πρόπτω-
ση είναι δυνατό να επιδιορθωθεί απλά με κυκλοτερή 
διατομή του εντέρου με διατήρηση της εντεροδερμα-
τικής συμβολής, διατομή του πλεονάζοντος εντέρου, 
αναστροφή και εκ νέου συρραφή. Καλό είναι να μην 
επιχειρείται ενδοκοιλιακή διήνυση. Μεταξύ άλλων 
μέτρων για την αντιμετώπιση τόσο της πρόπτωσης όσο 
και της εισολκής έχει προταθεί η περιτύλιξη του άμεσα 
γειτνιάζοντος με το τοιχωματικό περιτόναιο εντέρου 
αφού δημιουργηθεί μικρό άνοιγμα στο μεσεντέριο με 
λωρίδα απονεύρωσης33.

Συρίγγιο: Δεν αποτελεί συχνό λόγο επανεπέμβασης 
σε ειλεοστομίες. Συνήθως σχετίζεται με υποτροπή ν. 
Crohn15. Άλλοι λόγοι είναι διάβρωση του εντεροστό-
ματος από το δίσκο της βάσης του συλλεκτικού μηχα-
νισμού ή τοποθέτηση βαθιών ορομυϊκών ραμμάτων. Η 
αντιμετώπιση συνήθως απαιτεί λαπαροτομία, εκτομή 
και πιθανώς αλλαγή της θέσης της στομίας. 

Εμφύτευση: Εμφύτευση βιώσιμων κυττάρων εντε-
ρικού βλεννογόνου είναι δυνατή κατά μήκος της 
βλεννογονοδερματικής ραφής αν δεν χρησιμοποιηθούν 
ράμματα προς το χόριο. Είναι δυνατό να παράγεται 
τόση βλέννη ώστε να γίνεται αδύνατη η συγκόλληση 
του σάκου, να διαφεύγει περιεχόμενο και να δημιουρ-
γείται δερματικός ερεθισμός. Μόνη αποτελεσματική 
λύση είναι η εκτομή. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί 
να απαιτηθεί αλλαγή της θέσης. 

Κακή επιλογή θέσης: Η σημασία της θέσης μιας 
στομίας για την ποιότητα ζωής του ασθενούς είναι 
γνωστή. Αν τελικά η τοποθέτηση του εντεροστόματος 
είναι λάθος, θα πρέπει να ανατοποθετηθεί σωστά 
και τούτο πραγματοποιείται μέσω λαπαροστομίας15. 
Έχει προταθεί και μέθοδος με την οποία δεν είναι 
απαραίτητη η λαπαροτομία. Κατ’αυτήν το έντερο 
παρασκευάζεται κυκλοτερώς, συγκλείεται το άκρο 
του και καταλείπονται μακρά ράμματα ώστε να είναι 
δυνατή η ανεύρεση και η σύλληψή του. Αποφασίζεται 
η νέα θέση του στόματος και δημιουργείται με αμβλεία 
αποκόλληση σήραγγα προς το νέο στόμιο. Το τελευταίο 
κατασκευάζεται κατά τα γνωστά, εξελκύεται το έντερο, 
στερεώνεται και ‘ωριμάζεται’34.

Παραστομιακή κήλη: Προδιαθεσικοί παράγοντες 
μπορεί να είναι η αύξηση του σωματικού βάρους, 
προβλήματα θρέψης, αύξηση της ηλικίας και άλλες 
συστηματικές νόσοι. Τα κοινότερα πάντως αίτια είναι 
μεγάλο τοιχωματικό άνοιγμα στο στάδιο της κατασκευ-
ής και η δημιουργία του εκτός των ορίων του ορθού 
κοιλιακού μυός. Η αντιμετώπιση εξαρτάται από τη γε-
νική κατάσταση του ασθενούς, το μέγεθος της κήλης, τη 
θέση του στομίου και τη δυσκολία που δημιουργεί στην 
εφαρμογή της συλλεκτικής συσκευής. Το τελευταίο 
αποτελεί και την κύρια ένδειξη αντιμετώπισης. Άλλες 
ενδείξεις είναι η κακή θέση, ορατή διόγκωση που 
προκαλεί αμηχανία στον φέροντα. Μικρές κήλες είναι 
δυνατό να διορθωθούν χωρίς λαπαροτομία, με υψηλό 
όμως ποσοστό υποτροπής15. Μεγάλες κήλες απαιτούν 
κατά κανόνα λαπαροτομία, ανάταξη του περιεχομένου 
του κηλικού σάκου, σύγκλειση του τοιχωματικού ελ-
λείμματος με πλέγμα ή όχι και τις περισσότερες φορές 
αλλαγή της θέσης του στομίου. 

Ανάπτυξη καρκινώματος: Ανάπτυξη καρκινώμα-
τος σε ειλεοστομία είναι σπάνια, αν και υπάρχουν 
ενδείξεις ότι η συχνότητα αυξάνεται35. Ο ιστολογικός 
τύπος είναι συνήθως αδενοκαρκίνωμα, αν και έχει 
περιγραφεί και καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων 
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σχετιζόμενο με ουλή μετά από μεταμόσχευση δέρμα-
τος. Το καρκίνωμα αναπτύσσεται μετά από μεγάλο 
χρονικό διάστημα, συνήθως μεγαλύτερο από 25 έτη. 
Συχνότερα αφορά ελκώδη κολίτιδα και σπανιώτερα 
νόσο του Crohn. Ανίχνευση δυσπλασίας σε στομία 
κατασκευασμένη στα πλαίσια αντιμετώπισης ΙΦΕΝ 
πρέπει να θεωρείται σαν δείκτης πιθανώς συνυπάρχο-
ντος καρκινώματος. Κακοήθεια έχει επίσης αναφερθεί 
σε υπολειπόμενο βλεννογόνο από παλιά τυφλοστομία, 
διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε παλαιότερα σαν 
επείγουσα διαδικασία σε κεραυνοβόλο μορφή κολίτι-
δας. Αναλογίες πιθανώς υπάρχουν με τα καρκινώματα 
που έχουν περιγραφεί σε συριγγώδεις πόρους σε 
ασθενείς με Crohn. 

Αιμορραγία: Μικρή ή μεγαλύτερη έως και απει-
λητική για τη ζωή αιμορραγία έχει περιγραφεί σε 
σχέση με στομία του πεπτικού. Αφορά συνηθέστερα 
ειλεοστόματα και οφείλεται είτε είναι ορατό είτε 
όχι σε κιρσούς λόγω πυλαίας υπέρτασης. Η πυλαία 
υπέρταση είναι δυνατό απλώς να συνυπάρχει ή να 
αποτελεί εξωεντερική εκδήλωση της ΙΦΕΝ, αποτέλε-
σμα κίρρωσης από σκληρυντική χολαγγειΐτιδα15. Τα 
θεραπευτικά μέτρα που έχουν χρησιμοποιηθεί περι-
λαμβάνουν σκληροθεραπεία μέσα ή γύρω από τους 
κιρσούς (με συχνή επιπλοκή δυσίατα έλκη), ραφές 
– απολινώσεις, βλεννογονο-δερματική αποσύνδεση 
(mucocutaneous disconnection- MCD), χορήγηση β-
ανασταλτών, εμβολισμό δι’αγγειογραφίας36, η οποία 
και έχει το χαμηλότερο ποσοστό υποτροπών. Στο 
πλαίσιο της πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης πολύ 
καλή θεραπευτική λύση αποτελεί η διασφαγιτιδική 
ενδοηπατική πυλαιοσυστηματική εκτροπή (TIPS)37. 
Πρώτο άμεσο μέτρο παράλληλα με την εξασφάλιση 
μη διαταραγμένου μηχανισμού αιμόστασης αποτελεί 
η τοπική πίεση και μάλιστα με γάζα εμποτισμένη σε 
αδρεναλίνη. 

Περιστομιακά συρίγγια: Σύμφωνα με παλαιότερες 
αναφορές επρόκειτο για το 24-40% των επιπλοκών των 
ειλεοστομιών. Θεωρήθηκαν προϊόν εγχειρητικών χειρι-
σμών, ορογονίτιδας, κακής προσαρμογής συλλεκτικών 
συσκευών και κατά μικρό μόνο ποσοστό οφειλόμενα σε 
υποτροπή ν. του Crohn. Σύμφωνα με νεώτερες μελέτες 
η επίπτωση είναι αρκετά μικρότερη (π.χ. 6,9% των 
ειλεοστομιών στο υλικό του Mount Sinai Hospital)34 
και κατά κανόνα οφείλεται σε υποτροπή ν. Crohn’s. 
Η απόσταση του στομίου του συριγγίου ποικίλλει από 
ακριβώς δίπλα στο στόμα έως περισσότερο από 5 cm. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα συρίγγια είναι πολ-
λαπλά και αφορούν επίσης ασθενείς που έχουν υποστεί 
πολλαπλές επεμβάσεις. Το βάθος μπορεί να κυμαίνεται 
από το υποδόριο μέχρι την περιτοναϊκή κοιλότητα. Η 
αντιμετώπιση είναι δυνατό να περιορίζεται σε εκτομή 
του συριγγώδους πόρου, αλλά αρκετά συχνά είναι 
απαραίτητη η εκτομή του εμπλεκόμενου τμήματος του 
τελικού ειλεού και επανατοποθέτηση της στομίας.

Περιστομιακές δερματικές εξελκώσεις: Οφείλονται 
σε μεγάλο ποσοστό (59,1%)14 σε φλεγμονή του ειλεού 
της στομίας.

Γαγγραινώδες πυόδερμα (pyoderma gangrenosum): 
Περιεγράφη πρώτα από τους Brunnsting και συν το 
1930. Πρόκειται για επώδυνη χρόνια εξελκωμένη δερ-
ματική βλάβη παρατηρούμενη συχνά στην προκνημιαία 
χώρα. Η αιτία παραμένει άγνωστη, αλλά συνδέεται 
με ΙΦΕΝ. Παλαιότερα θεωρήθηκε ότι το 50% των 
ασθενών με γαγγραινώδες πυόδερμα είχαν ελκώδη 
κολίτιδα, ενώ με τα σημερινά δεδομένα το ποσοστό 
αυτό φαίνεται να είναι γύρω στο 10%38. Αντίθετα, με 
αυξανόμενη συχνότητα, περιγράφεται σύνδεση της 
βλάβης με ν. Crohn’s. Παραστομιακή εντόπιση της 
βλάβης περιγράφεται σχετικά σπανιώτερα, αλλά είναι 
έντονη η αίσθηση στη βιβλιογραφία ότι πολλές ανα-
φορές μη ειδικών παραστομιακών βλαβών αφορούν 
τελικά πυόδερμα. Αν αποτύχουν τα συντηρητικά μέτρα 
οι χειρουργικές εναλλακτικές λύσεις περιλαμβάνουν 
νεαροποίηση, μεταμόσχευση δέρματος η οποία δεν 
ενθαρρύνεται ιδιαίτερα και οπωσδήποτε όχι πρώιμα 
και τέλος αλλαγή της θέσης του στόματος39.

Διαταραχές μεταβολισμού ύδατος – ηλεκτρολυτών: 
Φαίνεται οι τελικά η σύσταση του σώματος ως προς 
ύδωρ και ηλεκτρολύτες διατηρείται σε φυσιολογι-
κά πλαίσια, αλλά η εναλλαγή τους είναι αυξημένη. 
Επίσης η πυκνότητα του νατρίου στο απέκκριμα της 
ειλεοστομίας δεν αλλάζει ανάλογα με τον όγκο του. 
Σε αρκετούς ασθενείς με μεγάλη παροχή από την 
ειλεοστομία βρίσκεται χαμηλή συγκέντρωση νατρίου 
στα ούρα, δείγμα της κινητοποίησης αντιρροπιστικού 
της απώλειας μηχανισμού40. Εκτιμάται ότι 20% των 
ασθενών με στομία θα νοσηλευθεί για αφυδάτωση 
ή/και ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Έχει βρεθεί στα-
τιστικά σημαντική διαφορά στην ημερήσια παροχή 
από την ειλεοστομία (1118  326ml έναντι 884  257 
ml) μεταξύ των ασθενών που εμφάνισαν αφυδάτωση 
και αυτών που δεν εμφάνισαν, ωστόσο η χαμηλότερη 
παροχή δεν θεωρείται ασφαλής δείκτης ότι η επιπλοκή 
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αυτή δεν θα συμβεί31. 
Λιθίαση χοληφόρων: Ο τελικός ειλεός είναι ο τόπος 

επαναπορρόφησης των συνδεδεμένων χολικών αλά-
των. Εκτομή του ή παράκαμψη οδηγεί σε εξάντληση 
της δεξαμενής χολικών οξέων και το σχηματισμό χο-
ληστερινικών χολολίθων. 

Επιπλοκές άλλων στομιών του πεπτικού 

Επιπλοκές γαστροστομίας: Η συχνότητα επιπλοκών 
της γαστροστομίας σε διάφορες μελέτες κυμαίνεται 
από 10 έως 57% και εκείνη της διαδερμικής σε 5 έως 
35%. Οι συνηθέστερα περιγραφόμενες επιπλοκές είναι 
η διαπύηση του τραύματος, παροδικό πνευμομεσο-
πνευμόνιο, αιμάτωμα στη θέση του στομίου διαφυγή 
περιεχομένου γύρω από τη στομία και επίμονο άλγος. 
Το γαστροστόμιο κλείνει αφ’εαυτού πολύ γρήγορα 
μετά την απόσυρση του σωλήνα στο 92-96% των πε-
ριπτώσεων18.

Επιπλοκές κολοστομίας: Κινούνται στο πλαίσιο των 
γενικών επιπλοκών στομίας του πεπτικού, όπως ανα-
φέρθηκαν ανωτέρω σε σχέση με τις ειλεοστομίες. Δεν 
παρατηρούνται φυσικά επιπλοκές που έχουν σχέση με 
υψηλή παροχή. 

Εγκρατής ειλεοστομία

Ενδείξεις: Περισσότεροι από το 90% των ασθενών 
με κλασσική ειλεοστομία δηλώνουν ικανοποιημένοι 
με τη στομία τους28, με μικρό ποσοστό επιπλοκών και 
ανάγκης για επανεπέμβαση. Υπάρχει όμως ένα ποσο-
στό που δε μπορεί να προσαρμοσθεί στην κατάσταση. 
Ερεθισμοί του δέρματος, αποκόλληση της συλλεκτικής 
συσκευής, θόρυβοι από διαφεύγοντα αέρια, οσμές 
είναι ελάσσονα προβλήματα από ιατρική άποψη, αλλά 
γίνονται μείζονα για την κοινωνική παρουσία πολλών 
ειλεοστομημένων. Η παρουσία του προπίπτοντος ειλε-
οστόματος και του σάκου επιδρούν στην εμφάνιση και 
σε πολλές περιπτώσεις στη σεξουαλική ζωή ορισμένων 
ασθενών. Πρέπει επίσης να επισημανθεί το πρακτικά 
μηδενικό κόστος της εγκρατούς έναντι ενός αρκετά 
υψηλού ποσού που χρειάζεται ετησίως ο ασθενής για 
τα υλικά της κλασσικής ειλεοστομίας. Η εγκρατής 
ειλεοστομία σχεδιάστηκε από τον Kock (περιεγράφη 
το 1969) για να αποφευχθεί το προπίπτον στόμα και η 
συλλεκτική συσκευή. Η γενική ιδέα είναι η κατασκευή 
ενός θυλάκου μεγάλου όγκου και χαμηλής πίεσης, 
στον οποίο αναδείχθηκε η ανάγκη προσθήκης ενός 
βαλβιδικού μηχανισμού. 

Η εγκρατής ειλεοστομία μπορεί να μην είναι δυ-
νατό να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους ασθενείς που 
χρειάζονται επέμβαση για ελκώδη κολίτιδα, αλλά 
είναι πολύτιμη εναλλακτική λύση σε ασθενείς που 
επιθυμούν να αποφύγουν μία κλασσική ειλεοστομία. 
Επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατό να 
μετατραπεί σε εγκρατή ειλεοστομία ένας ειλεϊκός 
θύλακος αναστομωμένος με τον πρωκτό που εμφανίζει 
προβλήματα, χωρίς να χαθεί μήκος εντέρου. Σε όλες 
τις σειρές της βιβλιογραφίας ο τύπος αυτός στομίας 
έχει στις περισσότερες από 90% των περιπτώσεων 
χρησιμοποιηθεί για ασθενείς πάσχοντες από ελκώδη 
κολίτιδα. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις αφορούσαν νόσο 
του Crohn και οικογενή πολυποδίαση41. Οι ενδείξεις 
για εγκρατή ειλεοστομία είναι εκείνες της κατασκευής 
ειλεϊκού θυλάκου για ειλεοπρωκτική αναστόμωση. Οι 
περισσότεροι συγγραφείς απορρίπτουν τους ασθενείς 
με ν. Crohn’s, ενώ άλλοι δεν την θεωρούν αντένδειξη 
αν περιορίζεται αυστηρά σε κολίτιδα. 

Η κατασκευή της κατά Kock ειλεοστομίας απαιτεί 
τη χρήση των τελευταίων 45 εκατοστών του ειλεού. Τα 
εγγύς 30 εκατοστά του τμήματος αυτού αναδιπλώνονται 
και συρράπτονται μεταξύ τους ώστε να σχηματισθεί 
θύλακoς χωρητικότητας περί τα 100 ml. Πριν από τη 
σύγκλειση του θυλάκου κατασκευάζεται ο βαλβιδικός 
μηχανισμός (μήκους τουλάχιστον 5 εκατοστών) με 
εγκολεασμό του άπω τμήματος του εναπομένοντος 
περιφερικού ειλεού στο εγγύς (εικ. 4,5)28, 42. Κλασσι-
κά ο εγκολεασμός συγκρατείται με ράμματα μετάξης 
διεκβαλλόμενα σε όλο το πάχος του τοιχώματος των 
δύο τμημάτων. 

Επιτυχία της βαλβίδας προϋποθέτει ισχυρή ορο-
γόνια συγκόλληση του ορογόνου των επιφανειών του 
εγκολεαζόμενου τμήματος του εντέρου. Ο συνδυα-
σμός του περισταλτισμού του εντέρου που σχηματίζει 
τη βαλβίδα με την πίεση στον αποθηκευτικό χώρο 
τείνει σε διολίσθηση της βαλβίδας43. Ίνωση μεταξύ 
των ορογονίων επιφανειών έχει επιδιωχθεί από δι-
άφορους ερευνητές με μέτρα όπως χρησιμοποίηση 
ορθοπεδικής ράσπας για να γίνει τραχύς ο ορογόνος, 
ελαφρό έγκαυμα με διαθερμία και πολλαπλές τομές 
ορογόνου – μυϊκού χιτώνα. Για τη συγκράτηση της 
βαλβίδας έχουν χρησιμοποιηθεί ορομυϊκές ραφές με-
ταξύ των εξωτερικών επιφανειών των εγκολεαζόμενων 
τμημάτων του εντέρου τοποθετούμενες βαθμιαία όσο 
προοδεύει ο εγκολεασμός, ραφές από το εσωτερικό 
του θυλάκου και τελικά φαίνεται να κερδίζει ιδιαίτερα 
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Εικ. 4. Αρχικά βήματα κατασκευής εγκρατούς ειλοστομίας 
(λήκυθος τύπου S)

Εικ. 5. Ολοκλήρωση κατασκευής εγκρατούς ειλεοστομίας

έδαφος η χρησιμοποίηση συρραπτικών (GIA χωρίς την 
ενεργοποίηση του μαχαιριδίου, TA55) παράλληλα με 
τον άξονα του εγκολεαζόμενου ειλεού σε 3 -4 σειρές, 
εξαιρώντας τη μεσεντερική πλευρά (εικ. 6). Άλλα 
μέτρα μη διολίσθησης της βαλβίδας περιλαμβάνουν 
ταινίες απονεύρωσης44 ή πλέγματος (στις περισσότερες 
σειρές αναφέρεται το marlex) που περιβάλλουν το 
αμέσως υπό το τοίχωμα και περιφερικά της βαλβίδας 
τμήμα του εντέρου. Το μέτρο εφαρμόζεται από πολ-
λούς, έχει όμως ενοχοποιηθεί για συρίγγια, η δημι-
ουργία των οποίων δεν φαίνεται να αποτρέπεται ούτε 
από τη χρήση PTFE αντί του marlex45. Η απογύμνωση 

Εικ. 6. Χρήση συρραπτικού για αποτροπή διολίσθησης

από μεσεντέριο του εγκολεαζόμενου τμήματος επίσης 
εμφανίζει κάποιο πλεονέκτημα με την έννοια ότι δεν 
δημιουργεί ‘αδύνατο σημείο’ και δεν ασκεί έλξη, εκ-
θέτει όμως σε κινδύνους ισχαιμίας43. Για την αντιμετώ-
πιση της διολίσθησης της βαλβίδας χρησιμοποιήθηκαν 
επίσης ράμματα μετάξης για συστροφή περί τον άξονά 
τους εγκολεάζοντος και εγκολεαζόμενου τμήματος. Η 
τροποποίηση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ενός από 
τους λόγους για τους οποίους πιστεύεται ότι διολισθαί-
νει η κατά Kock βαλβίδα, η ύπαρξη από τη μία πλευρά 
ογκώδους μεσεντερίου. Η παραλλαγή είχε απολύτως 
θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη συγκράτηση, 
αλλά χρειάστηκαν επανεπεμβάσεις για συρίγγια46. 
Άλλη παραλλαγή χρησιμοποιεί 60 εκατοστά για την 
κατασκευή ληκύθου σχήματος S με τρεις ‘έλικες’47.

Μία ενδιαφέρουσα παραλλαγή κατασκευής της ει-
λεοληκύθου αναφέρεται από τον Barnett48. Η λήκυθος 
(σε σχήμα U) κατασκευάζεται από ένα απομονωμένο 
τμήμα εντέρου, ώστε δίνεται η δυνατότητα το στόμιο 
να έχει αντιπερισταλτική φορά. (Προφανώς ο εγκολε-
ασμός της βαλβίδας γίνεται ισοπερισταλτικά – εικ. 7). 
Αντί του πλέγματος ή λωρίδων από απονεύρωση που 
χρησιμοποιούν άλλοι συγγραφείς σαν ‘κολλάρο’ για 
να μην απεγκολεασθεί η βαλβίδα (με τίμημα συρίγγια 
ή νέκρωση της απονεύρωσης), κατά τη μέθοδο αυτή 
χρησιμοποιείται τυφλό τμήμα λεπτού εντέρου το οποίο 
ο χειρουργός έχει φροντίσει να ‘περισσεύει’ στην αντί-
θετη του στομίου πλευρά. Το ‘κολλάρο’ αυτό μάλιστα, 
όντας έντερο σε συνέχεια με τη λήκυθο, ενισχύει το 
βαλβιδικό μηχανισμό όταν η λήκυθος είναι γεμάτη (εικ. 
8). Η παραλλαγή αυτή δίνει μία άλλη δυνατότητα: Σε 
περιπτώσεις Crohn κολίτιδας ο Barnett περιγράφει 
την κατασκευή του θυλάκου από απομονωμένο τμήμα 
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Εικ. 7. Κατασκευή ειλεοστομίας κατά Barnett – α

Εικ. 8. Κατασκευή ειλεοστομίας κατά Barnett – β

νήστιδας. Τα πλεονεκτήματα της δυνατότητας αυτής 
είναι προφανή. 

Αποτελέσματα και επιπλοκές της εγκρατούς ειλε-
οστομίας: Το τίμημα για μία εγκρατή ειλεοστομία δεν 
είναι αμελητέο, αφού αναφέρεται ένα αρκετά υψηλό 
ποσοστό επιπλοκών και οι επανεπεμβάσεις κινούνται 
σε επίπεδα 46% έως 59%19, 43, 49 (με εξαίρεση τα αποτε-
λέσματα του Barnett – 18,3%)48 ενώ το αντίστοιχο πο-
σοστό για την κλασσική ειλεοστομία κυμαίνεται γύρω 
στο 15%43. Σε υλικό ανασκόπησης αναφέρεται από τον 
Beahrs ότι 13% των στομιών αυτών δεν θα είναι τελικά 
ποτέ εγκρατείς28. Οι περισσότεροι συγγραφείς όμως 
συμφωνούν ότι τόσο η κατασκευή όσο και οι επανε-
πεμβάσεις αξίζουν τον κόπο, αφού οι ασθενείς έχουν 
τελικά μία εγκρατή στομία σε ποσοστά 80% – 95%20, 42, 

43, 49. Οι επιπλοκές συμβαίνουν κατά κανόνα μέσα στους 
3 πρώτους μήνες (Barnett: το 80%)48. Η συχνότητα δεν 

είναι αμελητέα, φαίνεται όμως πως με την υιοθέτηση 
συγκεκριμένων τεχνικών, την αύξηση της εμπειρίας και 
την προσοχή είναι δυνατό να μειωθούν κατά πολύ (πίν. 
3). Ο εμπνευστής της εγκρατούς ειλεοστομίας αναφέ-
ρει μεταβολή της συχνότητας από 24% στο 7%50. Από 
τις πρώιμες λογικό είναι η διαφυγή να εμφανίζεται σαν 
μία από τις χαρακτηριστικές επιπλοκές της κατά Kock 
ειλεοστομίας λόγω των πολλών γραμμών συρραφής. 
Προφανώς συχνότατα προκαλεί περιτονίτιδα. Στην 
ίδια κατάληξη είναι δυνατό να φθάσει και η νέκρω-
ση του θυλάκου ή της βαλβίδας41, 43, 45, 46. Στις όψιμες 
επιπλοκές κυριαρχεί η ανεπάρκεια της βαλβίδας που 
αποτελεί και την ‘Αχίλλειο πτέρνα’ του τύπου αυτού της 
ειλεοστομιας. Η ανεπάρκεια οφείλεται κατά κανόνα 
στη διολίσθηση – απεγκολεασμό της βαλβίδας (εικ. 
9). Εκδηλώνεται αρχικά με δυσχέρεια στον εκκενω-
τικό καθετηριασμό. Η συχνότητα (άνω των 25% ή και 
30%)43, 51 και η σοβαρότητα της επιπλοκής οδήγησε 
τους ερευνητές στην υιοθέτηση διαφόρων τεχνικών γιά 
την πρόληψή της που περιεγράφησαν προηγουμένως 
(πιν. 4). Ο Kock μετέβαλε τα ποσοστά διολίσθησης από 
44% στο 17% με τα περιστροφικά ράμματα και μετά 
μηχανική συρραφή και απονεύρωση ή marlex γύρω στο 
11% 50. Σε ακράτεια χωρίς δυσχέρεια καθετηριασμού 
οδηγούν εσωτερικά συρίγγια (εικ. 10), λόγω του ότι πα-
ρακάμπτεται η βαλβίδα. Το ίδιο πρακτικά αποτέλεσμα 
έχουν και τα εντεροδερματικά συρίγγια. Αίτια ορομυ-
ικές καθηλωτικές ραφές, προσθετικά υλικά ή νόσος 
του Crohn 42, 45, 50. Δυσχέρεια στον καθετηριασμό είναι 
δυνατόν επίσης να προκληθεί από ύπαρξη απόστασης 
ανάμεσα στη λήκυθο και το τοίχωμα - ο καθετήρας δε 
μπορεί να περάσει τη ζώνη υψηλής πιέσεως43. Η λη-
κυθίτις (pouchitis) σπανίως αποτελεί λόγο αποτυχίας 
της εγκρατούς ειλεοστομίας49. Η αιτιολογία θεωρείται 
μικροβιακή, αφού η χλωρίδα στο περιεχόμενο του ειλε-
οθυλάκου είναι περί τα 107 βακτήρια ανά γραμμάριο, 

Πίνακας 3. Απώτερες επιπλοκές σε 60 ασθενείς με εγκρατή 
ειλεοστομία (Olsson et al)51 

Επιπλοκές Αρ. περιπτώσεων 

Απεγκολεασμός της βαλβίδας 15 (22 επεμβάσεις) 

Μη ειδική φλεγμονή 18 (εκτομή 2 ληκύθων) 

Εντερική απόφραξη 1 

Στένωση στομίου 6 

Υποτροπή ν. Crohn 3 (εκτομή 1 ληκύθου) 
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Εικ. 9. Μηχανισμός διολίσθησης βαλβίδας Kock

Εικ. 10. Εσωτερικό και εξωτερικό συρίγγιο

έναντι 103 του προϊόντος της κλασσικής ειλεοστομίας. 
Παρά το ότι η ληκυθίτις μοιάζει μακροσκοπικά και 
μικροσκοπικά με την κολίτιδα, δεν έχει το ίδιο δυ-
ναμικό κακοήθους εξαλλαγής. Δεν έχουν αναφερθεί 
καρκινώματα προερχόμενα από τη λήκυθο43, 49. Ο Kock 
αναφέρει επίσης ειλεΐτιδα σε ποσοστό 17%, στένωση 
του στομίου σε 8% και πρόπτωση της βαλβίδας από το 
ειλεόστομα σε 5 %50.

Λαπαροσκοπική κατασκευή στομιών σε ασθενείς με 
ΙΦΕΝ

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: Τα πλεονε-
κτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής αποκτούν 
ιδιαίτερη σημασία για τους ασθενείς με ΙΦΕΝ. Η πο-
ρεία της νόσου τους συνδέεται γενικά με πιθανότητα 
πολλαπλών εγχειρητικών χειρισμών και η ελάχιστα 
τραυματική χειρουργική μειώνει δραματικά αφ’ ενός 
τις πιθανότητες δημιουργίας ενδοκοιλιακών συμφύσε-
ων κάνοντας απλούστερες και ασφαλέστερες μελλο-
ντικές επεμβάσεις και αφ’ ετέρου τις μετεγχειρητικές 
ουλές οι οποίες, εκτός των άλλων, δυσχεραίνουν την 
εξεύρεση θέσης για έξοδο ή μετατόπιση στομίας. 
Πρόκειται συνήθως για ασθενείς κακής θρέψης και 
ανοσοκατασταλμένους στους οποίους δεν θα ήταν 
επιθυμητή μία λαπαροτομία. Συχνά χειρουργούνται 
μετά πολυήμερη νηστεία και η πρώιμη κινητοποίηση 
του εντέρου αποτελεί ευνοϊκό παράγοντα, η χρονιότη-
τα δε της νόσου και οι επιπτώσεις της στην ψυχολογία 
τους κάνουν ιδιαίτερα χρήσιμη τη βραχύτερη και πολύ 
πιο ανώδυνη μετεγχειρητική πορεία. Τέλος, πρόκειται 
κατά κανόνα για νέα άτομα για τα οποία η σωματική 
εμφάνιση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς και πιθανές 
επιπτώσεις στην κοινωνική και ερωτική τους ζωή52. 
Η λαπαροσκοπική κατασκευή στομίας ενέχει ακόμη 
περισσότερα πλεονεκτήματα: Είναι απλή, σύντομη και 
ασφαλής διαδικασία με μία ή δύο μικροσκοπικές τομές 
μακριά από το στόμιο. Προφανώς οι πρώτες μελέτες 
αποτέλεσαν μικρές σειρές με προσανατολισμό στην 
τεχνική δυνατότητα της κατασκευής (πιν. 5). Η αυξανό-
μενη εμπειρία έδειξε ότι η ειλεοστομία δι’έλικος (loop 
ileostomy), η κολοστομία αγκύλης (loop colostomy) και 
η τελική κολοστομία είναι μία ασφαλής διαδικασία. 

Πιν. 4. Απεγκολεασμός βαλβίδας σε σχέση με τεχνική 
(Olsson et al) 51 

Τεχνική κατασκευής n Απεγκολεασμός 

Αρχική διαδικασία Kock 15 7 

Αρχική διαδικασία +

Περιχειρίδα από απονεύρωση 3 0 

GIA 2 1 

GIA + απονεύρωση 40 7 
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Δημιουργία ειλεοστομίας κατά Brooke και διαχωριζό-
μενης (split ileostomy) λαπαροσκοπικά έχουν επίσης 
αναφερθεί. Ενδείξεις: Οι ενδείξεις λαπαροσκοπικής 
κατασκευής στομίας στην περίπτωση των ΙΦΕΝ είναι 
γενικά εκείνες της ανοικτής δημιουργίας53. Προφανώς 
όπου η στομία αποτελεί μέρος γενικώτερου χειρισμού 
που πραγματοποιήθηκε ανοικτά δε νοείται λαπαρο-
σκοπική κατασκευή, τουλάχιστον στον ίδιο χρόνο. 
Δεν έχει επιχειρηθεί σύμφωνα με τη διαθέσιμη βιβλι-
ογραφία κατασκευή εγκρατούς ειλεοστομίας τύπου 
Kock λαπαροσκοπικά. Παρά τις αυξημένες τεχνικές 
δυσκολίες από τη λαπαροσκοπική αντιμετώπιση ωφε-
λούνται οι παχύσαρκοι ασθενείς οι οποίοι θα έπρεπε 
να υποστούν ικανού μεγέθους λαπαροτομία για να 
είναι εφικτή η κατασκευή μίας στομίας. Σε ασθενείς 
με νόσο του Crohn καθίσταται δυνατός ο έλεγχος όλου 
του εντέρου ώστε να καθορισθεί η έκταση της νόσου 
και πιθανώς άλλες μη ανιχνευθείσες προεγχειρητικά 
βλάβες που θα έπρεπε να αντιμετωπισθούν. Στην 
περίπτωση της Crohn’s επίσης η συχνότερη ένδειξη 
κατασκευής στομίας είναι οι ορθοπρωκτικές βλάβες54. 
Αντενδείξεις: Γενικά λαπαροσκοπική αντιμετώπιση 
γίνεται με μεγαλύτερη περίσκεψη σε ασθενείς με νόσο 
του Crohn, παρά τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα. 
Πλήρης ή σχεδόν πλήρης εντερική απόφραξη, ενδο-

κοιλιακό απόστημα ή σήψη, ενδοκοιλιακά συρίγγια 
αποκλείουν κατά κανόνα την προοπτική λαπαροσκο-
πικής επέμβασης55. Προηγηθείσες ανοικτές ή λαπα-
ροσκοπικές επεμβάσεις δεν πρέπει να θεωρούνται ως 
αντένδειξη53. Στη σειρά των Ludwig και συν 18 από 31 
ασθενείς (που χειρουργήθηκαν είτε για εκτομή είτε για 
εκτροπή) είχαν ήδη υποστεί κάποια επέμβαση και μόνο 
2 από τις 6 μετατροπές είχαν σαν αίτιο συμφύσεις55. 
Τεχνική: Προεγχειρητικά έχει σημειωθεί η θέση του 
μελλοντικού εντεροστόματος σύμφωνα με τις γνωστές 
αρχές. Η θέση του ασθενούς είναι είτε τροποποιημέ-
νη θέση λιθοτομής, είτε ύπτια. Η πρώτη από τις δύο 
χρησιμοποιείται συνήθως αν πρόκειται να πραγματο-
ποιηθούν και διαδικασίες εκτομής. Αν πρόκειται για 
κατασκευή στομίας και μόνο, η ύπτια θέση και ελαφρά 
κλίση σε θέση Tredelenburg και αντίθετα από εκείνη 
της στομίας είναι απόλυτα ικανοποιητική για τη διε-
ξαγωγή της επέμβασης. Στην τελευταία περίπτωση ο 
χειρουργός στέκεται στην αντίθετη της στομίας πλευρά 
του ασθενούς και η οθόνη τοποθετείται δίπλα στον 
ασθενή στην απέναντι από το χειρουργό πλευρά. Η 
εγκατάσταση πνευμοπεριτοναίου πραγματοποιείται 
με την τοποθέτηση βελόνας Verress υπομφάλια ή, σε 
περίπτωση προηγηθεισών επεμβάσεων, όπου κρίνεται 
ότι η είσοδος στην περιτοναϊκή κοιλότητα θα είναι πιο 

Πιν. 5. Σειρές λαπαροσκοπικά κατασκευασθεισών στομιών (Schwandner O et al 1998)67

Συγγραφείς Έτος n Ειλεοστομία δι’έλικος Κολοστομία αγκύλης Τελική κολοστομία

Lange et al 1991 1 - 1 - 

Romero et al 1992 1 - - 1 

Khoo et al 1993 1 1 - - 

Hashizume et al 1994 1 - 1 - 

Jess et al 1994 1 1 - - 

Lyerly et al 1994 4 1 2 1 

Roe et al 1994 4 1 3 - 

Weiss et al 1995 5 4α - 1 

Jager et al 1995 10 4 6 - 

Schmidt et al 1996 11 9 - 2 

Fuhrman et al 1994 17 2 8 7β 

Ludwig et al 1996 24 16 2 6 

Oliveira et al 1997 32 25 4 3 

Hollyoak et al 1998 40    

Young et al 1998 19 1 18 - 

Schwndner et al 1998 42 7 32 3 
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ασφαλής. Εναλλακτικά είναι δυνατή η ανοικτή εγκατά-
σταση πνευμοπεριτοναίου (Hasson). Δύο τροκάρ για 
ειλεοστομία και τρία για κολοστομία είναι συνήθως 
αρκετά. Η θέση τους σύμφωνα με τους περισσότερους 
συγγραφείς φαίνεται στα σχήματα 4 και 5. Η επέμβαση 
αρχίζει με την εισαγωγή της οπτικής και έλεγχο όλης 
της περιτοναϊκής κοιλότητας και του εντέρου. 

Κατασκευή ειλεοστομίας: Συλλαμβάνεται ο τελικός 
ειλεός με λαβίδα τύπου Babcock που εισάγεται από 
το τροκάρ του μελλοντικού στομίου και εξελκύεται 
εκτός κοιλίας (εικ. 11). Εάν δεν πρόκειται για μόνιμη 
ειλεοστομία η σύλληψη πραγματοποιείται σε απόσταση 
τουλάχιστον 15 εκατοστών από την ειλεοτυφλική βαλ-
βίδα, ώστε να είναι άνετη η μελλοντική σύγκλειση53. 
Η έλικα μπορεί να στερεωθεί στην απονεύρωση με 
ράμματα που διεκβάλλονται από την εξωτερική πλευρά 
του στομίου. Μετά την εξωτερίκευση και στερέωση 
επανεγκαθίσταται το πνευμοπεριτόναιο που κατά 
πάσαν πιθανότητα έχει χαθεί και ελέγχεται η θέση της 
προσιούσης και απιούσης έλικος, ώστε να μη υπάρξει 
πρόβλημα συστροφής ή γωνίωσης. Αν πρόκειται για 
διαχωριζόμενη στομία (split ileostomy), απαιτείται 
πρόσθετο τροκάρ 12 mm και διακοπή της συνέχειας 
του εντέρου με ενδοσκοπικό κοπτορράπτη. Η απιούσα 
καθηλώνεται κοντά στο στόμιο ώστε να βρεθεί εύκολα 
εν όψει μελλοντικής αποκατάστασης. Για μόνιμη στο-
μία (Brooke’s) παρ’ότι είναι απίθανο να πραγματοποι-
είται ως μοναδική εγχειρητική διαδικασία, απαιτείται 
επιπλέον απολίνωση προσεκτικά του μεσεντερίου 
ώστε να είναι δυνατός με ασφάλεια ο εξελκυσμός του 
τελικού ειλεού. Η απολίνωση γίνεται κατά κανόνα με 
ενδοσκοπικό κοπτορράπτη και αγκτήρες ανάλογους με 
το πάχος και τη σκληρότητα του μεσεντερίου. 

Κατασκευή κολοστομίας: Πρόκειται κατά κανόνα 
για σιγμοειδοστομία (εικ. 12). Εδώ είναι απαραίτητος 
ο διαχωρισμός των συγγενών συμφύσεων με το πλάγιο 
περιτόναιο. Κριτήριο ικανοποιητικής παρασκευής 
είναι η δυνατότητα εξελκυσμού του εντέρου με το πνευ-
μοπεριτόναιο. Σε όλες τις περιπτώσεις αν υπάρχουν 
δυσκολίες συνιστάται η διεκβολή πρόσθετου τροκάρ 
5mm ώστε να διευκολύνονται οι χειρισμοί και δεν θα 
πρέπει να υπάρχει ο παραμικρός δισταγμός για τη 
χρήση του, ιδίως σε παχύσαρκα άτομα54. Επίσης σε 
καμία περίπτωση το εύρος του στομίου του τροκάρ δεν 
είναι ικανοποιητικό για την εξωτερίκευση του εντέρου 
και θα πρέπει πάντα να διευρύνεται προκειμένου να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος ισχαιμικής νέκρωσης. Έχει 

επίσης προταθεί η ανασήκωση του τοιχώματος με το 
στέλεχος της Babcock και ασφαλής διεύρυνση του 
στομίου με διατομή πάνω σε αυτό56.

Αποτελέσματα: Πρόκειται για σύντομη εγχειρητική 
διαδικασία (Ludwigκαι συν: ενδιάμεσος χρόνος 53 
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Εικ. 11. Λαπαροσκοπική ειλεοστομία

Στομίες για ΙΦΕΝ σε ειδικές καταστάσεις: 

Εγκυμοσύνη: Οι ενδείξεις και οι εγχειρητικοί 
χειρισμοί σε περίπτωση εγκυμοσύνης δεν διαφέρουν 
ιδιαίτερα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κυρίως στη βάση 
της κατάστασης της ασθενούς και όχι της συνυπάρχου-
σας εγκυμοσύνης. Σαν συντηρητικώτερη από τη συνήθη 
αντιμετώπιση αναφέρεται τυφλοστομία με σωλήνα σαν 
αντιμετώπιση σε επείγουσα βάση διάτρησης της δεξιάς 
κολικής καμπής σε ασθενή με κύηση 12 εβδομάδων 
η οποία ακολουθήθηκε από κολεκτομή με ευνοϊκή 
εξέλιξη για την ασθενή και το κύημα57. Σε ασθενείς με 
ειλεοστομία η διογκούμενη μήτρα είναι δυνατό περί 
τον πέμπτο μήνα να απωθήσει το λεπτό και να προ-
καλέσει απόφραξη. Το φαινόμενο δεν είναι σύνηθες. 
Συνηθέστερη είναι πρόπτωση της ειλεοστομίας μέχρι 
και στο διπλάσιο του αρχικού μήκους 

Παιδιά: Η συχνότητα εκδήλωσης ΙΦΕΝ στην 
παιδική ηλικία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί σημαντικά 
πρόσφατα (έρευνα British Association of Pediatric 
Surgeons)58. Το υλικό της έρευνας αυτής αφορούσε 
ν. Crohn στο 52,28% και ελκώδη κολίτιδα κατά το 
υπόλοιπο. Πενήντα τέσσερα τοις εκατό από τα παιδιά 
με ν. Crohn και 26% με ελκώδη κολίτιδα οδηγήθηκαν 
στο χειρουργείο και ένα σημαντικό ποσοστό από αυτά 
υπέστη κάποιο είδος στομίας, συνήθως ειλεοστομία. 
Σε υλικό αποτελούμενο μόνο από μικρούς ασθενείς 
με Crohn, το 65% περίπου των επεμβάσεων αφορούσε 
μόνο ή και στομία59. Το κυριώτερο ειδικό πρόβλημα 
των παιδιών με νόσο του Crohn είναι η καθυστέρηση 
της ανάπτυξης. Σε περιπτώσεις τέτοιας καθυστέρη-
σης και άρνησης ή αποτυχίας μακροχρόνιας λήψης 
ειδικών διαιτών μέσω ρινογαστρικού καθετήρα η 
γαστροστομία αποτελεί ικανοποιητική και ασφαλή 
λύση. Ιδιαίτερη ένδειξη και συσσωρευμένη εμπειρία 
από την εφαρμογή σε παιδιατρικό πληθυσμό υπάρ-
χει για την διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία 
(PEG). ΄Εναντι μικρού κόστους ελαχίστων επιπλοκών 
οι Pashankar και Israel αναφέρουν 78% βελτίωση της 
κλινικής εικόνας και της γραμμικής ανάπτυξης σε 33 
μικρούς ασθενείς17. Προφανώς σε παιδιά με ιστορικό 
προηγηθείσης επέμβασης στην κοιλιά αποφεύγεται η 
διαδερμική οδός.

Λίγα είναι γνωστά σχετικά με τις ψυχολογικές συ-
νέπειες των επεμβάσεων για ΙΦΕΝ κατά την παιδική 
ηλικία. Οι Lask και συν μελετώντας τρείς ομάδες παιδι-
ών με ΙΦΕΝ (με στομία, με ειλεορθική αναστόμωση και 
με φαρμακευτική αγωγή μόνο) δεν βρήκαν διαφορές 

Εικ. 12. Λαπαροσκοπική σιγμοειδοστομία

λεπτά, Schwander και συν: μέσος χρόνος 74,4 λεπτά). 
Το ποσοστό των μετατροπών σε ανοικτή είναι επίσης 
ιδιαίτερα χαμηλό (1 από 13 στη σειρά των Ludwig και 
συν, ενώ σε εκείνη των Schwander και συν 1 από 42 
όχι σε πληθυσμό αποκλειστικά με ΙΦΕΝ - 2,4%). Η 
απώλεια αίματος είναι πρακτικά μηδενική (Ludwig 
και συν: 0-50 ml, ενδιάμεση 10) και οι επιπλοκές ελά-
χιστες: Από τους Reissman και συν αναφέρονται δύο 
εντερικές αποφράξεις από τις οποίες η μία οφειλόταν 
σε συστροφή του ειλεού στην περιοχή της στομίας και 
για την οποία απαιτήθηκε επανεπέμβαση52. Ο μετεγ-
χειρητικός ειλεός παρέρχεται κατά κανόνα το πρώτο 
24ωρο και σπανίως υπερβαίνει το δεύτερο.
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μία κατά Brooke και ειλεοπρωκτική αναστόμωση με 
λύκηθο σε πρώτη ανάγνωση δεν φαίνεται να υπάρχουν 
μεγάλες διαφορές, αλλά τελικά οι ασθενείς με στομία 
αισθάνονται σε άλλοτε άλλο βαθμό πιό περιορισμένοι 
(πιν. 6) π.χ. σε αθλητικές δραστηριότητες47. Οι περι-
ορισμοί αυτοί συχνά έχουν πραγματικό χαρακτήρα 
π.χ. οι φέροντες εγκρατή ειλεοστομία δεν μπορούν 
να ασχοληθούν με καταδύσεις, γιατί οι αλλαγές στην 
πίεση του παγιδευμένου στη λύκηθο αέρα μπορεί να 
προκαλέσουν βαροτραύμα με σοβαρή πιθανότητα 
ρήξης. Οι ασθενείς που φέρουν στομία βιώνουν επί-
σης προβλήματα στην ερωτική τους ζωή τα οποία στις 
περισσότερες περιπτώσεις έχουν σχέση με τις ψυχολο-
γικές επιπτώσεις της στομίας και λιγότερο με υπαρκτά 
ανατομικά προβλήματα – κακώσεις νεύρων κατά την 
πρωκτοκολεκτομή. Η σύγκριση μεταξύ εγκρατούς και 
μη ειλεοστομίας στο υπό συζήτηση πεδίο έχει δώσει 
αντιφατικά αποτελέσματα: Η σεξουαλική ζωή δεν 
φαίνεται να βελτιώνεται πολύ σύμφωνα με ορισμένους 
συγγραφείς ούτε και μετά μετατροπή μιάς τελικής στο-
μίας σε εγκρατή64, ενώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
άλλων και στο ζήτημα αυτό η Kock υπερέχει σημαντικά 
της Brooke’s (πιν. 7)65. Δεν φαίνεται να είναι επίσης 
λίγα τα ασφαλιστικά και οικονομικά προβλήματα που 
βιώνουν μερικοί από τους στομημένους ασθενείς. 
Το χαμηλότερο οικονομικό κόστος λειτουργίας είναι 
ένα από τα θετικά με τα οποία πιστώνεται η Kock 
ειλεοστομία. Σοβαρή συμβολή στη διευκόλυνση της 
λύσης τόσο πρακτικών – νοσηλευτικών όσο και κοι-
νωνικοοικονομικών προβλημάτων των ασθενών αυτών 
είναι οι διάφορες υπηρεσίες ‘στομαθεραπείας’ που 
λειτουργούν στα πλαίσια μεγάλων νοσοκομείων που 
έχουν χειρουργικές μονάδες ειδικά ασχολούμενες με 
τη χειρουργική του πεπτικού66,67.

σε σχέση με την ψυχοκοινωνική προσαρμογή και το 
επίπεδο αυτοεκτίμησης. Οι συγγραφείς καταλήγουν 
ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η επεμβάσεις για στομία 
είναι ψυχολογικά βλαπτικές για τους μικρούς ασθενείς. 
Οι ίδιοι αναφέρονται σε προηγούμενη μελέτη κατά την 
οποία 75% παιδιατρικών ασθενών είχαν την αίσθηση 
ότι βελτιώθηκε η ποιότητα της ζωής τους μετά από 
επέμβαση για στομία. Είναι προτιμώτερο χειρουργικές 
επεμβάσεις στην περίπτωση παιδιών να πραγματοποι-
ούνται πριν από την εφηβεία για ευνόητους λόγους60.

Ποιότητα ζωής ασθενών με στομία πεπτικού

Η μελέτη της “ποιότητας ζωής” (quality of life 
– QoL) βοηθά στο να εξηγηθεί η ικανοποίηση του 
ασθενούς από τις καθημερινές δραστηριότητες πα-
ρουσία της νόσου του. Καθορίζεται από τη φυσική, 
ψυχολογική και κοινωνική κατάστασή του και τη στά-
ση του, τις ανησυχίες του και τη συμπεριφορά του σε 
σχέση με τη νόσο61. Η εξέταση αυτής της πλευράς των 
επιπτώσεων της νόσου αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην 
περίπτωση των ΙΦΕΝ με τη χρονιότητα της νόσου, τις 
εξάρσεις της και την επίδραση στην όλη ζωή του ασθε-
νούς. Εκτός από τη διεύρυνση της γνώσης για τη νόσο, 
η μελέτη διαφόρων πλευρών της ποιότητας ζωής μετά 
από συγκεκριμένες θεραπευτικές ενέργειες και κυρίως 
επεμβάσεις είναι δυνατό να επηρεάσει τις αποφάσεις 
ως προς την αποτελεσματικότητα της αγωγής και την 
υιοθέτηση ή μη διάφορων χειρουργικών διαδικασιών. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται από τους Drossman et 
al ότι ένας νεαρός ασθενής με ελκώδη κολίτιδα θα 
ασθανόταν κοινωνικά στιγματισμένος αν έφερε μία 
στομία και πιθανώς μία ειλεορθική αναστόμωση θα 
ήταν καταλληλότερη, ενώ ένας οδηγός φορτηγού θα 
προτιμούσε να μην έχει ανάγκη συχνών στάσεων, 
άρα μία στομία Kock θα ήταν πλέον ενδεδειγμένη 
για αυτόν. Ένα από τα κυριώτερα ζητήματα τα οποία 
θέτουν οι ασθενείς σαν επηρεάζοντα σημαντικά την 
ποιότητα της ζωής τους είναι η ύπαρξη στομίας και οι 
σχετικές επιπτώσεις. Σε πολλές μελέτες η ανησυχία 
των ασθενών από το να φέρουν σάκκο στομίας έχει την 
πρώτη θέση μεταξύ των άλλων προβλημάτων που ανα-
φέρουν61, 62, 63. Άλλες επίσης ανησυχίες που εκδηλώνουν 
με αυξημένη συχνότητα οι ασθενείς και εμφανίζονται 
ιδιαίτερα σημαντικές, έχουν έμμεσα σχέση με την 
ύπαρξη στομίας π.χ. ‘παραγωγή δυσάρεστης οσμής’, 
‘αίσθηση ότι είναι ρυπαρός ή μυρίζει’, ‘ελκυστικότητα’. 
Όταν συγκρίνεται η ποιότητα ζωής μετά από ειλεοστο-

Πιν. 6. Περιορισμοί στις καθημερινές δραστηριότητες πριν 
και μετά κλασσική ειλεοστομία (McLeod και συν 1985)47 

  Καθόλου  Ήπιοι  μεγάλοι 
 Πριν  μετά Πριν  μετά Πριν  μετά 

Δίαιτα 24  39 45  48 30  12 

Σπόρ 37  42 31  44 27  10 

Χόμπυ 35  51 43  39 19  8 

Ταξίδια 34  57 39  34 24  8 

Επιλογή 

ενδυμάτων 54  34 30  53 10  9 
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υλικά σχετικά με στομίες

Οι εξελίξεις στην παραγωγή προϊόντων για στομη-
μένους ασθενείς έχουν σοβαρή θετική επίπτωση στην 
ποιότητα της ζωής τους. Τα προϊόντα θα μπορούσε 
να χωρισθούν σε τρείς κατηγορίες: α) Συστήματα 
συλλογής, β) Προϊόντα περιποίησης δέρματος και 
στεγανοποίησης, γ) Διάφορα άλλα

Συστήματα συλλογής: Τα κύρια χαρακτηριστικά που 
απαιτείται να έχει ένα τέτοιο σύστημα είναι η καλή 
εφαρμογή και αποτροπή διαφυγής περιεχομένου και ο 
μη ερεθισμός του περιβάλλοντος την κολοστομία δέρ-
ματος. Τα συστήματα αυτά υπάρχουν σε τρείς παραλ-
λαγές: 1) Σύστημα ενός τεμαχίου με σάκο κολλημένο 
στη βάση. 2) Σύστημα δύο τεμαχίων με σάκο που ‘κου-
μπώνει’ στη βάση. 3) Σύστημα δύο τεμαχίων με σάκο 
που κολλάει στη βάση. Τα συστήματα ενός τεμαχίου 
χρησιμοποιούνται οπωσδήποτε άμεσα μετεγχειρητικά 
(10-15 ημέρες) μέχρι να πάρει το οριστικό του σχήμα 
τόσο το στόμιο όσο και το περιβάλλον τοίχωμα σε 
σχέση με το εγχειρητικό τραύμα κ.λ.π. Ακολούθως και 
με κύριο σκοπό την αποφυγή συχνών αποκολλήσεων 
και ερεθισμού του δέρματος, ο στομημένος αρχίζει 
να χρησιμοποιεί κάποιο σύστημα δύο τεμαχίων. Τα 
συστήματα αυτά αποτελούνται από μία επίπεδη κατά 
το μάλλον και ήττον βάση από εύπλαστο μη ερεθιστικό 
υλικό με συγκολλητική ουσία από τη μία πλευρά και 
μηχανισμό συγκράτησης του σάκου από την άλλη. 
Πρέπει να αναφερθεί σαν ενδιάμεση λύση σάκος ενός 
τεμαχίου, αλλά με στόμιο γιά άδειασμα, οπότε ελαχι-
στοποιείται η ανάγκη συχνών αποκολλήσεων (εικ. 13). 
Μειονέκτημά του η πιθανότητα τυχαίας διάνοιξης του 
κλιπ σύγκλεισης του σάκου. Το σύστημα δύο τεμαχίων 
με σάκο που ‘κουμπώνει’ (εικ. 14) έχει το πλεονέκτημα 
τη απλής εφαρμογής και μεγάλης διάρκειας ζωής της 

βάσης, αλλά ο μηχανισμός της εφαρμογής του σάκου 
στα προϊόντα όλων των κατασκευαστών είναι σκληρός, 
με αποτέλεσμα να καθιστά το σύστημα ακατάλληλο 
για περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει ευρεία ομα-
λή επιφάνεια. Το σύστημα με επικόλληση του σάκου 
στη βάση είναι η πιό πρόσφατη εξέλιξη. Μη έχοντας 
ανάγκη του μηχανισμού που ‘κουμπώνει’ η βάση είναι 
πιό μαλακή και εύπλαστη με δυνατότητα προσαρμογής 
και σε περιοχές όχι απόλυτα επίπεδες. Πιθανώς στο 
σύστημα αυτό είναι αναγκαία συχνότερη αλλαγή της 
βάσης. Μία σημαντική καινοτομία που πρόσφατα έχει 
εφαρμοσθεί σε διάφορα συστήματα δύο τεμαχίων εί-
ναι βάση η οποία δεν είναι επίπεδη, αλλά έχει σχήμα 
ανεστραμένου κώλουρου κώνου. Το σύστημα αυτό 
δίνει λύση σε ένα ιδιαίτερα ενοχλητικό πρόβλημα των 

Πιν. 7. Κατάσταση δραστηριότητας μετά πρωκτοκολεκτο-
μή (Dozois & O’Rourke, 1988)65 

 Τύπος  Επιθυμία  
 επέμβασης  Δραστηριότητες 
 αλλαγής (%βελτίωση/ 
    %περιορισμός) 

(Αρ. Ασθενών) (%)  Σεξ Κοιν. Σπορ  
    σχέσεις

Brooke (675) 40  15/29 28/21 15/73 

Kock (330) 11  31/29 38/17 26/21 

Ειλεοπρωκτική (50) 6  34/8 56/12 40/8 

Εικ. 14. Σύστημα δύο τεμαχίων

Εικ. 13. Σύστημα ενός τεμαχίου με δυνατότητα αδειάσμα-
τος
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στομιών, εκείνο της εισολκής. Το σύστημα αυτό είναι 
επίσης κατάλληλο για περιπτώσεις ουλών ή άλλων ανω-
μαλιών κοντά στο εντερόστομα. Άλλες βελτιώσεις των 
συστημάτων συλλογής είναι: Διαφανείς στην εξωτερική 
πλευρά σάκοι, κατάλληλοι για τις πρώτες μετεγχειρητι-
κές ημέρες κατά τις οποίες ο χειρουργός χωρίς να χρει-
αστεί να αποκολλήσει το σάκο ελέγχει την αιμάτωση και 
την κατάσταση γενικά της στομίας. Φίλτρα νέας γενιάς 
που παρέχουν διπλή προστασία. Είναι διαπερατά από 
αέρια και όχι υγρασία και συγκρατούν σχεδόν ολοκλη-
ρωτικά τις οσμές. Μία νέα γενιά προϊόντων φέρει δύο 
συγκολλητικές ουσίες σε πολλούς επάλληλους κύκλους 
εκ των οποίων η μία απορροφά την υγρασία και η 
άλλη συγκολλά σταθερά και χωρίς ερεθισμό κατά την 
απομάκρυνση. Η προς τον ασθενή πλευρά των σάκκων 
κατασκευάζεται πλέον σήμερα από υποαλλεργικά και 
μη προκαλούντα εφίδρωση υλικά. 

Προϊόντα περιποίησης δέρματος και στεγανοποί-
ησης: Το παλιότερο μάλλον και ιδιαίτερα χρήσιμο 
προϊόν είναι η πάστα καράγια με στεγανοποιητικές και 
συγκολλητικές ικανότητες. Χρησιμοποιείται κυρίως 
σε περιπτώσεις ανατομικών ανωμαλιών που αφήνουν 
κενά στη συγκόλληση του συστήματος συλλογής και 
σπανιώτερα σε περιπτώσεις εισολκής. Χρησιμοποι-
ήθηκε επίσης κατά καιρούς σαν προστατευτικό της 
περιοχής συγκόλλησης σε περιπτώσεις δερματικών 
ερεθισμών. Ανάλογες πάστες κυκλοφορούν επίσης 
στο εμπόριο. 

Ο καθαρισμός του δέρματος γύρω από τη στομία 
δεν πρέπει να γίνεται με σαπούνι, βενζίνη κ.λ.π., γιατί 
καταστρέφεται η επιδερμίδα και οι επανειλημένες συ-
γκολλήσεις και αποκολλήσεις προκαλούν ερεθισμό και 
έλκη. Χρησιμοποιείται ζεστό νερό μόνο, ή αν επιθυμεί 
κανείς, υπάρχουν διάφορα μη ερεθιστικά γαλακτώμα-
τα. Τα καθριστικά αυτά προϊόντα κυκλοφορούν και σε 
διαποτισμένα μάκτρα, ώστε να είναι δυνατή η περιποί-
ηση και σε συνθήκες μετακίνησης εκτός οικίας. Για την 
αποφυγή δερματικών ερεθισμών κυκλοφορούν επίσης 
προϊόντα τύπου λοσιόν τα οποία σχηματίζουν προστα-
τευτικό φίλμ στο περι τη στομία δέρμα και επιτρέπουν 
τη συγκόλληση του σάκου ή της βάσης του. 

Άλλα υλικά: Σε διάφορες περιπτώσεις είναι ανα-
γκαία η διενέργεια υποκλυσμού από μία στομία, μάλι-
στα γιά την εγκρατή στομία θεωρείται αποτρεπτικό της 
ληκυθίτιδας μέτρο. Προφανώς ο υποκλυσμός μπορεί 
να πραγματοποιηθεί και με απλά – μη ειδικά μέσα, στο 
εμπόριο κυκλοφορούν όμως σετ ειδικά για υποκλυ-

σμούς στομιών που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνουν 
ειδικό βύσμα για προσαρμογή στο εντερόστομα καθώς 
και σάκκο συλλογής των εξερχομένων υγρών και 
εντερικού περιεχόμενου. Σε περιπτώσεις παραγωγής 
ιδιαίτερα μεγάλης ποσότητας αερίων είναι πιθανό το 
φίλτρο του σάκου να ανεπαρκεί στη συγκράτηση των 
οσμών. Στην περίπτωση αυτή οι οσμές εξουδετερώ-
νονται από ειδική παστίλια που τοποθετείται μέσα 
στο σάκο. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες 
εταιρίες εμπορίας των προϊόντων αυτών παρέχουν 
τεχνική υποστήριξη στους στομημένους που είναι δυ-
νατό να αρχίζει κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και να 
συνεχίζεται στο σπίτι. Ακόμη είναι δυνατό να δίνουν 
οδηγίες για προμήθεια των προϊόντων σε περιπτώσεις 
ταξιδιού σε άλλη χώρα.
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7. Πορεiα και Προγνωση

Η πορεία της ΙΦΕΝ χαρακτηρίζεται από εξάρσεις 
και υφέσεις οι οποίες επέρχονται σε άλλοτε άλλο 
χρονικό διάστημα.

Ο χρόνος επέλευσης των υποτροπιών και η βαρύτη-
τα τους διαφέρει, όντας διαφορετική  σε κάθε ασθενή. 
Εν τούτοις θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τα σύγ-
χρονα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα βελτίωσαν 

σημαντικά την πρόγνωση. Το προσδόκιμο επιβίωσης 
των ασθενών είναι σήμερα σχεδόν παρόμοιο με αυτό 
του φυσιολογικού πληθυσμού.

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί περιγράφεται αναλυ-
τικά η πορεία και η πρόγνωση της ΙΦΕΝ με σχετικές 
αναφορές και στα Ελληνικά δεδομένα.
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7.1.  Πορεια και Προγνωση ελκωδουσ κολιτιδοσ
	 	 	Αναστάσιος	Εμμανουηλίδης	-	Ιωάννης	Γλαράκης

Η ελκώδης κολίτις αποτελεί χρόνια φλεγμονώδη 
νόσο του παχέος εντέρου, η αιτιολογία της οποίας 
παραμένει ακόμη άγνωστη, παρά την συνεχή έρευνα 
σε παγκόσμιο επίπεδο για πολλές δεκαετίες. Πέρα 
όμως από την άγνωστη αιτιολογία της παρουσιάζει 
και άλλες ιδιαιτερότητες, όπως είναι η μη προβλέψι-
μη ανταπόκριση των ασθενών στην θεραπεία και το 
ευρύ φάσμα βαρύτητας. Αποτέλεσμα του τελευταίου 
είναι να υπάρχουν ασθενείς που παρουσιάζουν ήπια 
συμπτώματα κατ’ αραιά χρονικά διαστήματα και άλλοι 
που υποφέρουν από σοβαρά προβλήματα που μπορεί 
να οδηγήσουν σε κολεκτομή και ορισμένες φορές 
ακόμη και στο θάνατο. Υπάρχουν τέλος και ορισμένοι 
ασθενείς που παρουσιάζουν συνεχή συμπτώματα παρά 
την αδιάλειπτη φαρμακευτική αγωγή.

Η κλασσική πορεία της νόσου είναι αυτή με εξάρ-
σεις και υφέσεις που απαντάται σε ποσοστό περίπου 
90%, ενώ σε μικρό ποσοστό η νόσος λαμβάνει την 
συνεχή μορφή ή παρατηρείται μόνο ένα επεισόδιο 
κατά τη διάρκεια του χρόνου παρακολουθήσεως μίας 
ομάδας ασθενών.

Όπως και στις περισσότερες νόσους έτσι και στην 
ελκώδη κολίτιδα υπάρχουν ορισμένοι προγνωστικοί 
παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να πιθανολογήσουν την 
βαρύτητα, εξέλιξη και έκβαση της νόσου και οι οποίοι 
αναλύονται στη συνέχεια. 

εξέλιξη – πρόγνωση οξέων επεισοδίων 

Η έκταση προσβολής του παχέος εντέρου αλλά και 
η βαρύτητα κάθε επεισοδίου ποικίλουν από ασθενή σε 
ασθενή αλλά και από υποτροπή σε υποτροπή. Κατά 
την έναρξη της νόσου και στο μεγαλύτερο ποσοστό 
περιπτώσεων, η προσβολή του παχέος εντέρου αφορά 
στο ορθοσιγμοειδές ή στο αριστερό κόλο και τα επει-
σόδια είναι ελαφράς ή μέσης βαρύτητας, σύμφωνα με 
τα κλινικά κριτήρια των Truelove και Witts1, τα οποία 
θεσπίσθηκαν το 1955 αλλά εξακολουθούν να ισχύ-
ουν (Πίνακας 1). Μετά την ύφεση όμως του αρχικού 
επεισοδίου της νόσου και στις επόμενες υποτροπές 
μπορεί να αυξηθούν τόσο η έκταση προσβολής του 
εντέρου όσο και η συχνότητα των βαρειών επεισοδίων 
και αυτό συνήθως συμβαίνει τα πρώτα χρόνια από την 
εισβολή της νόσου2,3. Σε Έλληνες π.χ. ασθενείς έχει 
διαπιστωθεί ότι, ενώ εκτεταμένη ή καθολική προσβολή 
του εντέρου κατά την έναρξη της νόσου παρατηρήθηκε 
σε ποσοστό 3,2% αργότερα το ποσοστό αυτό αυξήθηκε 
σε 25,7%. Το ίδιο συνέβη και με την συχνότητα των 
βαρειών επεισοδίων, η οποία από ποσοστό 3,4% κατά 
την έναρξη της νόσου αυξήθηκε σε 19% τα επόμενα 
οκτώ χρόνια4,5.

Καθοριστικό προγνωστικό παράγοντα για την βα-
ρύτητα ενός επεισοδίου της νόσου αποτελεί η έκταση 
προσβολής του εντέρου που υπάρχει σε αυτό το επεισό-
διο. Όσο μεγαλύτερη είναι η έκταση προσβολής τόσο 
αυξάνεται η πιθανότητα για εμφάνιση επεισοδίου βα-
ρειάς μορφής. Η νεαρά ηλικία του ασθενούς, η οποία 

Πίνακας 1. Κριτήρια καθορισμού βαρύτητας επεισοδίου ελκώδους κολίτιδας. (Truelove και Witts 1955)

  Βαρύ επεισόδιο Ήπιο επεισόδιο 

Διαρροϊκές κενώσεις >6 4 ή <4 

Αίμα στις κενώσεις Άφθονο Ελάχιστο 

Πυρετός >38ΊC Όχι 

Σφύξεις >90 Φυσιολογικές 

Αναιμία Αιμοσφαιρίνη <75% Όχι 

ΤΚΕ >30 Φυσιολογική 

Στα επεισόδια μέτριας βαρύτητας τα συμπτώματα είναι ενδιάμεσα.
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προδιαθέτει επίσης σε βαρειά επεισόδια, φαίνεται ότι 
ενεργεί μέσω της εκτάσεως προσβολής του εντέρου. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, όσο πιο νέο είναι το 
άτομο τόσο αυξάνουν οι πιθανότητες για παρουσία 
εκτεταμένης ή καθολικής προσβολής του εντέρου(3,5,6). 
Σε Έλληνες π.χ. ασθενείς, αυτοί που παρουσίασαν 
βαρειάς μορφής επεισόδιο είχαν εκτεταμένη ή κα-
θολική προσβολή σε ποσοστό 75,7%, ενώ παρόμοια 
έκταση προσβολής σε ασθενείς με μέτριας βαρύτητας 
ή ελαφρύ επεισόδιο υπήρχε σε ποσοστό 31,6% και 
3,5% αντίστοιχα4.

Σημασία για την βραχυχρόνια πρόγνωση της νόσου 
έχουν κυρίως τα βαρειά επεισόδια, τα οποία μπορεί 
να οδηγήσουν σε κολεκτομή ή ακόμη και στον θάνατο. 
Παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την εξέλιξη 
ενός τέτοιας βαρύτητας επεισοδίου είναι η μεγάλη 
ηλικία του ασθενούς, η ταχεία εξέλιξη των συμπτωμά-
των, η παρουσία πυρετού και απώλειας βάρους και το 
κυριότερο, η εκτεταμένη προσβολή του εντέρου2,7. Το 
τελευταίο αποτελεί ουσιώδη παράγοντα, δεδομένου 
ότι ασθενείς με αυτής της εκτάσεως προσβολή έχουν 
τετραπλάσια πιθανότητα να καταλήξουν σε κολεκτο-
μή, συγκριτικά με ασθενείς με βαρύ επεισόδιο αλλά 
πιο περιορισμένη προσβολή του εντέρου8. Πάντως, 
η εκτεταμένη προσβολή και το συνεπακόλουθο βαρύ 
επεισόδιο σε κάποια φάση της νόσου δεν επηρεάζουν 

απαραίτητα αρνητικά και την περαιτέρω πορεία της, 
δεδομένου ότι μετά την ύφεση ενός βαρειού επεισοδί-
ου η νόσος ενδέχεται να διαδράμει ήπια.

Στην προ του 1970 περίοδο, η πρόγνωση των βα-
ρειών επεισοδίων της νόσου ήταν αρκετά δυσμενής με 
θνητότητα που υπερέβαινε το 20% των περιπτώσεων2. 
Προοδευτικά όμως σημειώθηκε μείωση της θνητότητας, 
όπως παραστατικά φαίνεται στο Σχήμα 1. Η βελτίωση 
αυτή είναι γενικά αποδεκτό ότι οφείλεται κυρίως σε 
δύο παράγοντες. Ο πρώτος αφορά στην αντιμετώπιση 
των βαρειών επεισοδίων με το εντατικό ενδοφλέβιο 
θεραπευτικό σχήμα, που περιλαμβάνει την χορήγηση 
σχετικά μεγάλων δόσεων κορτικοειδών, αντιβιοτικών 
και ανάλογα με τις ανάγκες, πλάσματος ή αίματος8,9. 
Στο θεραπευτικό αυτό σχήμα ανταποκρίνεται περίπου 
το 50% των ασθενών, ενώ οι υπόλοιποι οδηγούνται στο 
χειρουργείο για κολεκτομή. Ο δεύτερος παράγοντας 
αφορά στην έγκαιρη διενέργεια κολεκτομής, πρακτική 
η οποία μείωσε την περιεγχειρητική θνητότητα κατά 
50% και πλέον, μειώνοντας έτσι στο σύνολό της την 
θνητότητα των βαρειών επεισοδίων10.

Μακροχρόνια πορεία και πρόγνωση 

Κατά το πρώτο επεισόδιο της νόσου, το μεγαλύτερο 
ποσοστό ασθενών ανταποκρίνεται στην συντηρητική 
αγωγή. Ένα μικρό ποσοστό μεταπίπτει στην συνεχή 

σχήμα 1. Θνητότητα βαριών επεισοδίων ελκώδους κολίτιδας σε διάφορες χρονικές περιόδους (Truelove και Willoughby 
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μορφή της νόσου και ένα μικρότερο ακόμη ποσοστό 
καταλήγει σε κολεκτομή. Σε μεγάλη ομάδα Ελλήνων 
ασθενών για παράδειγμα, ποσοστό 98,3% ανταποκρί-
θηκε στην φαρμακευτική αγωγή, ποσοστό 1,7% μετέ-
πεσε στην συνεχή μορφή της νόσου, ενώ ποσοστό 0,2% 
υπέστη κολεκτομή5. Στην ομάδα αυτή των Ελλήνων 
ασθενών δεν υπήρξαν θάνατοι κατά την έναρξη της 
νόσου. Υπάρχουν όμως παλαιότερες μελέτες κυρίως 
από την Μεγάλη Βρετανία, όπου και κατά την εισβολή 
της νόσου παρατηρήθηκε θνητότης κυμαινόμενη από 
3% μέχρι και 7%3,11.

Μετά την ύφεση του πρώτου επεισοδίου, η νόσος 
λαμβάνει την κλασσική μορφή των υφέσεων και εξάρσε-
ων και έχει διαπιστωθεί ότι κατά τη διάρκεια ενός έτους 
το 50% των ασθενών βρίσκεται σε ύφεση, ποσοστό που 
αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου12. Προοδευτικά 
μειώνεται και το ποσοστό των ασθενών με συνεχή μορ-
φή της νόσου, αλλά προφανώς η μείωση αυτή οφείλεται 
εν μέρει και στο γεγονός ότι ορισμένοι από αυτούς 
τους ασθενείς καταλήγουν σε κολεκτομή12,13. Δεν είναι 
δυνατόν να προβλεφθεί το κατά πόσο ένας ασθενής θα 
παρουσιάσει υποτροπή της νόσου και πότε θα συμβεί 
αυτό. Πάντως, όσο περισσότερο παραμένει σε ύφεση 
τόσο αυξάνουν οι πιθανότητες να παραμείνει σε ύφεση 
και στο άμεσο μέλλον και το αντίθετο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, με βάση τα μέχρι στιγμής 
αναφερθέντα για την έκβαση των παροξύνσεων της 
νόσου, βελτίωση έχει παρατηρηθεί διαχρονικά και 
στην μακροχρόνια πρόγνωση, όπως αυτή εκτιμάται 
με βάση ορισμένους δείκτες. Συνήθως ως δείκτες χρη-
σιμοποιούνται η θνητότης, το ποσοστό κολεκτομής, η 
νοσηρότης, η ικανότητα προς εργασία και η ποιότητα 
ζωής των ασθενών. Η βελτίωση αποδίδεται τόσο στην 
πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών, 
όσο και σε μεταβολή προς το καλύτερο της φυσικής 
εξέλιξης της νόσου14. Θα πρέπει όμως να επισημανθεί 
και το γεγονός ότι οι παλιές δημοσιεύσεις, στις οποίες 
η νόσος εμφανιζόταν με βαρύ προσωπείο, προέρ-
χονταν συνήθως από κέντρα αναφοράς, όπου κατά 
τεκμήριο προσέφευγαν τα πιο βαριά περιστατικά. Σε 
αντίθεση, οι νεότερες μελέτες είναι πληθυσμιακές και 
αφορούν σε όλα τα περιστατικά μίας συγκεκριμένης 
γεωγραφικής περιοχής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
περιλαμβάνουν όλο το φάσμα της βαρύτητας της νόσου 
και να παρουσιάζουν ως εκ τούτου μία σημαντικά πιο 
πραγματική εικόνα. 

Η διαχρονική βελτίωση της πρόγνωσης της νόσου 

παρουσιάζεται χαρακτηριστικά στο Σχήμα 2, που προ-
έρχεται από μία μελέτη11, η οποία εξετάζει το θέμα της 
θνητότητας σε διάφορες χρονικές περιόδους. Κοινή 
διαπίστωση τόσο σε παλαιότερες2 όσο και σε νεότερες 
μελέτες7,15 είναι ότι αυξημένη θνητότητα παρατηρείται 
τα πρώτα χρόνια από την έναρξη της νόσου και κυρίως 
τον πρώτο χρόνο, ενώ μετέπειτα η θνητότητα μειώνεται 
σημαντικά και πλησιάζει αυτήν του γενικού πληθυ-
σμού. Ευνόητο είναι ότι θάνατοι παρατηρούνται κυ-
ρίως σε βαριά επεισόδια και επομένως οι παράγοντες 
που, όπως προαναφέρθηκε, οδηγούν στην εμφάνιση 
τέτοιων επεισοδίων αποτελούν και παράγοντες που 
συμβάλλουν στην θνητότητα. Αναμένεται επομένως 
ασθενείς με νόσο περιορισμένη στο ορθό να μην πα-
ρουσιάζουν κίνδυνο θανάτου σε αντίθεση με αυτούς 
που παρουσιάζουν εκτεταμένη νόσο και αυτό αποτελεί 
γενική διαπίστωση σε όλες τις σχετικές μελέτες. Σε μία 
από αυτές που περιλάμβανε 2500 ασθενείς, η σχετική 
επιβίωση για τους πρώτους ήταν 98% σε σύγκριση με 
93% που ήταν για τους δεύτερους15.

Ένας δεύτερος ουσιώδης παράγοντας που καθορί-
ζει διαχρονικά την βαρύτητα της νόσου είναι το ποσο-
στό κολεκτομής, δεδομένου ότι σ’ αυτήν καταλήγουν 
ασθενείς στους οποίους η συντηρητική αγωγή απο-
τυγχάνει ή δεν είναι σε θέση να λύσει το πρόβλημα. 
Παράγοντες οι οποίοι προδιαθέτουν σε κολεκτομή 
είναι η μεγάλη έκταση προσβολής του εντέρου κατά 
την εισβολή της νόσου και ακόμη η έναρξη της νόσου 

σχήμα 2. Θνητότητα ελκώδους κολίτιδας σε διάφορες χρο-
νικές περιόδους (Richie και συν. 1978)
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σε νεαρά ηλικία και η παρουσία συνεχούς νόσου. Και 
εδώ κύριος καθοριστικός παράγοντας είναι η έκταση 
της νόσου, δεδομένου ότι και οι άλλοι δύο παράγοντες 
συνεπάγονται συνήθως μεγάλη έκταση προσβολής. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό κολεκτομών, παρατηρείται 
κυρίως τον πρώτο χρόνο από την εισβολή της νόσου 
και τα επόμενα 4-8 χρόνια, ενώ στη συνέχεια το 
ποσοστό μειώνεται σημαντικά και σταθεροποιείται. 
Έτσι π.χ., έχουν αναφερθεί ποσοστά κολεκτομής 
3-9% τον πρώτο χρόνο με προοδευτική μείωση τα 
επόμενα χρόνια μέχρι ποσοστού 1% ετησίως3,4,7. Το 
συνολικό ποσοστό κολεκτομής σε μία ομάδα ασθενών 
εξαρτάται, όπως είναι φυσικό, κυρίως από το χρονικό 
διάστημα στο οποίο αναφέρεται αυτό το ποσοστό αλλά 
και από την πρακτική που εφαρμόζουν τα νοσοκο-
μειακά κέντρα στα οποία παραπέμπονται οι έχοντες 
ανάγκη νοσηλείας ασθενείς. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ποσοστό κολεκτομής 31% ύστερα από 18 χρόνια13 ή 
32,4% ύστερα από 25 χρόνια7. Οι συνήθεις ενδείξεις 
κολεκτομής στην αρχική περίοδο της νόσου είναι τα 
βαρειά επεισόδια και η μη υφιέμενη αιμορραγία, ενώ 
αργότερα προστίθενται και άλλες ενδείξεις, όπως είναι 
η συνεχής νόσος και η πρόληψη ή θεραπεία του καρκί-
νου του παχέος εντέρου. Ο τελευταίος αποτελεί εντε-
ρική επιπλοκή της νόσου και επηρεάζει την πρόγνωση, 
δεδομένου ότι μπορεί να οδηγήσει σε κολεκτομή ή και 
σε θάνατο. Είναι γνωστό ότι αρχίζει να εμφανίζεται 
τουλάχιστον μία δεκαετία μετά την έναρξη της νόσου 
και παρουσιάζει αύξηση της συχνότητός του με την 
πάροδο του χρόνου, όμως έχει παρατηρηθεί σαφής 
μείωση του προβλήματος τις τελευταίες δεκαετίες και 
κυρίως μετά το 1980. Παρά τις διάφορες εκφράσεις του 
μεγέθους του κινδύνου στις παλαιότερες δημοσιεύσεις, 
είχε επικρατήσει να θεωρείται ότι ο κίνδυνος είναι 
7-11 φορές μεγαλύτερος από αυτόν του γενικού πληθυ-
σμού16. Σε πρόσφατες όμως μελέτες, έχει διαπιστωθεί 
ότι ο κίνδυνος είναι σημαντικά μικρότερος17 ή ακόμη 
και παρόμοιος με αυτόν του γενικού πληθυσμού18. Η 
διαφορετική σύνθεση παλαιών και νεότερων ομάδων 
ασθενών, η διαφορά στον τρόπο υπολογισμού του κιν-
δύνου, ενδεχομένως όμως και άλλοι παράγοντες, όπως 
είναι η αποτελεσματικότερη συντηρητική αντιμετώπιση 
των ασθενών, είναι ίσως οι παράμετροι που εμπλέκο-
νται στην μείωση της συχνότητας του καρκίνου του 
παχέος εντέρου. Θα πρέπει ακόμη να ληφθεί υπόψη 
και το γεγονός ότι, ο πληθυσμός των ασθενών οι οποίοι 
κυρίως παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου, 

δηλαδή αυτοί με εκτεταμένη ή καθολική προσβολή του 
εντέρου, μειώνεται με την πάροδο του χρόνου λόγω 
κολεκτομής ή θανάτου. Αυτό έχει ως συνέπεια, παρά 
τα ενδεχομένως αυξημένα ποσοστά καρκίνου ύστερα 
από 20-25 χρόνια νόσου, το πρόβλημα να είναι μικρό 
σε απόλυτους αριθμούς.

Τέλος, μία εικόνα της βαρύτητας και της μακρο-
χρόνιας πρόγνωσης της νόσου μπορεί να δώσουν και 
οι υπόλοιποι προαναφερθέντες δείκτες. 

Η νοσηρότης μπορεί να εκφραστεί με το ποσοστό 
των ασθενών στους οποίους απαιτείται νοσοκομειακή 
νοσηλεία, αν και το ποσοστό αυτό επηρεάζεται και 
από άλλους παράγοντες, όπως π.χ. είναι η πρακτική 
που ακολουθεί κάθε κέντρο ή η χρονική διάρκεια 
παρακολούθησης μιας ομάδας ασθενών. Ενδεικτι-
κά αναφέρεται ότι σε ομάδα ασθενών από την Μ. 
Βρετανία με ενδεκαετή παρακολούθηση το ποσοστό 
νοσοκομειακής νοσηλείας ήταν 28%11, ενώ σε ομάδα 
Ελλήνων ασθενών με μέσο χρόνο παρακολούθησης τα 
2,5 χρόνια, ποσοστό 41% νοσηλεύτηκε μία φορά και 
ποσοστό 29% περισσότερο από μία φορές4, χωρίς όμως 
να προκύπτει από τα δεδομένα των Ελλήνων ασθενών 
ότι η νόσος διέδραμε σ’ αυτούς βαρύτερα απ’ ότι στην 
προηγούμενη ομάδα. Πάντως, έχει παρατηρηθεί ότι 
προοδευτικά το ποσοστό νοσηλείας μειώνεται12 ως 
συνέπεια της μειώσεως του ποσοστού υποτροπών της 
νόσου και κατά κάποιο τρόπο επιλογής των ασθενών, 
δεδομένου ότι τα πιο βαριά περιστατικά είτε έχουν 
υποστεί κολεκτομή είτε έχουν αποβιώσει. 

Ικανότητα προς εργασία, τόσο στους ασθενείς που 
αντιμετωπίζονται συντηρητικά όσο και σε αυτούς που 
έχουν υποστεί κολεκτομή, υπάρχει σε σημαντικό ποσο-
στό που εγγίζει το 90% των περιπτώσεων. Το ποσοστό 
αυτό επιτυγχάνεται συνήθως ύστερα από 2-3 χρόνια 
από την εισβολή της νόσου και φυσικά δεν ισχύει 
κατά τις περιόδους παροξύνσεως, στους συντηρητικά 
αντιμετωπιζόμενους4,13.

Η ποιότητα ζωής αποτελεί τέλος ένα δείκτη, ο οποί-
ος συνίσταται στην υποκειμενική ποιοτική εκτίμηση, 
του ιδίου του ασθενούς, της κατάστασης της υγείας του. 
Έχουν επινοηθεί διάφορα ερωτηματολόγια, από τα 
οποία άλλα συσχετίζονται περισσότερο με την κλινική 
εικόνα και άλλα με την ψυχολογική και από κοινωνι-
κής πλευράς κατάστασή του19,20. Κυρίως ο δείκτης της 
ποιότητας ζωής έχει χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση 
της κατάστασης των ασθενών ύστερα από κολεκτομή 
και τα συμπεράσματα είναι ότι, ανεξάρτητα από τον 
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τύπο της επεμβάσεως, η ποιότητα ζωής των ασθενών 
μετεγχειρητικά είναι ικανοποιητική στο μεγαλύτερο 
ποσοστό των περιπτώσεων20.

Το συμπέρασμα που συνεπάγεται από όσα ανα-
φέρθηκαν σε σχέση με την πορεία και πρόγνωση της 
ελκώδους κολίτιδος είναι ότι η νόσος σε ένα ποσοστό 
ασθενών διαδράμει βαριά και ενέχει σημαντικούς 
κινδύνους, ενώ ευτυχώς στην πλειονότητα των περι-
πτώσεων η πορεία της είναι ήπια ή μέτριας βαρύτητας 
χωρίς να επηρεάζει σημαντικά την ζωή των ασθενών. 
Τα περισσότερα προβλήματα παρατηρούνται στις 
υποτροπές που ακολουθούν την εισβολή της νόσου 
και κυρίως τα πρώτα χρόνια, ενώ μετέπειτα η νόσος 
διαδράμει ηπιότερα. Παρήγορο είναι το γεγονός ότι 
τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται προϊόντως 
βελτιούμενη πρόγνωση και οι ελπίδες εναπόκεινται 
στην εντόπιση της αιτιολογίας της νόσου και στην 
επακόλουθη αιτιολογική θεραπεία της.
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7.2.  Πορεια και Προγνωση νοσου του Crohn
	 	 	Αντώνιος	Ζερβακάκης

Η τυπική πορεία της νόσου του Crohn με εντόπιση 
στο λεπτό ή/και στο παχύ έντερο χαρακτηρίζεται από 
επαναλαμβανόμενα επεισόδια υποτροπών με μεσο-
διαστήματα υφέσεων, άλλοτε άλλης διάρκειας1, ενώ 
υπάρχει και μια κατηγορία ασθενών - της τάξης του 
10-20%- οι οποίοι, μετά το πρώτο επεισόδιο της νόσου 
παραμένουν σε μακροχρόνια ύφεση2.

Τα περισσότερα δεδομένα για την πρόγνωση των 
ΙΦΕΝ προέρχονται από αναδρομικές ανασκοπήσεις 
και όχι από προοπτικές πληθυσμιακές μελέτες. Άλ-
λωστε, μέχρι σήμερα δεν έχουν αναπτυχθεί αξιόπιστα 
προγνωστικά μοντέλα, που να εξυπηρετούν τον σκοπό 
αυτό3. Επιπλέον, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τα 
αποτελέσματα των διαφόρων μελετών εξαρτώνται από 
το κέντρο από το οποίο προέρχονται. Ασθενείς που 
έχουν νοσηλευθεί σε κέντρα αναφοράς της νόσου είναι 
φυσικό να παρουσιάζουν δυσμενέστερη πρόγνωση και 
μεγαλύτερη νοσηρότητα και θνητότητα, από ασθενείς 
που έχουν νοσηλευθεί σε γενικά νοσοκομεία4.

κλινική πρόγνωση

Η κλινική πορεία της νόσου είναι δύσκολο να 
προβλεφθεί. Είναι γενική παραδοχή, ωστόσο, πως τις 
τελευταίες δεκαετίες η πρόγνωση έχει αλλάξει προς 
το καλύτερο, ως αποτέλεσμα της προόδου που έχει 
συντελεστεί, τόσο στην συντηρητική αγωγή όσο και 
στην χειρουργική. Ειδικότερα, τα φάρμακα που επι-
τυγχάνουν όχι μόνο ύφεση των συμπτωμάτων,όπως τα 
κορτικοστεροειδή, αλλά και επούλωση των βλαβών του 
βλεννογόνου, όπως η αζαθειοπρίνη και το χειμερικό 
μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του παράγοντα νέκρω-
σης των όγκων, οδηγούν σε ενδοσκοπική και κλινική 
μακροχρόνια ύφεση5.

Έτσι, η Ευρωπαϊκή μελέτη των ΙΦΕΝ, η οποία 
συμπεριέλαβε 796 ασθενείς, από δέκα κέντρα βορρά 
και νότου, με τετραετή παρακολούθηση, διαπίστωσε 
πλήρη ύφεση στο 35% των ασθενών με νόσο του Crohn 
και βελτίωση στο 45%. Συμπεραίνει,δε, ότι η βραχυ-
χρόνια εξέλιξη φαίνεται ευνοϊκή, λόγω της σύγχρονης 
θεραπευτικής προσέγγισης των ασθενών6.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει διάφορες προσπά-
θειες εξαγωγής συμπερασμάτων για την κλινική πορεία 
της νόσου σε ομογενοποιημένες ομάδες ασθενών, με 
κύρια κριτήρια την εντόπιση και την συμπεριφορά της 
νόσου. Έτσι,οι Bresci και συν (2000) μελέτησαν προ-
οπτικά 74 ασθενείς με νόσο του Crohn σε ύφεση, υπό 
θεραπεία συντήρησης με μεσαλαμίνη (5-ΑSA). Καίτοι 
τα αποτελέσματα δεν ήταν στατιστικώς σημαντικά, 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αν και επί ειλεοκολι-
κής εντόπισης η νόσος φαίνεται να έχει περισσότερο 
επιθετική πορεία, στους συγκεκριμένους ασθενείς η 
αρχική ανατομική εντόπιση της νόσου δεν αποτελούσε 
αξιόπιστη παράμετρο για την εκτίμηση του κινδύνου 
υποτροπής7.

Στη συνέχεια οι Veloso και συν (2001) διαπίστω-
σαν ότι η ομαδοποίηση των ασθενών σύμφωνα με την 
κατάταξη της Βιέννης ή/και η κλινική δραστηριότητα 
της νόσου το χρόνο μετά τη διάγνωση είναι χρήσιμοι 
προγνωστικοί δείκτες της κλινικής πορείας που θα ακο-
λουθήσει. Πιο συγκεκριμένα, οι συγγραφείς παρακο-
λούθησαν επί 20 χρόνια 480 ασθενείς ομαδοποιημένους, 
σύμφωνα με την κατάταξη της Βιέννης, από πλευράς 
εντόπισης σε νόσο του τελικού ειλεού, του λεπτού και 
παχέος εντέρου και μόνο του παχέος εντέρου και από 
πλευράς συμπεριφοράς σε στενωτική, συριγγοποιητική 
διηθητική και φλεγμονώδη φλεγμονώδη (μη στενωτική 
μη διηθητική μη συριγγοποιητική)8.

Διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς με εντόπιση της νόσου 
στον τελικό ειλεό είχαν πιο συχνά ανάγκη χειρουργικής 
αντιμετώπισης, αντί συντηρητικής με ανοσοκατασταλ-
τικά. Η νόσος με ειλεοκολική εντόπιση ήταν πιο επιθε-
τική, καθώς στους ασθενείς αυτούς η διάγνωση έγινε σε 
μικρότερη ηλικία και η πιθανότητα να παραμείνουν σε 
ύφεση κατά τη διάρκεια της πορείας της ήταν μικρότε-
ρη. Επί εντόπισης της νόσου μόνο στο παχύ έντερο, οι 
ασθενείς είχαν μικρότερη ανάγκη τόσο συντηρητικής 
αντιμετώπισης με κορτικοειδή όσο και χειρουργικής. 
Οι ασθενείς με συριγγοποιητική διηθητική νόσο υπο-
βάλλονταν πιο συχνά σε χειρουργική θεραπεία, ενώ 
όταν η συριγγοποιητική διηθητική νόσος εντοπιζόταν 
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μόνο στον πρωκτό, η πρόσφορη αντιμετώπιση ήταν η 
συντηρητική αγωγή με ανοσοκατασταλτικά.. Τέλος, 
ποσοστό περίπου 40% των ασθενών βρισκόταν σε 
ύφεση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της περιόδου 
παρακολούθησης, αλλά μετά την πρώτη προσβολή μόνο 
το 10% απολάμβανε μακροχρόνια περίοδο ύφεσης 
ελεύθερης κορτικοστεροειδών. Ας σημειωθεί ότι στους 
ασθενείς που παρέμεναν σε ύφεση επί ένα έτος μετά 
τη διάγνωση μπορούσε να προβλεφθεί ήπια κλινική 
πορεία της νόσου.

Σε αναδρομική μελέτη 2002 ασθενών των Cosnes 
και συν (2002), ομαδοποιημένων σύμφωνα με την 
κατάταξη της Βιέννης, διαπίστωσαν ότι τελικά το 13% 
των ασθενών ανέπτυξαν κάποια στενωτική επιπλοκή 
και το 47% κάποια συριγγοποιητική διηθητική. Κύριος 
καθοριστικός παράγοντας του χρόνου και του τύπου 
της επιπλοκής αποδείχθηκε πως ήταν η αρχική εντό-
πιση της νόσου. Στην ίδια μελέτη, από την 5ετή προ-
οπτική παρακολούθηση 646 ασθενών, που είχαν ήδη 
ομαδοποιηθεί σύμφωνα με την κατάταξη της Βιέννης, 
δεν διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ των ομάδων, 
όσον αφορά στη δραστηριότητα της νόσου και στις 
θεραπευτικές απαιτήσεις9.

Η κλινική κατάταξη των ασθενών, με βάση τη συ-
μπεριφορά της νόσου των, σε ομογενείς υποομάδες, 
οδήγησε στην ανάδειξη σημαντικών κλινικών φαι-
νοτύπων, αφού αυτοί φαίνεται να σχετίζονται με τις 
επιπλοκές και την ανάγκη για χειρουργική επέμβαση. 
Γενικώς η κατηγοριοποίηση των ασθενών σύμφωνα 
με την κατάταξη της Βιέννης θεωρείται ότι μπορεί να 
βοηθήσει στον εντοπισμό περιβαλλοντικών ή/και γενε-
τικών παραγόντων, που υπεισέρχονται στην πρόγνωση 
ή ενδεχομένως και στην παθογένεια της νόσου. 

Για το σκοπό αυτό οι Louis και συν (2001) μελέ-
τησαν αναδρομικά 297 ασθενείς με νόσο του Crohn, 
οι οποίοι παρακολουθούντο για περισσότερο από 25 
χρόνια στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λιέγης. 
Ομαδοποίησαν τους ασθενείς ανάλογα με την εντό-
πιση και την συμπεριφορά της νόσου σύμφωνα με την 
κατάταξη της Βιέννης και τους παρακολούθησαν επί 
25ετία. Η εντόπιση της νόσου διατηρήθηκε σχετικώς 
σταθερή, αφού στη δεκαετία είχε αλλάξει μόνο στο 
16% των ασθενών, ενώ στο ίδιο χρονικό διάστημα η 
συμπεριφορά της νόσου άλλαξε στο 46% των ασθενών 
– υπό την έννοια ότι το 27% της ομάδας με φλεγμονώδη 
(μη στενωτική, μη συριγγοποιητική διηθητική) νόσο 
παρουσίασε στενωτικές επιπλοκές και το 29% συριγ-

γοποιητική διηθητικές. Η ηλικία των ασθενών κατά τη 
διάγνωση δεν είχε επίδραση, ούτε στην εντόπιση ούτε 
στην συμπεριφορά της νόσου10.

Στη συνέχεια, η ίδια ομάδα (Louis και συν 2003) 
διερεύνησε τη συσχέτιση της εντός 5ετίας ανάπτυξης 
επιπλοκών – με την μετάπτωση των ασθενών από την 
ομάδα της μη στενωτικής μη διηθητικής νόσου στις 
ομάδες της στενωτικής (11%) και της συριγγοποιητικής 
διηθητικής (21,5%) νόσου – με ποικίλα δημογραφικά 
και κλινικά χαρακτηριστικά, καθώς επίσης και τα αντι-
σώματα έναντι του Saccharomyces cerevisiae (ASCA) 
και το γονότυπο NOD2/CARD15. Στην πολυπαραγο-
ντική ανάλυση βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των τριών 
ομάδων των ασθενών, μόνον σε ό,τι αφορά στην εντό-
πιση της νόσου και τον ετήσιο αριθμό των υποτροπών 
της. Η εντόπιση στον τελικό ειλεό συσχετίζετο με τον 
στενωτικό φαινότυπο, ενώ οι συχνές υποτροπές με τον 
συριγγοποιητικό διηθητικό. Με τον τελευταίο φαινό-
τυπο συσχετίζετο και το κάπνισμα. Καμία συσχέτιση 
δεν εντοπίστηκε με τα αντισώματα ASCA, ούτε και το 
γονότυπο NOD2/CARD1511.

Δεδομένου ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες 
παιζουν σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στην εκδήλωση και 
την εξέλιξη αλλά και στην πρόγνωση των φλεγμονωδών 
νόσων του εντέρου, έχει γίνει εκτεταμένη έρευνα για 
τη μελέτη των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται 
με το δυτικό τρόπο ζωής, όπως είναι οι διατροφικές 
συνήθειες, η κατανάλωση οινοπνεύματος, το κάπνισμα, 
η χρήση αντισυλληπτικών, η παχυσαρκία, οι δυσλιπι-
δαιμίες και διάφοροι λοιμώδεις παράγοντες12,13. Για 
τη νόσο του Crohn, ως παράγων κινδύνου για την εκ-
δήλωση και δυσμενής προγνωστικός παράγων για την 
εξέλιξή της, τεκμηριώθηκε μόνο το κάπνισμα14.

Η φυσική ιστορία της νόσου που πρωτοεκδηλώνεται 
σε ηλικιωμένους, συχνά είναι ηπιότερη. Εν τούτοις, 
στην εργασία των Triantafillidis και συν (2000)15, η 
οποία περιέλαβε 19 ασθενείς με ηλικία έναρξης της 
νόσου τα 60 έτη και άνω, διαπιστώθηκε ότι, σε σχέση 
με τους – νεώτερους – μάρτυρες, παρουσίασαν μεγα-
λύτερη συχνότητα επιπλοκών και ειδικότερα οξείας 
κοιλίας. Στις ενδείξεις για εγχείρηση και στο είδος 
της απαιτούμενης επέμβασης δεν παρουσιάστηκαν 
αξιόλογες διαφορές στην ομάδα των ηλικιωμένων, αν 
και σαφώς λιγότεροι ασθενείς από την ομάδα αυτή 
χρειάστηκε να χειρουργηθούν για περιπρωκτικά 
αποστήματα.

Τέλος, όταν η νόσος εκδηλώνεται στα πρώτα χρόνια 
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της ζωής, συχνά είναι επιθετική, με προεξάρχοντα 
προβλήματα αυτά της υποθρεψίας και της ελλειμμα-
τικής ανάπτυξης. Σχετικά πρόσφατη δημοσίευση των 
Marx και συν επί 7 περιστατικών, στα οποία η νόσος 
εμφανίστηκε σε ηλικία μικρότερη των 2 ετών, κατα-
λήγει ότι η εκδήλωση της νόσου του Crohn σε πολύ 
νεαρή ηλικία δεν σημαίνει πάντοτε κακή πρόγνωση, 
οπωσδήποτε όμως συνδέεται με αυξημένη νοσηρότητα 
και θνητότητα16.

εργαστηριακή πρόγνωση

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές προ-
σπάθειες εντοπισμού διαφόρων εργαστηριακών προ-
γνωστικών δεικτών της πορείας της νόσου και δη των 
υποτροπών της. Ένας από τους δείκτες αυτούς είναι 
η διαβατότητα του εντερικού βλεννογόνου. Έτσι, οι 
D’Inca και συν υποστηρίζουν ότι ο έλεγχος της διαβα-
τότητας του βλεννογόνου του εντέρου με τη δοκιμασία 
λακτουλόζης/μαννιτόλης εντοπίζει, από τους ασθενείς 
με νόσο σε ύφεση, αυτούς που βρίσκονται σε αυξημένο 
κίνδυνο υποτροπής17.

Από πλευράς ορολογικών δεικτών έχουν μελετηθεί 
τα περιπυρηνικά αντιουδετεροφιλικά κυτταροπλασμα-
τικά αντισώματα (pANCA) και τα αντισώματα έναντι 
του Saccharomyces cerevisiae (ASCA). Υποστηρίζεται 
ότι στη νόσο του Crohn τα pANCA συσχετίζονται με 
την εντόπιση στο παχύ έντερο, τα δε ASCA με την 
εντόπιση στο λεπτό, καθώς κι ότι υψηλότερα επίπεδα 
ASCA συσχετίζονται με επιθετικότερη νόσο18. Οι 
Halme και συν, οι οποίοι συνέκριναν τα κλινικά χα-
ρακτηριστικά με τους ορολογικούς δείκτες ασθενών 
με ΙΦΕΝ προερχομένων από γενετικά ομοιογενή Φιν-
λανδικό πληθυσμό, κατέληξαν ότι τα ASCA συνδέονται 
τόσο με την οικογενή όσο και την σποραδική νόσο του 
Crohn (ενώ τα pANCA με την ελκώδη κολίτιδα), αλλά 
η χαμηλή ευαιθησία που παρουσιάζουν μειώνει την αξία 
τους ως προγνωστικών δεικτών19.

Σε ανάλογα συμπεράσματα καταλήγουν και οι 
Desir και συν, οι οποίοι μελέτησαν την προγνωστική 
αξία των pANCA και ANCA σε παιδιά με νόσο του 
Crohn. Πιο συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι η αυξημένη 
στάθμη των αντισωμάτων αυτών κατά την έναρξη της 
νόσου συσχετίζεται με περισσότερες υποτροπές, αλλά 
η περιορισμένη διακύμανσή τους κατά την πορεία 
της νόσου δεν παρέχει στοιχεία που θα διευκόλυναν 
θεραπευτικές παρεμβάσεις20.

Από πλευράς παραγόντων φλεγμονής, έχουν με-

λετηθεί ιντερλευκίνες, όπως οι IL-6 και IL-10. Οι 
Reinisch και συν θεωρούν την IL-6 του ορού σημαντική 
παράμετρο για τους αρρώστους με νόσο του Crohn, 
δεδομένου ότι διαπίστωσαν πως η στάθμη της συσχε-
τίζεται με τη φλεγμονώδη δραστηριότητα, η οποία 
κι υποδηλώνει το δείκτη δραστηριότητας της νόσου 
(Crohn’s Disease Activity Index – CDAI), καθώς κι ότι 
έχει προγνωστική αξία για την εξέλιξη της νόσου μετά 
την επίτευξη ύφεσης μέσω κορτικοστεροειδών21.

Στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν προγνωστι-
κούς δείκτες υποτροπής της νόσου μετά από δεξιά 
ειλεοκολεκτομή, οι Meresse και συν μελέτησαν τα 
επίπεδα του TNF-άλφα, της IL-1 βήτα και του IL-10 m 
RNA σε βιοψίες που λαμβάνονταν διεγχειρητικά από 
τον φυσιολογικής υφής νεοειλεό, σε σχέση με το χρόνο 
ενδοσκοπικής υποτροπής των ασθενών. Διαπίστωσαν 
ότι ο κίνδυνος ενδοσκοπικής υποτροπής σχετιζόταν 
με την συγκέντρωση του IL-10 m RNA του νεοειλεού, 
αφού ήταν μεγαλύτερος στους ασθενείς με χαμηλή πα-
ραγωγή IL-10 και μικρότερος στους ασθενείς με υψηλή 
παραγωγή της συγκεκριμένης κυτοκίνης. Επιπλέον, 
διαπίστωσαν ότι η κατανομή του απλότυπου IL-10.G 
δεν έχει προγνωστική αξία για την μετεγχειρητική 
εξέλιξη της νόσου22.

Η διαπίστωση της σημαντικής γενετικής επιρροής 
στην ανάπτυξη των ΙΦΕΝ23 και η τεράστια πρόοδος 
στον τομέα της μοριακής βιολογίας, έδωσαν τη δυνα-
τότητα εξαγωγής προγνωστικών συμπερασμάτων επί 
τη βάσει του γενετικού υλικού του ασθενούς. Μελέτη 
μεγάλου αριθμού οικογενειών, με πολλά μέλη πάσχο-
ντα από ΙΦΕΝ, δείχνει την ύπαρξη προδιαθεσικών 
παραγόντων σε ορισμένα χρωμοσώματα, ιδίως δε στο 
χρωμόσωμα 6 για τη νόσο του Crohn24. Πρόσφατες 
έρευνες από διάφορα ερευνητικά εργαστήρια συμφω-
νούν για τη σημασία των πολυμορφισμών του γονιδίου 
NOD2/CARD15, τρεις τουλάχιστον ανεξάρτητες με-
ταλλάξεις του οποίου θεωρούνται προδιαθεσικές της 
νόσου του Crohn. Μάλιστα, στους Εβραίους Ashkenazi 
έχει εντοπιστεί αυξημένη συχνότητα συγκεκριμένου 
απλοτύπου, ο οποός φαίνεται να ευθύνετα για την 
αυξημένη συχνότητα με την οποία παρουσιάζουν τη 
νόσο25.

Τα υπάρχοντα δεδομένα υποστηρίζουν σχεδόν 
ομόφωνα ότι οι μεταλλάξεις NOD2/CARD15 συσχε-
τίζονται με συμμετοχή στη νόσο του λεπτού εντέρου26. 
Πρόσφατη μελέτη των Heresbach και συν σε ασθενείς 
της ΒΔ Γαλλίας συμπεραίνει ότι και οι τρεις γνωστές 
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μεταλλάξεις του γονιδίου NOD2/CARD15, ειδικά 
επί συνδιαστικής compound ετεροζυγωτίας, αυξάνουν 
τον κίνδυνο για εμφάνιση της νόσου του Crohn, με το 
αλλήλιο όμως R702W να είναι το μόνο που δείχνει 
έντονη συσχέτιση μ’αυτήν. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η 
θετική και ανεξάρτητη συσχέτιση του αλληλίου R702W 
με στενωτική συμπεριφορά της νόσου, όπως και με 
τον σχηματισμό κοκκιωμάτων27. Ωστόσο, φαίνεται 
πως ακόμη χρειάζονται περισσότερα στοιχεία, προ-
κειμένου να γίνει αποδεκτό πως οι NOD2/CARD15 
μεταλλάξεις συσχετίζονται με συγκεκριμένη κλινική 
εικόνα της νόσου26.

Μετεγχειρητική Πρόγνωση

Η πλειονότητα των ασθενών με νόσο του Crohn θα 
χειρουργηθούν κατά τη διάρκεια της ζωής τους, μία ή 
περισσότερες φορές, λόγω ανθεκτικών συμπτωμάτων 
απόφραξης ή διάτρησης και δημιουργίας συριγγίων1 . 
Σύμφωνα με τα κλασσικά δεδομένα των Farmer και 
συν2, σε εγχείρηση υποβάλλεται το 90% των ασθενών 
με ειλεοτυφλική εντόπιση της νόσου, το 65% με εντό-
πιση στο λεπτό και το 58% με περιορθική εντόπιση. 
Επιπλέον, επί γαστροδωδεκαδακτυλικής νόσου, το 1/3 
των ασθενών, σε κάποια χρονική στιγμή θα χρειαστεί 
παρακαμπτήριο επέμβαση, λόγω απόφραξης28.

Τα δεδομένα του Ινσιτούτου Karolinska της Σου-
ηδίας, σε μελέτη 907 ασθενών, οδηγούν στο συμπέ-
ρασμα ότι επί ειλεοτυφλικής εντόπισης της νόσου του 
Crohn, η πιθανότητα εκτομής είναι υψηλή (83% εντός 
δεκαετίας) και ο κίνδυνος υποτροπής μέτριος (36% 
εντός δεκαετίας, μετά την πρώτη εκτομή). Ο κίνδυνος 
υποτροπής επί περιπρωκτικής νόσου και εκτεταμένης 
εκτομής ειλεού είναι αυξημένος, ενώ στα παιδιά ο 
κίνδυνος πρώτης εκτομής είναι μικρότερος29.

Η συχνότητα υποτροπών της νόσου ειδικά για 
τους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε εκτομή και 
αναστόμωση φαίνεται να είναι πολύ υψηλή. Οι ενδο-
σκοπικές υποτροπές τον πρώτο χρόνο φθάνουν στο 
80%, ενώ οι κλινικές κυμαίνονται μεταξύ 10% και 
15% ετησίως30. Όπως είναι αναμενόμενο, οι ασθενείς 
με έντονα ενδοσκοπικά ή/και ακτινολογικά ευρήματα 
βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν 
συμπτώματα31.

Η συχνότητα υποτροπών είναι πολύ μικρότερη 
στους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ολική κολεκτο-
μή και ειλεοστομία. Η εμφάνιση υποτροπής στο λεπτό 
έντερο δεν ξεπερνά το 10% εντός δεκαετίας. Η μεγάλη 

διαφορά στην εμφάνιση υποτροπών, μεταξύ των ασθε-
νών που έχουν υποβληθεί σε εκτομή και αναστόμωση 
έναντι αυτών που έχουν υποβληθεί σε κολεκτομή και 
ειλεοστομία, αποδίδεται στην επίδραση του εντερικού 
περιεχομένου στον νεοειλεό (neoterminal ileum)1. 
Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τις πρώτες ημέρες 
μετά την εγχείρηση το εντερικό περιεχόμενο “πυρο-
δοτεί” την υποτροπή της νόσου του Crohn στον τελικό 
ειλεό, εγγύς της αναστόμωσης32. Η πρακτική αξία 
των ευρημάτων αυτών είναι η συνειδητοποίηση της 
ανάγκης για έναρξη προφυλακτικής θεραπείας αμέ-
σως μετά την εντερεκτομή και αναστόμωση, η οποία 
μάλιστα θα πρέπει να είναι μακροχρόνια. Φάρμακα τα 
οποία μπορεί να αποδειχθούν αποτελεσματικά σ’αυτήν 
την κατηγορία ασθενών είναι η Μετρονιδαζόλη, οι από 
του στόματος χορηγούμενοι παράγοντες του 5-ASA, η 
6MP και Αζαθειοπρίνη, όχι όμως η Βουτεσονίδη33.

Με τα ανωτέρω δεν συμφωνούν τα ευρήματα της 
Ευρωπαϊκής πολυκεντρικής μελέτης για τη νόσο του 
Crohn, κατά την οποία δεν διαπιστώθηκε διαφορά 
μεταξύ εικονικού φαρμάκου και 4gr μεσαλαμίνης ημε-
ρησίως, που χορηγήθηκαν σε 318 ασθενείς, το πρώτο 
10ήμερο μετά την πραγματοποίηση εντερεκτομής, όσον 
αφορά στον αριθμό των υποτροπών εντός της 18μηνης 
παρακολούθησης (διαπιστώθηκε κάποιο προστατευ-
τικό αποτέλεσμα σε υποομάδες ασθενών, που είχαν 
υποβληθεί σε μεμονωμένη εκτομή λεπτού εντέρου)34.

Ειδικότερα για τους ασθενείς με πρωκτοπερινεϊκή 
νόσο, ως προγνωστικοί παράγοντες υψηλού κινδύνου 
για την ανάγκη κοιλιοπεριτοναϊκής εκτομής, εντοπί-
σθηκαν από τους Regimbeau και συν, η ηλικία των 
ασθενών κατά την πρώτη πρωκτοπερινεϊκή εντόπιση, 
η ύπαρξη συριγγίου ως πρώτης εκδήλωσης της νόσου, η 
εμφάνιση περισσοτέρων των τριών πρωκτοπερινεϊκών 
βλαβών κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης (που 
διήρκεσε 93 μήνες) κι επιπλέον, η εντόπιση της νόσου 
στο ορθό35.

Τέλος, σε εργασία των Baldassano και συν για 
τον εντοπισμό παραγόντων κινδύνου υποτροπής της 
νόσου του Crohn σε παιδιά τα οποία υποβλήθηκαν σε 
εγχείρηση εκτομής, ως τέτοιοι διαπιστώθηκαν η βαρειά 
νόσος κατά την περίοδο της εγχείρησης, η εντόπιση 
της νόσου στο παχύ έντερο και η προ της εγχείρησης 
αγωγή με 6MP36.

Θεωρούμε σκόπιμο να κλείσουμε το κεφάλαιο περί 
καθορισμού προγνωστικών παραγόντων υποτροπής της 
νόσου του Crohn σε ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί 
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γι’αυτήν, με το συμπέρασμα πρόσφατης ανασκόπησης 
των D’Haens και Rutgeerts: “Η υποτροπή της νόσου 
του Crohn μετά από εγχείρηση είναι συχνά αναπό-
φευκτη. Έχουν αναγνωρισθεί ορισμένοι παράγοντες 
κινδύνου, όπως το κάπνισμα, το νεαρό της ηλικίας και η 
συριγγοποιός μορφή διηθητική συμπεριφορά της νόσου. 
Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου πρέπει να θεραπεύονται 
με μεσαλαμίνη ή (με υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας) 
αζαθειοπρίνη. Ενδοσκοπική εκτίμηση του νεοτελικού 
ειλεού neoterminal ileum 6 με 12 μήνες μετά την εγχεί-
ρηση δίνει σημαντικές πληροφορίες για την πρόγνωση 
της περαιτέρω εξέλιξης της νόσου, οι οποίες μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για την κατάλληλη 
προσαρμογή της συντηρητικής αγωγής” 37.
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8.  ιφεν στην Παιδικη ηλικια
	 	 Ελευθερία	Ρώμα

Πίνακας 1. Παιδιά με ΙΦΕΝ στην Α’ Παιδιατρική Κλινική 
του Πανεπιστημίου Αθηνών*

σύνολο  401

Ελκώδης Κολίτις 289

Νόσος Crohn 96

Indeterminate κολίτις 9

Αυτοάνοση  7

* (μη δημοσιευμένα δεδομένα)

εισαγωγή

 Ο όρος ΙΦΕΝ χρησιμοποιείται για την πε-
ριγραφή της ελκώδους κολίτιδας και της νόσου του 
Crohn, δύο ιδιοπαθών διαταραχών που συνοδεύονται 
από φλεγμονή του πεπτικού σωλήνα, και ξεχωρίζουν 
μεταξύ τους από την εντόπιση και τα χαρακτηριστι-
κά της φλεγμονής1,2,3. Αποτελούν σημαντικά χρόνια 
νοσήματα της παιδικής ηλικίας και μπορεί να εμφα-
νισθούν ακόμα και στα πρώτα χρόνια της ζωής, αλλά 
κατ΄εξοχήν στην εφηβεία3,4,5,6.

επιδημιολογία

Οι μελέτες είναι περιορισμένες όσον αφορά τη συ-
χνότητα της νόσου τόσο στα παιδιά όσο και στους ενή-
λικες και υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ τους7,8. 
Παγκοσμίως υπολογίζεται ότι εμφανίζονται περίπου 
20 νέες περιπτώσεις /100.000 κατοίκους το χρόνο,ενώ 
διαπιστώνεται σταθερή αύξηση της ν. Crohn μετά από 
το 1950. Στην Αμερική η συχνότητα σε παιδιά 10-19 
χρονών είναι 2/100.000 για την ΕΚ και 3.5/100.000 για 
την ν. Crohn, ενώ τα τελευταία χρόνια προοδευτικά 
μειώνεται η ηλικία έναρξης. Έχει υπολογισθεί ότι 
περίπου σε ποσοστό 20% των ασθενών με ΙΦΝΕ τα 
συμπτώματα αρχίζουν από την παιδική ηλικία.(6,9,10,11). 
Στον Ελληνικό χώρο δεν έχει γίνει ακόμη καταγραφή 
της συχνότητας ούτε στους ενηλίκους ούτε στα παιδιά 
στο σύνολο της χώρας. Στα πλαίσια Ευρωπαϊκής 
μελέτης μεμονωμένα στην Κρήτη από τον Μανούσο 
και συν. βρέθηκε η συχνότητα της ΕΚ 16.6 και Crohn 
7.5/100.000 και στα Ιωάννινα από τους Τσιάνο και συν. 
8.5 και 1 ανά 100.000 κατοίκους αντίστοιχα6. Όσον 
αφορά την Α΄Παιδ/κή Κλινική του Παν/μίου Αθηνών τα 
τελευταία 26 χρόνια νοσηλεύθηκαν 401 παιδιά (289 με 
ελκώδη κολίτιδα, 96 με νόσο. Crohn,9 με απροσδιόρι-
στη κολίτιδα και 6 με αυτοάνοση.) (πίνακας 1). Γεγονός 
είναι ότι υπάρχει αυξημένη επίπτωση της νόσου στην 
ίδια οικογένεια σε ποσοστό 15-25%12,13,14 και φαίνεται 
ότι υπάρχει γενετική προδιάθεση με υπεύθυνα συγκε-
κριμένα γονίδια15.

κλινική εικόνα 

Υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την κλινική 
έκφραση της νόσου μεταξύ ελκώδους κολίτιδας και 
νόσου Crohn1,2,3,4 (πίνακας 2). Στην πλειονότητα τα παι-
διά και οι έφηβοι με ΕΚ έχουν ήπια συμπτώματα όπως 
διαρροϊκές αιμορραγικές κενώσεις και ήπια κοιλιακά 
άλγη που συνήθως εντοπίζονται στο αριστερό κόλον. 
Μόνο σε ποσοστό 5% προέχουν οι εξωεντερικές εκ-
δηλώσεις, όπως καθυστέρηση στην ανάπτυξη, αρθρο-
πάθεια, δερματικές ή ηπατικές εκδηλώσεις. Γενικά η 
βαρύτητα των αρχικών εκδηλώσεων της ΕΚ σχετίζεται 
με την έκταση της εντερικής φλεγμονής και είναι ενδει-
κτική της περαιτέρω πορείας της νόσου1,2,10.

Ενώ η αιμορραγική διάρροια είναι το κύριο 
σύμπτωμα σε περισσότερο από 90% των ασθενών 
με ελκώδη κολίτιδα, η αρχική προβολή της νόσου 
Crohn είναι πιο αθόρυβη. Η κλασσική εικόνα πε-

Πίνακας 2. Κλινική εικόνα

σύμπτωμα  ελκώδης κολίτις  νόσος Crohn
Διάρροια  50%  80%

Αιμορραγία  >90%  50%

Απώλεια βάρους  65%  80%

Καθυστέρηση  
σωματικής  10%  35% 
ανάπτυξης   

Προέχουν: τεινεσμός, ανορεξία, κοιλιακά άλγη, εξωεντερικές 

εκδηλώσεις
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ριλαμβάνει κοιλιακά άλγη, διάρροια, ανορεξία και 
απώλεια βάρους. Εν τούτοις, σε πολλές περιπτώσεις 
η προβολή είναι λανθάνουσα με προεξάρχουσες τις 
εξωεντερικές εκδηλώσεις, όπως καθυστέρηση στη 
σωματική ανάπτυξη και ήπια μη ειδικά εντερικά 
συμπτώματα, που οδηγούν τελικά σε καθυστέρη-
ση της διάγνωσης1,3,9. Πράγματι, από τη μελέτη της 
Α΄Παιδιατρικής του Παν/μίου Αθηνών στα παιδιά με 
Crohn η νόσος διαγνώσθηκε κατά μέσο όρο μετά 16 
μήνες, ενώ σε αυτά με ελκώδη κολίτιδα μετά 10 μήνες 
μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Στα φαινομενικά 
ασυμπτωματικά παιδιά, μελετώντας εκ των υστέρων τις 
καμπύλες σωματικής τους ανάπτυξης, διαπιστώνεται 
καθυστέρηση σωματικής αύξησης για πολλά χρόνια 
πριν τη διάγνωση, που σημαίνει υποκλινική μεν αλλά 
σημαντική δραστηριότητα της νόσου. Σε πολλά από 
αυτά τα παιδιά διαγιγνώσκεται η νόσος όταν δώσουν 
συμπτώματα από το πεπτικό ή παραπέμπονται από τον 
ενδοκρινολόγο. Η κλινική εικόνα της Crohn εξαρτάται 
από την εντόπιση της νόσου που είναι κατ΄εξοχήν στον 
τελικό ειλεό, ενώ σε σημαντικό ποσοστό συμμετέχει το 
παχύ έντερο. Σε ποσοστό μέχρι 40% υπάρχει συμμε-
τοχή του ανωτέρου πεπτικού (οισοφάγου,στομάχου ή 
δωδεκαδακτύλου) στα παιδιά και γι΄ αυτό επιβάλλεται 
ο σύγχρονος ενδοσκοπικός έλεγχος ανωτέρου και κα-
τωτέρου πεπτικού1,2,16. Αναλόγως της εντόπισης έχουν 
περιγραφεί 3 τύποι α) λεπτού εντέρου με ναυτία, εμέ-
τους, διάρροια, ανορεξία, μεταγευματικά κολικοειδή 
άλγη και συμπτώματα δυσπεψίας. β) παχέος έντέρου 
με συμπτώματα όμοια με την ελκώδη κολίτιδα,οπότε 
είναι δύσκολο να γίνει διαφορική διάγνωση, αλλά 
στην Crohn υπάρχει συχνά περιπρωκτική συμμετοχή 
γ) με εξωεντερικές εκδηλώσεις και καθυστέρηση στην 
σωματική ανάπτυξη.

Οι εξωεντερικές εκδηλώσεις (συχνότητα περίπου 
25-36%) στην ΙΦΝΕ1,2,3,4 φαίνονται στον πίνακα 3. Η 
συχνότερη εξωεντερική εκδήλωση είναι η αρθρίτιδα 
(7-26%), που συχνά αρχικά θεωρείται ρευματοειδής, 
ενώ η σπονδυλίτιδα 2-6%. Η νόσος του ήπατος και των 
χοληφόρων αποτελεί επίσης συχνή εξωεντερική εκδή-
λωση τόσο της ΙΦΝΕ πρωτοπαθώς όσο και σαν αποτέ-
λεσμα της θεραπείας. Στα παιδιά μπορεί να προηγείται 
της κλινικής εκδήλωσης της ΙΦΝΕ ή να εμφανίζεται 
ακόμα και μετά ολική κολεκτομή. Ηπατική συμμετοχή 
παρατηρείται σε ποσοστό 5-8%, και η βλάβη μπορεί να 
είναι ενδοηπατική (χρόνια ενεργός ηπατίτις,κίρρωση, 
αμυλοείδωση, λιπώδες ήπαρ, περιχολαγγειϊτις), εξω-
ηπατική (χολολιθίαση), ή μικτή (σκληρυντική χολαγ-

γειϊτις)17. Η τελευταία απαντάται σε ποσοστό 3.5% 
των παιδιών με ελκώδη κολίτιδα και 1% των παιδιών 
με νόσο Crohn. Η επίμονη παραμονή των τρανσαμι-
νασών πάνω από 6 μήνες αποτελεί απόλυτη ένδειξη 
για τη διερεύνηση ηπατικής συμμετοχής. Άλλοτε τα 
κύρια συμπτώματα μπορεί να είναι περιπρωκτική 
νόσος, στοματίτιδα ή οζώδες ερύθημα (5-10%) ενώ η 
οφθαλμική συμμετοχή είναι περίπου 4% (επισκληρίτις 
και ραγοειδίτις). Οι αγγειακές επιπλοκές (θρόμβωση, 
πνευμονική εμβολή) είναι σπάνιες αλλά μπορεί να 
οδηγήσουν σε σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα. 
Η θρομβοεμβολική νόσος που παρατηρείται στην 
ΙΦΝΕ θεωρείται ότι οφείλεται στην υπερπηκτικότητα 
που συμβαδίζει με τη βαρύτητα της νόσου και εκδηλώ-
νεται με θρομβοκύττωση, αύξηση του ινωδογόνου, του 
παράγοντα V, VIΙΙ και μείωση της αντιθρομβίνης IIΙ. 
Έχει διαπιστωθεί αντοχή της αντιπηκτικής δράσης της 
πρωτεϊνηςC και η μοριακή βλάβη που είναι υπεύθυνη 
είναι η μετάλλαξη στο μόριο του παράγοντα V (factor 
Leiden)18. Επίσης παρατηρούνται αιματολογικές διατα-
ραχές όπως αναιμία (σιδηροπενική, μεγαλοβλαστική, 
χρονίας νόσου, αυτοάνοση αιμολυτική)19, εκδηλώσεις 
από το ουροποιητικό όπως νεφρολιθίαση (5%), υδρο-
νέφρωση, ειλεοκυστικά συρίγγια, ουρολοιμώξεις και 
αμυλοείδωση. Γενικά οι εξωεντερικές εκδηλώσεις 
συνοδεύουν συχνότερα τη νόσο του παχέος εντέρου, 
ενώ η καθυστέρηση στην ανάπτυξη και την ενήβωση 
αποτελεί κλασσική εκδήλωση της νόσου Crohn του 
λεπτού εντέρου1,2.4.

Υποσιτισμός και καθυστέρηση στην ανάπτυξη

Πίνακας 3. Εξωεντερικές εκδηλώσεις

 • Αρθρίτιδα(7-26%), σπονδυλίτιδα(6%)

 • Οστεοπενία, άσηπτη νέκρωση

 • Οζώδες ερύθημα (5-10%), γαγγραινώδες πυόδερμα

 • Οφθαλμική συμμετοχή(ραγοειδίτιδα,επισκληρίτιδα,κερ
ατίτιδα)

 • Αγγειακές επιπλοκές(θρομβώσεις, πνευμ.εμβολή)

 • Αιματολογικές διαταραχές(αναιμία,θρομβοκυττάρωση

 • Η π α τ ι κ ή  σ υ μ μ ε τ ο χ ή ( σ κ λ η ρ . χ ο λ α γ γ / τ ι ς , χ ρ .
ηπατίτις,κίρρωση)

 • Παγκρεατίτις 

 • Νεφρολιθίαση, υδρονέφρωση,εντ/κά συρίγγια,σπειραμ
ατονεφρίτις

 • Υποσιτισμός,καθυστέρηση στην ανάπτυξη,ενήβωση 
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Ο υποσιτισμός αποτελεί μείζονα επιπλοκή της 
ΙΦΕΝ σε όλες τις ηλικίες (υπολογίζεται ότι το 85% 
των νοσηλευομένων με έξαρση της νόσου έχει υπο-
σιτισμό πρωτεϊνης και ενέργειας) και οδηγεί σε κα-
θυστέρηση της οστικής ωρίμανσης, της εμμηναρχής, 
ενώ σημαντικός αριθμός παιδιών εμφανίζει τελικά 
χαμηλό ανάστημα στην ενήλικο ζωή1,2,3,4,5. Ιδιαίτερα 
στη νόσο. Crohn επηρεάζεται το ανάστημα και έχει 
υπολογισθεί ότι τελικά στην ενήλικο ζωή μόνο στο 12% 
δεν θα επηρρεασθεί από τη νόσο3,9 Απώλεια βάρους 
έχουν 65% στην ΕΚ και 85% στη νόσο Crohn, και 
καθυστέρηση στην ανάπτυξη 10 και 30% αντίστοιχα. 
Τα αίτια οφείλονται σε μειωμένη πρόσληψη θερμί-
δων, δυσαπορρόφηση, αύξηση των απωλειών από 
το έντερο, επίδραση των φαρμάκων και αυξημένες 
ανάγκες. Ο ενδοκρινολογικός έλεγχος είναι συνήθως 
φυσιολογικός με φυσιολογική κορτιζόλη και θυρεοει-
δική λειτουργία. Η αυξητική ορμόνη μπορεί να είναι 
μειωμένη αλλά ανταποκρίνεται στη διέγερση, καθώς 
επίσης ο insulin-like growth factor-1 είναι μειωμένος 
στα περισσότερα παιδιά με διαταραχή στην ανάπτυξη, 
ευρήματα που αντανακλούν τη μειωμένη θρέψη20,21. Η 
σωματομεδίνη-C είναι μειωμένη σε μερικούς ασθε-
νείς, αλλά επανέρχεται στο φυσιολογικό μετά από τη 
διαιτητική παρέμβαση. Αν και τα στεροειδή μπορεί να 
προκαλέσουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη, συνήθως 
επιτρέπουν τη φυσιολογική ανάπτυξη1,2. Επίσης πα-
ρατηρείται ανεπάρκεια βιταμινών ΑDEK,φυλλικού 
και Β12, όπως επίσης σιδήρου και των ιχνοστοιχείων 
ψευδαργύρου, σεληνίου, χαλκού και νικελίου.

αιτιοπαθογένεια

Η αιτιολογία της ελκώδους κολίτιδας και της 
νόσου του Crohn είναι ακόμη άγνωστη. Πιθανόν 
υπεισέρχονται γενετικοί και περιβαλλοντικοί πα-
ράγοντες4,12,15. Αν και η ακριβής αιτιοπαθογένεια της 
νόσου δεν είναι γνωστή, φαίνεται ότι υπάρχει χρόνια 
διέγερση του ανοσολογικού συστήματος στο έντερο, 
σε γενετικά ευάλωτα άτομα, με αποτέλεσμα τη χρόνια 
βλεννογονική βλάβη22. Είναι γνωστό ότι το έντερο 
βρίσκεται σε μόνιμη ανοσολογική διέγερση από μι-
κροβιακά και τροφικά αντιγόνα. Συνεπώς το έντερο 
βρίσκεται σε μόνιμη “φυσιολογική φλεγμονή”, με 
μέτριο αριθμό ανοσοκυττάρων στο χόριο (λεμφοκύτ-
ταρα, μακροφάγα,πλασματοκύτταρα)22. Πιστεύεται 
ότι αυτή η ισορροπία διαταράσσεται στην ΙΦΝΕ και 
προκαλείται παθολογική φλεγμονή με κυτταρική 

βλάβη. Οι κυτταροκίνες παίζουν το ρόλο κλειδί στην 
ανοσορρύθμιση4,23,24,25. Στην ΙΦΝΕ υπάρχουν ενδείξεις 
ότι διαταράσσεται η ισορροπία μεταξύ προφλεγμονω-
δών και αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών(IL-4, IL-10 
και TGF-β). Έχουν δηλαδή διαπιστωθεί αυξημένα 
επίπεδα προφλεγμονωδών κυτταροκινών (IL-1,6,8 και 
TNFα) που εκκρίνονται από τα μακροφάγα, λεμφο-
κύτταρα και πολυμορφοπύρηνα. Αυτός ο καταρράκτης 
οδηγεί στην καταστροφή του ιστού που αντικαθίσταται 
από ινώδη ιστό. Οι ίδιοι παράγοντες διεγείρουν την 
έκκριση ηλεκτρολυτών που επιτείνουν τη διάρροια, 
ενώ στη νόσο του Crohn επί πλέον υπάρχει δυσσαπορ-
ρόφηση στο λεπτό έντερο, απώλεια χολικών αλάτων, 
και υπερανάπτυξη μικροβίων. Η εκτεταμένη βλάβη 
του βλεννογόνου οδηγεί σε απώλεια λευκωμάτων και 
αιμορραγία4.

διάγνωση

Δυστυχώς δεν υπάρχει μια ειδική εξέταση για τη 
διάγνωση της ΙΦΝΕ και τα χαρακτηριστικά ευρήματα 
μπορεί να μην υπάρχουν τη στιγμή που γίνεται ο έλεγ-
χος. Η διάγνωση εξαρτάται από την πλήρη εκτίμηση 
του ιστορικού και της κλινικής εικόνας, των εργαστη-
ριακών εξετάσεων, των ακτινολογικών, ενδοσκοπικών 
και ιστολογικών δεδομένων.

Η ενδοσκόπηση με πολλαπλές βιοψίες επιτρέπει 
την άμεση επισκόπηση του εντερικού βλεννογόνου 
και την ιστολογική ταξινόμηση της νόσου και αποτελεί 
την πιο ειδική και ευαίσθητη μέθοδο. Η ιστολογική 
ταξινόμηση της ΙΦΝΕ φαίνεται στον πίνακα 4 κατά 
σειρά συχνότητας, με προεξάρχουσα την ελκώδη κο-
λίτιδα και Crohn. Η φλεγμονή στην ελκώδη κολίτιδα 
είναι κατά συνέχεια ιστού (πίνακας 5), αρχίζει από 
το ορθό και συνήθως ο τελικός ειλεός είναι φυσιολο-
γικός. Η φλεγμονή στην Crohn μπορεί να είναι ίδια 
με την ελκώδη κολίτιδα, αλλά συνήθως είναι εστιακή 
ή τμηματική, συνήθως δεν περιλαμβάνει το ορθό 

Πίνακας 4. Τύποι ΙΦΕΝ

 • Νόσος του Crohn

 • Ελκώδης κολίτις

 • Indeterminate colitis

 • Αυτοάνοση κολίτις

 • Κολλαγονική

 • Λεμφοκυτταρική
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Πίνακας 5. Σύγκριση ελκώδους κολίτιδος και νόσου του Crohn στα παιδιά

   ελκώδης κολίτις  νόσος Crohn
συχνότητα  2/100.000  3.5/100.000

έναρξη παιδική ηλικία  15-20%  20-25%

ενδοσκοπικά συνεχόμενη φλεγμονή εστιακή
  100% ορθό συνήθως όχι ορθό

βλάβες σε:  πάσχοντα βλεννογόνο φυσιολογικό βλεννογόνο
  φυσιολογικός ειλεός  πάσχων ειλεός 50%

ιστολογικά ελάττωση βλέννης  επιθηλιακά κοκκιώματα
  κρυπτικά αποστήματα περικρυπτίτιδα
  εντόπιση στο βλεννογόνο  επέκταση υποβλεννογόνιο
  συνεχόμενη βλάβη τμηματική βλάβη

επιπλοκές διάτρηση απόφραξη, αποστήματα
  τοξικό μεγάκολο συρίγγια, περιπρωκτική νόσος
  Καρκίνος παχέος εντέρου καρκίνος παχέος και λεπτού εντέρου
   ανεπάρκεια Β

12

και στη πλειονότητα συμμετέχει ο τελικός ειλεός. 
Χαρακτηριστικά είναι τα αφθώδη έλκη. Ιστολογικά 
υπάρχουν τα αποστημάτια στην ελκώδη κολίτιδα και 
τα κοκκιώματα στην Crohn, που όμως ανευρίσκονται 
σε μικρό ποσοστό. Συνεπώς άλλοι δείκτες όπως η εν-
δοσκοπική εικόνα (όταν είναι τυπική) και η εστιακή 
φλεγμονή ιστολογικά είναι ενδεικτικά της Crohn). 
Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι εκτός από την κλασσική 
ελκώδη κολίτιδα υπάρχει η αυτοάνοση και η απροσδι-
όριστη (indeterminate) κολίτις, που έχουν διαφορετική 
πρόγνωση και αντιμετώπιση. Η τελευταία ανέρχεται 
σε ποσοστό μέχρι 25% και χαρακτηρίζεται από ενδο-
σκοπικά και ιστολογικά ευρήματα που θυμίζουν και 
τα δύο νοσήματα, αλλά μπορεί μελλοντικά να λάβει 
τυπική εικόνα Crohn26.. Η αυτοάνοση, και ιδιαίτερα 
η μικροσκοπική (κολλαγονική και λεμφοκυτταρική) 
κολίτιδα είναι σπάνιες στα παιδιά και έχουν χαρακτη-
ριστική ιστολογική εικόνα27,28. 

Ο εργαστηριακός έλεγχος (αιματολογικός, βιοχη-
μικός) δεν βοηθά στη διαφορική διάγνωση των δύο 
νοσημάτων, αλλά βοηθά στη εκτίμηση της ενεργότητας 
της νόσου, της κατάστασης διατροφής και τον απο-
κλεισμό λοιμώδους παράγοντα. Ενδεικτικά ενεργού 
νόσου είναι η αύξηση της ΤΚΕ, των αιμοπεταλίων και 
της C-αντιδρώσας πρωτεϊνης και τα χαμηλά επίπεδα 
λευκωματίνης. Η ανεύρεση των pANCA αντισωμάτων 
είναι ενδεικτική ελκώδους κολίτιδας, και των ASCA 
νόσου Crohn28,29,30.

Ο ακτινολογικός έλεγχος λεπτού και παχέος εντέ-
ρου επιβεβαιώνει τη διάγνωση, εντοπίζει την έκταση 
της νόσου, βοηθά στη διαφοροδιάγνωση κολίτιδας και 
Crohn, και εντοπίζει τις επιπλοκές.

Σημαντική για το είδος της θεραπευτικής παρέμβα-
σης είναι η εκτίμηση της ενεργότητας της νόσου Crohn 
(PCDAI).που περιλαμβάνει ιστορικό, αντικειμενική 
εξέταση, γενική αίματος, ΤΚΕ, λευκωματίνη, καμπύλες 
ανάπτυξης2.

αντιμετώπιση

Στόχοι της είναι η ύφεση της νόσου, η πρόληψη των 
υποτροπών, η διόρθωση των διατροφικών ελλειμμάτων, 
η φυσιολογική αύξηση και ανάπτυξη31. Η θεραπεία 
βασίζεται σε 4 τομείς. α. φαρμακευτική, β. σιτιστική, 
γ.χειρουργική και δ.ψυχολογική υποστήριξη. 

Α.Φαρμακευτική. Σε όλους τους ασθενείς απαιτεί-
ται φαρμακευτική αγωγή που ποικίλλει ανάλογα με 
την βαρύτητα και την εντόπιση της νόσου. Οι κατηγο-
ρίες και ο μηχανισμός δράσης φαίνεται στον πίνακα 
6. Τα παραδοσιακά φάρμακα αμινοσαλικυλικά και 
κορτιζόνη αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο. Η σουλ-
φασαλαζίνη και 5-ASA παραμένουν σημαντικά στην 
αντιμετώπιση της ήπιας έως μέτριας νόσου, και χορη-
γούνται για πολλά χρόνια, ενώ τα κορτικοειδή παρα-
μένουν η πρώτη θεραπεία στη μέτρια έως βαρειά νόσο 
και επιτυγχάνουν ύφεση σε ποσοστό 70-80% περίπου. 
Πρόσφατα έχει δοκιμασθεί και στα παιδιά η βουδεζο-
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Πίνακας 6. Φάρμακα και τρόπος δράσης.

φάρμακα τρόπος δράσης

Σουλφασαλαζίνη,5-ASA  PG, Θρομβοξάνη, PAF, IL-1, Λεμφοκύτταρα, Μονοκύτταρα, NFκβ
  cyclo- και lipooxygenase

Κορτικοειδή   ΝFκβ, IL-1, IL-2, φαγοκυττάρωση πολυμορφοπυρήνων
  χημειοταξία, πολυμορφοπύρηνα, ηωσινόφιλα, μονοπύρηνα
  απορρόφηση Na, ύδατος

Azathioprine, 6-MP   natural killer, cytotoxic T-cells

Methotrexate  DNA, IL-1,  apoptosis

Cyclosporin  IL-1, IL-3, IL-4, γ-IFN, TNF-α

Tacrolimus (FK506)  IL-2, IL-3, IL-4

Metronidazole αντιμικροβιακή, ανοσοκατασταλτική

Ιnfliximab  TNF-α

νίδη (από το στόμα και από το ορθό) που έχει μεν λι-
γότερες παρενέργειες, αλλά η αποτελεσματικότητά της 
υπολείπεται αυτής της πρεδνιζόνης32,33. Η τοξικότητα 
κατά τη μακροχρόνια χρήση των κορτικοειδών σε συν-
δυασμό με την αναποτελεσματικότητα σαν θεραπεία 
συντήρησης οδήγησαν στη σχετικά μεγάλη χρήση των 
ανοσορρυθμιστικών (Αzathioprine, 6-MP) για εξαρτώ-
μενη ή ανθεκτική στα στεροειδή νόσο34,35,36,37. Ο ρόλος 
της κυκλοσπορίνης φαίνεται ότι είναι σημαντικός για 
την αποφυγή ή αναβολή της κολεκτομής στην ελκώδη 
κολίτιδα, ενώ τα αποτελέσματα είναι αποθαρρυντικά 
στη ν. Crohn. Σε ελάχιστες απελπιστικές περιπτώσεις 
ν. Crohn και κολίτιδας που δεν ανταποκρίνονται σε 
άλλο θεραπευτικό σχήμα έχει δοκιμασθεί το FK 506 
(Tacrolimus) μια μακρολίδη που έχει όμως περισσότε-
ρες παρενέργειες συγκριτικά με την κυκλοσπορίνη34. 
Σε περιπτώσεις Crohn με αποστήματα ή συριγγια 
προστίθενται μετρονιδαζόλη ή ciprofloxacin. Όπως 
ήδη ελέχθη ο TNF-α αποτελεί μια κυτταροκίνη κλειδί 
για την εντερική φλεγμονή και συνεπώς, η δέσμευση 
του παράγοντα αυτού απότελεί σημαντική βοήθεια 
στον έλεγχο της φλεγμονής. Το Ιnfliximab είναι το μο-
νοκλωνικό χιμαιρικό αντίσωμα έναντι του παράγοντα 
νέκρωσης του όγκου α (αντι- TNFα), που αποτελεί 
πρόσθετο θεραπευτικό μέσο για τη χρόνια ενεργό νόσο 
Crohn ή με συρίγγια34,38,39,40,41. Παρά τα σχετικά με άλλο 
φάρμακο καλύτερα αποτελέσματα στις συγκεκριμέ-
νες ενδείξεις υπάρχει όμως προβληματισμός για την 
αντιγόνικότητά του, διότ μπορεί να προκαλέσει ανο-

σολογική αντίδραση ξενιστού20,39. Χορηγείται σε δόση 
5mg/Kg σε 0, 2,6 εβδομάδες και αν χρειασθεί σε μακρο-
χρόνια βάση κάθε 2 μήνες. Η εμπειρία μακροχρόνιας 
περιοδικής χορήγησης στα παιδιά (κάθε 2 μήνες) είναι 
σχετικώς μικρή. Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα 
του φαρμάκου στους παιδιατρικούς ασθενείς έχει ερευ-
νηθεί από μερικούς συγγραφείς και φαίνεται ότι είναι 
σχετικά καλά ανεκτές οι πολλαπλές εγχύσεις (14.6% 
αντιδράσεις κατά την έγχυση σε 82 ασθενείς) συγκριτι-
κά με τους ενηλήκους (17%-27%). Η χορήγηση υψηλών 
δόσεων υδροκορτιζόνης προ της εγχύσεως μειώνει τον 
κίνδυνο αντιδράσεων. Η εμφάνιση αντιδράσεων κατά 
την έγχυση του φαρμάκου σχετίζεται με τη δημιουργία 
ανθρωπίνων αντιχιμαιρικών αντισωμάτων. Η χορήγηση 
ανοσοκατασταλτκών (azathioprine) μειώνει τον κίν-
δυνο παραγωγής αντιχιμαιρικών αντισωμάτων. Στα 
παιδιά η δημιουργία αντιχιμαιρικών αντισωμάτων 
σχετίζεται με τις αντιδράσεις κατά την έγχυση και όχι 
με το μεσοδιάστημα των εγχύσεων όπως συμβαίνει 
στους ενηλίκους.39. Αναφέρεται επίσης ύφεση της νό-
σου Crohn μετά από αλλογενή μεταμόσχευση μυελού 
των οστών42.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι σε μεγάλο ποσοστό η 
πορεία είναι βαρειά στα παιδιά και απαιτεί συνδυασμό 
φαρμάκων για μεγάλο διάστημα. Από τα 401 παιδιά 
που νοσηλεύθηκαν στην κλινική (πίνακας 7) περισσό-
τερα από τα μισά χρειάσθηκαν κορτικοειδή, ενώ σε 
μερικά έχουν δοκιμασθεί όλα τα πιο πάνω θεραπευτι-
κά σχήματα. Στα παιδιά η πορεία της νόσου συνήθως 
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είναι βαρύτερη συγκριτικά με τους ενηλήκους. Ένας 
σημαντικός αριθμός παιδιών αποτελεί τρόφιμο του 
νοσοκομείου για πολλούς μήνες ή έχουν συχνές εισα-
γωγές, γιατί παρά την έντονη φαρμακευτική αγωγή δεν 
επιτυγχάνεται ύφεση. Στην κατηγορία αυτή συνήθως 
ανήκουν παιδιά με βαρειά νόσο του Crohn με συμ-
μετοχή του λεπτού εντέρου, αποστήματα ή συρίγγια, 
ή παιδιά με αυτοάνοση κολίτιδα, που χρειάζονται 
ενδοφλέβια θεραπεία και παρεντερική σίτιση. 

Υπάρχουν όμως και άλλα φάρμακα που είναι υπό 
δοκιμή όπως η θαλιδομίδη η βιταμίνη Ε, τα λιπαρά 
οξέα βραχείας αλύσου και η νικοτίνη (στην ελκώδη 
κολίτιδα), το βισμούθιο, κετοτιφαίνιο, ηπαρίνη, χλω-
ροκίνη, ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη, λευκαφαίρεση και 
νευροανοσορρυθμιστές (τα νευροπεπτίδια ουσία-Ρ, 
VIP και Y) και η σωματοστατίνη4. Τέλος έχουν δοκι-
μασθεί τα anti-sense ολιγονουκλεοτίδια που δεσμεύουν 
το m-RNA που χρησιμεύει για την παραγωγή του εν-
δοκυτταρίου adhesion molecule 1(ICAM-1) Το θέμα 
όμως της θεραπείας με παρέμβαση στις κυτταροκίνες 
δεν έχει ακόμα λυθεί. Προς το παρόν το πεδίο της 
φαρμακογενετικής είναι σε εμβρυϊκή κατάσταση. Η 
πληθώρα των φαρμάκων και θεραπευτικών σχημάτων 
δείχνει ξεκάθαρα το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει, 
όχι σπάνια, στην αντιμετώπιση των. Τελικά, η συνεχής 
προσπάθεια για την ανεύρεση της αιτιοπαθογένειας 
της ΙΦΝΕ προφανώς θα οδηγήσει στην ανακάλυψη 
νέων και αποτελεσματικώτερων τρόπων θεραπείας.

Β) διαιτητική

Ο ρόλος της διαιτητικής παρέμβασης έχει αλλά-
ξει δραματικά την τελευταία δεκαετία43-47. Η σίτιση 
συνιστάται σε παιδιά με ΙΦΝΕ για να διορθώσει τα 
ελλείμματα (πρόληψη ή ανάταξη του υποσιτισμού και 
έλλειψης ιχνοστοιχείων) αλλά και σαν πρωτογενής 
θεραπεία της ενεργού νόσου. Η παρουσία της τροφής 

στο έντερο ασκεί άμεση τροφική δράση στο βλεννογό-
νο, προστατεύει τη λειτουργία του και ίσως εμποδίζει 
την παθογόνο δράση των μικροβίων. Επί πλέον έχει 
ιδιότητες να ρυθμίζει τη φλεγμονή1. Το παιδί με ΙΦΝΕ 
συνήθως υπολείπεται σε ανάπτυξη και πραγματικά 
δεν μπορεί να επιτευχθεί ύφεση αν δεν διορθωθούν 
τα ελλείμματα. Τα διαιτητικά συμπληρώματα που χο-
ρηγούνται από το στόμα ή με ρινογαστρικό καθετήρα 
όλο το 24ωρο ή μόνο το βράδυ αποτελούν τρόπους ανά-
ταξης του χρόνιου υποσιτισμού και της καθυστέρησης 
της σωματικής ανάπτυξης. Τα διαλύματα αυτά είναι 
πολυμερικά, ημιστοιχειακά και στοιχειακά. Αρχικά 
υπήρχε προτίμηση στα στοιχειακά (γιατί έχουν μειω-
μένη αντιγονικότητα), αλλά τελευταία τα πολυμερικά 
θεωρούνται εξ ίσου αποτελεσματικά εκτός και αν δεν 
τα ανέχεται το έντερο ή υπάρχει σύνδρομο βραχέος 
εντέρου. Η πληθώρα των πλούσιων σε θερμίδες εντε-
ρικών διαλυμάτων έχει μειώσει τη χρήση της παρεντε-
ρικής διατροφής, που περιορίζεται σαν υποστηρικτική 
θεραπεία στο υποσιτισμένο παιδί πριν τη χειρουργική 
επέμβαση, μετά από εκτεταμένες εντερεκτομές και 
σύνδρομο βραχέος εντέρου, ή σε μεγάλη αιμορραγία, 
διάτρηση και τοξικό μεγάκολο. Ο ρόλος της στην 
αντιμετώπιση στενώσεων, συριγγίων ή περιπρωκτικής 
νόσου δεν υποστηρίζεται από όλους τους ερευνητές1,44. 

Γενικά, η εντερική σίτιση με στοιχειακή δίαιτα είναι 
εξ ίσου αποτελεσματική, ασφαλέστερη και φθηνώτερη 
και αποτελεί την πρώτη επιλογή όταν το έντερο μπορεί 
να τη χρησιμοποιήσει. Το είδος αυτό της θεραπείας 
μπορεί να είναι η αποκλειστική θεραπεία στην ν. Crohn 
και μόνο συμπληρωματική στην ελκώδη κολίτιδα. 
Υπάρχουν μελέτες με συγκρίσιμα αποτελέσματα σε 
σχέση με τα κορτικοειδή στη ν. Crohn. Η μεταανάλυση 
όμως έδειξε ότι στοιχειακή ή πολυμερική δίαιτα σαν 
μοναδική τροφή για 2 μήνες μπορεί να επιτύχει ύφεση 
της Crohn, αλλά η υποτροπή είναι συχνή44,45. Συνεπώς 
έχει απόλυτη ένδειξη σαν συμπληρωματική στη φαρμα-
κευτική θεραπεία1,44. Από τα 401 παιδιά που νοσηλεύ-
θηκαν στην Α’ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Αθηνών ένα σημαντικό ποσοστό χρειάσθηκε εντερική 
σίτιση σαν συμπληρωματική θεραπεία της φαρμακευ-
τικής, ενώ σε 2 μόνο παιδιά με νόσο Crohn μετά από 6 
εβδομάδες εντερικής σίτισης σαν αποκλειστική θερα-
πεία χρειάσθηκε να προστεθεί φαρμακευτική αγωγή, 
λόγω μη ανταποκρίσεως της νόσου στο ένα παιδί και 
επιδείνωσης στο άλλο. Τα τελευταία χρόνια γίνεται 
πολύ συζήτηση για το ιχθυέλαιο (ω-3 λιπαρά οξέα)48,49. 
Όπως ήδη ελέχθη, ποικίλοι παράγοντες διεγείρουν τη 

Πίνακας 7. Αντιμετώπιση των 401 παιδιών με ΙΦΕΝ.

• Σουλ/ζίνη ή 5-ASA 398

• Κορτικοειδή 256

• Azathioprine 126

• Cyclosporine 15

• Χειρουργική επέμβαση 36

• Anti-TNF 8



410

IΔΙΟΠΑΘΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

φλεγμονή. Μεταξύ αυτών είναι και η λευκοτριένη Β4 
που η έκκρισή της διεγείρεται από το αραχιδονικό, 
που προέρχεται από τα φωσφολιπίδια της κυτταρικής 
μεμβράνης. Τα ω-3 λιπαρά οξέα παρεμβαίνουν στο 
μεταβολισμό του αραχιδονικού και εμποδίζουν την 
παραγωγή λευκοτριένης Β4. Η χορήγηση καψουλών με 
ιχθυέλαιο σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα έδειξαν εξ 
ίσου καλά αποτελέσματα όπως τα κορτικοειδή στους 
ενήλικες26,27. 

Τελευταία γίνονται μελέτες για τη χρησιμότητα του 
Lactοbacillus GG σε παιδιά με Crohn (μόνο 4 παιδιά), 
με το σκεπτικό ότι η φυσιολογική χλωρίδα προστα-
τεύει την προσκόλληση των εντεροπαθογόνων(50,51). 
Στα παιδιά αυτά που είχαν μέτρια βαρύτητα νόσου 
παρατηρήθηκε βελτίωση.

γ) Χειρουργική

Οι στόχοι της χειρουργικής θεραπείας διαφέρουν 
στην ελκώδη κολίτιδα και την Crohn, αν και οι ενδεί-
ξεις συχνά είναι οι ίδιες52,53. Στην ελκώδη κολίτιδα 
είναι θεραπευτική ενώ στη δεύτερη δεν φέρνει μόνιμο 
αποτέλεσμα. (πίνακας 8). Ακατάσχετη αιμορραγία,δ
ιάτρηση,απόφραξη,τοξικότητα από τη συνέχιση της 
φαρμακευτικής αγωγής, ή αποτυχία της θεραπευτικής 
αγωγής αποτελούν κοινές ενδείξεις και για τα δύο 
νοσήματα. Ενίοτε έχει ένδειξη για την βελτίωση της 
σωματικής αύξησης, ιδιαίτερα όταν διευκολύνει τη 
διακοπή των κορτικοειδών. Η περιπρωκτική νόσος 
μερικές φορές χρειάζεται επέμβαση, και βέβαια όταν 
υπάρχει καρκίνος που αποτελεί επιπλοκή της νόσου. 
Υπάρχουν διάφορες τεχνικές, αλλά προτιμάται για την 
ΕΚ ολική κολεκτομή και ειλεοπρωκτική αναστόμωση 
με δημιουργία θυλάκου52,53,54. Παρά την κολεκτομή 

ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών που φθάνει το 40% 
εμφανίζει στη συνέχεια θυλακίτιδα (pouchitis) και 
χρειάζεται τοπική θεραπεία55. Εκείνο όμως που 
αποτελεί σοβαρό πρόβλημα τόσο στη φαρμακευτική 
αγωγή όσο στην απόφαση για χειρουργική επέμβαση 
είναι η αυτοάνοσος και η απροσδιόριστη κολίτιδα 
(Indeterminate colitis) και αυτό γιατί η αφαίρεση του 
πάσχοντος παχέος εντέρου δεν θα ανακουφίσει από 
το πρόβλημα δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος ρήξης 
των αναστομώσεων,ενώ το εναπομείναν έντερο θα 
νοσεί και αυτός είναι ο λόγος που επιβάλλεται να 
τεθεί με βεβαιότητα η διάγνωση33. Στη ν. Crohn η 
χειρουργική επέμβαση δεν σημαίνει ίαση, δεδομένου 
ότι είναι συχνή η υποτροπή της νόσου στο σημείο 
της επέμβασης σε ποσοστό μέχρι 70%, ενώ στο χει-
ρουργό είναι γνωστός ο κανόνας όσο μπορεί να μην 
“ακουμπήσει” τα χέρια του στη ν. Crohn. Εν τούτοις, 
μερικές φορές είναι απαραίτητο να γίνει τμηματική 
εντερική αφαίρεση συνήθως του πάσχοντος ειλεού 
και του παχέος εντέρου. Ειδική πλαστική (επιμήκης 
τομή και εγκάρσια ραφή για να αυξηθεί ο αυλός) 
μπορεί να γίνει σε μικρά τμήματα του λεπτού εντέρου 
που έχουν κάνει ίνωση και στένωση, αλλά δεν έχουν 
ενεργό φλεγμονή32.

δ) Ψυχολογική υποστήρηξη

Κάποτε τα δύο αυτά νοσήματα εθεωρούντο ψυχο-
σωματικά νοσήματα, ενώ παρ΄όλο που δεν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι ψυχολογικοί παράγοντες ενοχοποιούνται 
στην παθογένεια της νόσου, εν τούτοις η παρέμβαση 
για την αντιμετώπιση της ψυχολογίας του ασθενούς 
με τη χρόνια νόσο θεωρείται απαραίτητη1,2,3,4,56,57. Η 
χρόνια πάθηση,τα φάρμακα, οι συχνές νοσηλείες 
συμπίπτουν με την είσοδο του παιδιού στην εφηβεία 

Πίνακας 8. Ενδείξεις χειρουργικής επέμβασης στην ΙΦΕΝ

ελκώδης κολίτις νόσος Crohn

Αιμορραγία  Διάτρηση

Διάτρηση Απόφραξη

Τοξικό μεγάκολο Ακατάσχετη αιμορραγία

Κεραυνοβόλος  Συρίγγια, αποστήματα(παροχέτευση)

Χρόνια υποτρ/ζουσα νόσος Καθυστέρηση σωματ. ανάπτυξης

Χρ. ανθεκτική νόσος (αφαίρεση πάσχοντος τμήματος)

Σωματ. καθυστέρηση

Διάρκ. >10χρ.με δυσπλασία
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όπου συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές στην προσω-
πικότητά του και πραγματικά συχνά οι γονείς έχουν 
σημαντικά προβλήματα στη χορήγηση της θεραπείας. 
Είναι εύλογο ότι χρειάζεται όχι μόνο το παιδί αλλά και 
όλη η οικογένεια ψυχολογική υποστήρηξη. Ειδικά οι 
έφηβοι έχουν σοβαρά προβλήματα από καθυστέρηση 
στη σωματική ανάπτυξη και ενήβωση, την εμφάνισή τους 
από το προσωπείο Cushing και την ακμή από τα κορτικο-
ειδή, ενώ αποφεύγουν τις παρέες γιατί πονάνε ή έχουν 
διάρροια. Απαιτείται σωστή ψυχολογική προσέγγιση 
και έγκαιρη διαπίστωση των ψυχολογικών προβλημάτων 
για αποτελεσματικότερη παρέμβαση. 

επιπλοκές 

α.Εντερικές: Οι κύριες επιπλοκές είναι η μαζική 
αιμορραγία(1-3%), η διάτρηση το τοξικό μεγάκολο 
(3-5%), ενώ επί πλέον στην Crohn η εντερική από-
φραξη (8%), τα αποστήματα και τα συρίγγια. Mετά 
τα πρώτα 10 χρόνια νόσου αυξάνεται ο κίνδυνος για 
ανάπτυξη καρκίνου58,59,60. Αυτό σημαίνει ότι αν η νόσος 
αρχίσει τα πρώτα χρόνια της ζωής αυξάνει ο κίνδυνος 
στην εφηβεία και συνεπώς χρειάζεται αφ΄ ενός μεν 
screening, αφ΄ ετέρου δε ψυχολογική προετοιμασία για 
τυχόν χειρουργική επέμβαση. Στην ελκώδη κολίτιδα ο 
κίνδυνος είναι μεγαλύτερος, αλλά έχουν παρατηρηθεί 
περιπτώσεις καρκίνου σε νόσο του Crohn τόσο στο 
παχύ έντερο με πιθανότητα 4 έως 20 φορές, όσο και 
στο λεπτό (λέμφωμα) 50 έως 100 φορέςσυχνότερα3. 

β.Εξωεντερικές: Οστεοπόρωση από την κορτιζό-
νη, ή την ίδια τη νόσο δεν είναι σπάνια1,2,61,62,63,64. Η 
θρόμβωση και οι εμβολές αποτελούν σοβαρή επιπλο-
κή18, καθώς επίσης η νεφρολιθίαση, η υδρονέφρωση, 
σπειραματονεφρίτιδα με ανοσολογικά συμπλέγματα 
και τα εντεροκυστικά συρίγγια και οφθαλμολογικές 
επιπλοκές.

Πρόγνωση

Τυπικά η ΙΦΕΝ χαρακτηρίζεται από περιόδους 
εξάρσεων και υφέσεων. (πίνακας 9). Τα περισσότε-
ρα παιδιά με Ελκώδη κολίτιδα (70%) εισέρχονται 
σε ύφεση μετά τους 3 πρώτους μήνες και περίπου 
τα μισά συνολικά θα μείνουν σε ύφεση τον επόμενο 
χρόνο4. Κολεκτομή θα χρειασθεί σε 26% των παιδι-
ών με βαρειά νόσο και 10% με ήπια. Από το σύνολο 
των παιδιών με ΙΦΕΝ της Α΄Παιδ/κής Κλινικής του 
Παν/μίου Αθηνών έγινε ολική ή μερική κολεκτομή σε 
36παιδιά(9%). Μόνο 1% των ασθενών με Crohn που 
χειρουργούνται δεν κάνουν υποτροπή. Τα παιδιά με 
ειλεοκολίτιδα έχουν χειρότερη ανταπόκριση στα φάρ-
μακα και απαιτείται συχνότερα χειρουργική επέμβαση 
συγκριτικά με αυτά που πάσχει μόνο το λεπτό έντερο. 
Τελικά σε ποσοστό 70% στα επόμενα 10-20 χρόνια από 
τη διάγνωση θα χρειασθεί χειρουργική παρέμβαση 
στην Crohn58.

Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου στο πάσχον έντερο 
είναι αυξημένος και στα δύο νοσήματα. Οι παράγοντες 
υψηλού κινδύνου είναι η διάρκεια της νόσου, (ειδικά 
πάνω από 10 χρόνια κίνδυνος 20%) και η έκταση 
της νόσου (πανκολίτιδα), καταστάσεις κατ΄εξοχήν 
συχνές στα παιδιά, καθώς επίσης και η σκληρυντική 
χολαγγεϊτιδα. Γι΄αυτό μετά τα πρώτα 10 χρόνια νόσου 
απαιτείται συστηματικός έλεγχος με ενδοσκόπηση και 
πολλαπλές βιοψίες για τον εντοπισμό δυσπλασίας που 
αποτελεί ένδειξη κολεκτομής. Δυστυχώς όμως αυτή η 
μέθοδος δεν είναι απόλυτα ασφαλής, γιατί ελέγχεται 
ελάχιστο τμήμα του εντέρου ιστολογικά και μπορεί να 
υπάρχει δυσπλασία σε μακροσκοπικά φυσιολογικό 
βλεννογόνο, ενώ στο 40% των ατόμων που εμφανί-
σθηκε καρκίνος και έκαναν κολεκτομή δεν υπήρχε 
δυσπλασία. Από μαθηματικά μοντέλα για το ποια είναι 
η καλύτερη πρόληψη βρέθηκε ότι η ολική προληπτική 
κολεκτομή μετά τα πρώτα 10 χρόνια νόσου αυξάνει την 
επιβίωση κατά 1.5 χρόνο συγκριτικά με τα άτομα που 
δεν γίνεται και κατά 10 μήνες όταν γίνεται screening με 

Πίνακας 9. Πρόγνωση ΙΦΕΝ στα παιδιά.

ελκώδης κολίτις  νόσος Crohn

Υφεση εντός 3 μηνών: (70%) 1% χωρίς υποτροπή μετά τη διάγνωση

Υποτροπή εντός1έτους: 50%  ειλ/ίτις:  ανταπ/ση,  χειρουργικές επεμβ.

Κολεκτομή εντός 5 ετών: 26%   περίπου 70% χειρουργείο εντός 10-20 χρ.

Πρωκτίτιδα: επέκ/ση νόσου 70%   ανάσ/μα ενήλ. (αν δεν σιτισθούν παιδιά)

Κίνδυνος Ca μετά 10χρ.:    περίπου ίδιος 
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ενδοσκόπηση και βιοψίες για την ανεύρεση εντερικής 
δυσπλασίας. 
Τελικώς	η ΙΦΝΕ αποτελεί ένα σημαντικό και δύ-

σκολο νόσημα της παιδικής ηλικίας. Η πληθώρα των 
φαρμακευτικών σχημάτων δηλώνει την αδυναμία μας 
να να δαμάσουμε τη νόσο σε ένα μεγάλο ποσοστό 
ασθενών. Σε μια ομάδα παιδιών απαιτείται μεγάλο 
διάστημα για να επιτευχθεί ύφεση της νόσου. Στόχος 
είναι όχι μόνο η ύφεση της νόσου και το να είναι το 
παιδί τις επόμενες 10ετίες υγιές και με φυσιολογική 
ανάπτυξη. Υπάρχουν όμως σημαντικά ερωτήματα 
Μήπως όλα αυτά τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε 
για τη χρόνια ανοσοκαταστολή γίνουν αφορμή να 
αναπτυχθεί κακοήθεια αργότερα; Θα υπάρξει πιο 
αξιόπιστος τρόπος εγκαιρης εντόπισης της εντερικής 
δυσπλασίας που αποτελεί προκαρκινικό στάδιο και 
απαιτεί κολεκτομή; ή μήπως χρειάζεται προληπτική 
ακρωτηριαστική επέμβαση νωρίτερα; Στη ριζική αυτή 
λύση η απάντηση είναι όχι. Και αυτό γιατί δεν θα πα-
ρουσιάσουν καρκίνο όλα τα άτομα με ελκώδη κολίτιδα, 
ενώ στην Crohn που συνέχεια αυξάνει σε συχνότητα η 
εγχείρηση δεν αποτελεί ριζική λύση. Γεγονός είναι ότι 
συνεχώς αυξάνονται τα αυτοάνοσα και μαζί οι αυτο-
άνοσες κολίτιδες που αποτελούν πραγματικά σοβαρό 
πρόβλημα. Το ιδανικό θα ήταν η πρόληψη των νοσημά-
των αυτών. Ίσως μερικά χρόνια αργότερα οι έρευνες 
φέρουν στο φως νέα μονοπάτια για την πρόληψη των 
νοσημάτων αυτών.

ΒιΒλιογραφια
 1. Hofley P, Piccoli D. Inflammatory bowel disease in children. 

Med Clin N Amer 1994;78:1281-1302.
 2. Kirschner B. Ulcerative colitis and Crohn’s disease in chil-

dren.Gastroenterol Clin N Amer 1995;24:99-117.
 3. Baldassano R, Piccoli D. Inflammatory bowel disease in 

pediatric and adolescent patients Gastroenterol Clin N Amer 
1999;28:445-458.

 4. Hyams J. Inflammatory bowel disease.Pediatr Rev 2000; 
21:291-295.

 5. 5 King RA. Pediatric inflammatory bowel disease. Child 
adolesc Psychiatr clin N Am 2003;12:537-550.

 6. Heyman MB, Kirschner BS, Gold BD et al. Children with 
early-onset inflammatory bowel disease (IBD): Analysis of 
pediatric IBD consortium registry. J Pediatr. 2005;146:35-
40.

 7. Adres P, Friedman L. Epidemiology and natural cource of 
inflammatory bowel disease. Gastroenterol Clin N Amer 
1999;28:255-282.

 8. Shivananda S, Lennard-Jones J, Logan R, et al. Incidence 
of inflammatory bowel disease across Europe: is there any 

difference between north and south? Results of a European 
collaborative study on inflammatory bowl disease (EC-IBD). 
Gut 1996;39:690-697.

 9. Mamula P, Markowitz JE, Baldassano RN. Inflammatory 
bowel disease in early childhood and adolescence: special 
considerations. Gastroenterol Clin North Am. 2003;32:967-
995.

 10. Griffiths AM. Specificities of inflammatory bowel disease in 
childhood. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2004, 18:509-
523.

 11. Rufo PA. IBD in children: the more you look, the more you 
see…..Inflamm Bowel Dis. 2004;10:327-328.

 12. Probert C,Jayanthi V, Hughes A, Thomson J, Wicks A, 
Mayberry J. Prevalence and family risk of ulcerative colitis 
and Crohn’s disease: an epidemiological study among Eu-
ropeans and South Asians in Leicestershire. Gut 1993; 
34;1547-1551

 13. Russell RK, Satsangi J. IBD: a family affair. Best Pract Res 
Clin Gastroenterol 2004;18:525-539.

 14. Weinstein TA, Levine M, Pettei MJ, Gold DM, Kessler BH, 
Levine JJ. Age and family history at presentation of pediatric 
inflammatory bowel disease J Pediatr Gastroenterol Nutr 
2003;37:609-613.

 15. Pena S, Crusius B. Genetics of inflammatory bowel disease: 
Implications for the Future. World J Surg 1998; 22:390-
393.

 16. Castellaneta SP, Afzal NA, Greenberg M, Deere H, Davies 
S, MurrchSH, Walker-Smith JA, Thomson M. Diagnostic 
role of upper Gastrointestinal endoscopy in pediatric In-
flammatory bowel disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 
2004;39:257-261.

 17. Feldstein AE, Perrault J, El-Yousif M et al. Primary scle-
rosing cholangitis in children: a long-term follow-up study. 
Hepatology 2003;38:210.

 18. Liebman H, Kashani N, Sutherland D. McGehee, Kam L. 
The Factor Leiden mutation increases the risk of venous 
thrοmbosis in patients with inflammatory bowel disease.Dis 
Colon Rectum 1997;40:437-439.

 19. Gasche C, Reinisch W, Lochs H, Parsaei B, Bakos S, Wyatt 
J et alAnemia in Crohn’s disease: Importance of inadequate 
erythropoietin production and iron deficiency. Digest Dis-
eases Sciences 1994;39:1930-1934.

 20. Corkins MR,Gohil AD, Fitzgerald JF. The insulin-like 
growth factor axis in children with inflammatory bowel 
disease. J Ped Gastroenterol Nutr 2003;36:228-234.

 21. Stordal K, Jahnsen J, Bentsen BS, et al. Pediatric Inflam-
matory Bowel Disease in Southeastern Norway: A five year 
follow-up study. Digestion 2004;70:226-230.

 22. Papadakis K, Targan S. Current theories on the causes of 
inflammatory bowel disease. Gastroenterol Clin N Amer 
1999;28:283-296.

 23. Rogler G, Andus T. Cytokines in inflammatory bowel dis-
ease. World J Surg 1998;22:382-389.

 24. Berrebi D, Languepin J, Ferkdadji L, et al. Cytokine, Chem-
okine receptors, and homing molecule distribution in the 



413

ΜΕΡΟΣ A΄ 

rectum and stomach of pediatric patients with ulcerative 
colitis.. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2003; 37:3000-3308.

 25. Kadivar K, Ruchelli ED, Markowitz JE et al. Intestinal inter-
leukin-13 in pediatric inflammatory bowel disease patients. 
Inflamm Bowel Dis.2004;10:513-520.

 26. Koltun W, Schoetz D, Roberts P, et al. Indeterminate colitis 
predisposes to perineal complications after ileal pouch-anal 
anastomosis Dis Colon Rectum 1991;34:857-860.

 27. Veress B, Lofberg R, Bergman L. Microscopic colitis syn-
drome. Gut 1995;36:880-886.

 28. Ruemmele F, Targan S, Levy G, et al. Diagnostic accuracy 
of serological assays in pediatric inflammatory bowel disease. 
Gastroenterology 1998;115:822-829.

 29. Gupta SK, Fitzgerald JF, Croffie JM, et al. Comparison 
of serological markers of inflammatory bowel disease with 
clinical diagnosis in children. Inflamm Bowel Dis. 2004; 
10:240-244.

 30. Zholudev A, Zurakowski D, Young W, et al. Serologic 
testing with ANCA< ASCA< and anti-OmpC in children 
and young adults with Crohn’s disease and ulcerative colitis; 
diagnostic value and correlation with disease phenotype. Am 
j Gastroenterol. 2004;99:2235-2241.

 31. Tomomasa T, Kobayashi A, Ushijima K, et al. Guidelines 
for treatment of ulcerative colitis in children. Pediatr Int. 
2004;46:494-496.

 32. Bar-Meir S, Chowers Y, Lavy A, et al. Budesonide versus 
prednisone in the treatment of active Crohns’ disease. Gas-
troenterology 1998;115:835-840.

 33. Escher JC. European Collaborative Research Group on 
Budesonide in Paediatric IBD.Budesonide versus pred-
nisolone for the treatment of active Crohn’s disease in chil-
dren: a randomized, double-blind, controlled, multicentre 
trial. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2004;16:47-54.

 34. Choi P, Targan S. Immunomodulator therapy in inflamma-
tory bowel disease. Digestive Diseases and Science 1994; 
39:1885-1892

 35. Stein R, Hanauer S. Medical Therapy for inflammatory bowel 
disease. Gastroenterol. Clin N Amer 1999;28:296-322

 36. Kirschner B. Safety of azathioprine and 6-mercaptopurine 
in pediatric patients with inflammatory bowel disease. Gas-
troenterology 1998;115:813-821.

 37. Fuentes D, Torrente F, Keady S et al. High-dose azathio-
prine in children with inflammatory bowel disease. Aliment 
Pharmacol Ther 2003;17:913-921. 

 38. Sands B. Novel therapies for inflammatory bowel disease. 
Gastroenterol. Clin N Amer 1999;28:323-352.

 39. Miele E, Markowitz JE, Mamula P, et al. Human antichi-
meric antibody in children and young adults with inflamma-
tory bowel disease in children. j Pediatr gastroenterol nutr 
2004;38:502-508.

 40. Michetti P, Peppecorn M. Medical therapy of specific clini-
cal presentations Gastroenterol Clin N Amer 1999;28:353-
370.

 41. Kay M, Wyllie R. The real cost of pediatric Crohn’s diasease: 

the role of infliximab in the treatment of pediatric IBD. Am 
J Gastroenterol 2003;98;712-720.

 42. Lopez-Cubero S, Sullivan K, Mc Donald G. Course of 
Crohn’s disease after allogeneic marrow transplantation. 
Gastroenterology 1999;114:433-440.

 43. Kelly D, Fleming R. Nutritional considerations in inflam-
matory bowel diseases. Gastroenterol Clin N Amer 1995; 
24:597-611.

 44. Han P, Burk A, Baldassano R, et al. Nutrition and inflam-
matory bowel disease.Gastroenterol Clin N Amer 1999;28: 
423-444.

 45. Heuschkel R, Menache C, Megerian T, et al. Enteral nutri-
tion and corticosteroids in the treatment of acute Crohn’s 
disease in children. J Ped Gastr Nutr 2000;31:8-15.

 46. O’SullivanM, O’Morain C. Nutritional Therapy in Inlam-
matory Bowel Disease. Curr Treat Options Gastroenterol. 
2004;7:191-198.

 47. Kleinman RE, Baldassano RN, Caplan A, et al. Nutrition 
supprt for pediatric patients with inflammatory bowel 
disease; a clinical report of the Noth American Society for 
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition J 
Pediatr Gastroenterol Nutr 2004;39:1527. 

 48. Belluzzi A, Brignola C, Campieri M, et al. Effects of fish oil 
derivative on fatty acid phosholopid-membrane pattern in 
group of Crohn’s disease patients. Digestive Diseases and 
Science 1994;39:2589-2594.

 49. Yang V. Eicosanoids and inflammatory bowel disease Gas-
troenterol Clin N Amer 1999;25:317-332.

 50. Duffy L, Leavens A, Griffiths E, et al. Perspectives on 
bifidobacteria as biotherapeutic agents in gastrointestinal 
health. Digestive Diseases and Science 1999;44:1499-1505.

 51. Gupta P, Adrew H, Kirschner B, et al. Is Lactobacillus GG 
Helpful in Children with Crohn’s disease? Results of a 
preliminary, open-label Study J Ped Gastr Nutr 2000;31:453-
456.

 52. Cohen Z. Surgical and research aspects of inflammatory 
bowel disease: Introduction. World J Surg;22:333-334.

 53. Hulten L. Proctocolectomy and ileostomy to pouch surgery 
for ulcerative colitis. World J Surg 1998;22:335-341.

 54. Becker J. Surgical Therapy for ulcerative colitis and Crohn’s 
disease. Gastroenterol Clin N Amer; 1999;28:371-390.

 55. Subramani K, Harpaz N, Bilotta J, et al. Refractory pou-
chitis: does it reflect underlying Crohn’s disease? Gut 
1993;34:1539-1542.

 56. Mackner IM, Sisson DP, Crandall WV. Review: Psychoso-
cial issues in pediatric inflammatory boel disease. J Pediatr 
Psychol. 2004;29:243-257.

 57.  Szigethy E, Levy-Warren A, Whitton S, et al. Depressive 
Symptoms and Inflammatory bowel Disease in Children and 
Adolescents; a Cross-sectional study. J Pediatr Gastroenterol 
Nutr 2004;39:395-403.

 58. Lewis J, Deren J, Lichtestein G. Cancer Risk in patients with 
inflammatory bowel disease. Gastroenterol Clin N Amer 
1999;28:459-478.



414

IΔΙΟΠΑΘΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

 59. Solomon M, Schnitzler M. Cancer and inflammatory bowel 
disease; Bias, epidemiology, surveillance, and treatment. 
World J Surg 1998;22:352-358.

 60. Pohl C, Hombach A, Kruis W. Chronic inflammatory bowel 
disease and cancer. Hepatogastroenterol 2000;47:57-70.

 61. Gokhale R, Favus M, Karrison T, et al. Bone mineral density 
assessment in children with inflammatory bowel disease. 
Gastroenterol 1998;114:902-911.

 62. Cowan F, Warner J, Dunstan F, et al. Inflammatory bowel 
disease and predisposition to osteopenia. Arch Dis Child 
1997;76;325-329.

 63. Gupta A, Paski S, Issenman R, et al. Lumbar spine bone 
mineral density at diagnosis and during follow-up in children 
with IBD. J Clin Densitom. 2004;7:290-295.

 64. Scheer K, Kratz J, Deutscher J et al. Bone metabolism in 53 
children and adolescents with chronic inflammatory bowel 

disease. Klin Pediatr. 2004;216:62-66.
 65. Casati j, Toner B, De Rooy E, Drossman D, Maunder R. 

Concerns of patients with inflammatory bowel disease. 
Digest Diseases Sciences 2000;45:26-31.



415

ΜΕΡΟΣ A΄ 

9. σΧεσεισ ιατρου και ασθενουσ Με ιφεν 
	 	 Χρήστος	Παπαδημητρίου

Από την στιγμή που άρχισα να σκέπτομαι και να 
προβληματίζομαι, αναφορικά με το θέμα των σχέσε-
ων ιατρού-ασθενούς, έχω την αίσθηση πως ότι και να 
γράψω, είναι εκ προϊμίου περιττό και ανώφελο, στην 
αρχή της τρίτης χιλιετίας μ.Χ., γιατί είναι βέβαιο ότι 
θα τα σαρώσει η τεχνολογική καταιγίδα.

Η απίστευτη τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων 
τριών-τεσσάρων δεκαετιών, όλο και απωθεί στο περι-
θώριο τον ανθρώπινο παράγοντα1.

Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 1970 τα μόνα 
μέσα που είχαμε για τη διάγνωση της ΙΦΕΝ ήταν το λε-
πτομερές ιστορικό, η επισκόπηση των κοπράνων και η 
προσεκτική μελέτη των ακτινογραφιών, ούτε στα πλέον 
τολμηρά όνειρα δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε, 
ότι σε λίγα χρόνια θα είμαστε σε θέση να έχουμε άμεση 
αντίληψη του εσωτερικού του πεπτικού σωλήνος, με τα 
σύγχρονα ενδοσκόπια, τις μικροκάμερες ή την εικονική 
κολογραφία.

Επίσης τεχνικές όπως οι υπέρηχοι, η αξονική και 
μαγνητική τομογραφία, που έχουν πραγματικά διευ-
κολύνει αποφασιστικά τη διάγνωση των παθήσεων 
του πεπτικού, ήταν παντελώς άγνωστες. Και ίσως να 
μην είναι μακριά η ημέρα που η διάγνωση και οι θε-
ραπευτικοί σχεδιασμοί θα γίνονται από εξελιγμένους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Με τις απεριόριστες δυνατότητες αποθηκεύσεως 
δεδομένων, οι μελλοντικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
θα είναι ίσως δυνατόν να αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε 
νόσημα ταχύτερα και ασφαλέστερα. Οπότε ο ρόλος 
του ιατρού θα περιοριστεί στο χειρισμό όλων αυτών 
των πολύπλοκων μηχανημάτων και ανάμεσα στη σχέση 
ιατρού-ασθενούς θα παρεμβάλλεται “η μηχανή”. Έτσι, 
η τόσο ανθρώπινη εικόνα του γιατρού που κάθεται 
στο προσκεφάλι του ασθενούς, μάλλον θα εκλείψει 
στο προσεχές μέλλον. Όμως, όσο αναμφίβολη είναι η 
προσφορά των νέων εφευρέσεων στην αντιμετώπιση 
της νόσου, άλλο τόσο είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να 
βοηθήσουν και στην αντιμετώπιση του ασθενούς. Γιατί 
δεν πρέπει να ενδιαφερόμαστε μόνο για το πάσχον όρ-
γανο, το έντερο, το ήπαρ, ή το πάγκρεας, αλλά για τον 

ασθενή ως ολότητα. Ο πάσχων από ΙΦΕΝ, εκτός από 
τον οιδηματώδη, εξέρυθρο, εύθρυπτο και εξηλκωμένο 
εντερικό βλεννογόνο, έχει και συναισθήματα: άγχος, 
φόβο, αγωνία, ανησυχία για την έκβαση της νόσου 
του. Κι αυτά κανένας ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν 
μπορεί να τα αμβλύνει, όσο εξελιγμένος και αν είναι. 
Δεν πρέπει ποτέ να μας διαφεύγει ότι απέναντί μας 
δεν έχουμε μόνο την οποιαδήποτε νόσο, αλλά και τον 
πάσχοντα άνθρωπο.

Και ο άνθρωπος έχει ανάγκη στις δύσκολες ώρες 
του πόνου να νοιώθει δίπλα του την ανθρώπινη παρου-
σία, τη συμπαράσταση, τη ζεστασιά, τη στοργή. Κι αυτά 
δεν μπορεί να τα προσφέρει καμμία μηχανή. Πολύ δε 
περισσότερο ο ασθενής με χρόνιο νόσημα όπως είναι 
η ΙΦΕΝ, έχει ανάγκη από ιδιαίτερη μεταχείρηση και 
ιατρική φροντίδα2,3. Έτσι, η σχέση ιατρού-ασθενούς 
σε μια χρόνια νόσο, όπου η κοινή πορεία προβλέπε-
ται να είναι μακρά, απαιτεί αρμονική συνεργασία και 
αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Αν ο ασθενής δεν έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον 
θεράποντα ιατρό του, θα διακατέχεται συνεχώς από το 
αίσθημα της ανασφάλειας. Και η ανασφάλεια θα γεννά 
την αμφιβολία: Μήπως η διάγνωση είναι λανθασμένη; 
Μήπως η θεραπεία δεν είναι η ενδεδειγμένη; Μήπως 
μπορεί να γίνει κάτι άλλο; 

Τότε η σχέση θεράποντος ιατρού-ασθενούς διατα-
ράσσεται ανεπανόρθωτα, με συνέπεια να είναι αδύ-
νατη η αντιμετώπιση ενός τόσο δύσκολου και χρόνιου 
νοσήματος.

Πως όμως θα καλλιεργηθεί αυτή η εμπιστοσύνη; 
Πρώτον με την ειλικρίνεια. Ο ασθενής πρέπει να έχει 
την βεβαιότητα ότι ο θεράπων ιατρός του είναι απολύ-
τως ειλικρινής μαζί του. Γι αυτό θα πρέπει εξ αρχής να 
τονίσουμε στον ασθενή τη σοβαρότητα και χρονιότητα 
της παθήσεώς του, χωρίς όμως να τον πανικοβάλλουμε. 
Θα του εξηγήσουμε ότι πρόκειται μεν για ένα χρόνιο 
νόσημα, το οποίο όμως είναι αντιμετωπίσιμο. Δεν 
πρέπει ούτε να υπεραπλουστεύσουμε την κατάσταση 
του ασθενούς, έστω για να τονώσουμε το ηθικό του, 
αλλά ούτε να τον τρομοκρατήσουμε με την ιδέα ότι θα 
υποφέρει σε όλη την υπόλοιπη ζωή του.
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Θα του εξηγήσουμε επίσης ότι η νόσος είναι χρόνια 
με εξάρσεις αλλά και υφέσεις, για την οποία δεν υπάρ-
χει μεν προς το παρόν ριζική θεραπεία, πλην όμως με 
μία σωστή θεραπευτική αγωγή, θα μπορεί να συνεχίσει 
κανονικά τη ζωή του χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 
Θα πρέπει ίσως ακόμη να του πούμε ότι η πορεία της 
νόσου επηρεάζεται από την ψυχική του διάθεση και 
ότι όσο με περισσότερη ψυχραιμία και γενναιότητα 
αντιμετωπίσει το πρόβλημά του, τόσο καλύτερη θα 
είναι η ποιότητα της ζωής του. Δεν θα είναι επίσης 
άσκοπο να του καλλιεργήσουμε και την ελπίδα, ότι 
πιθανώτατα στο προσεχές μέλλον η επιστήμη θα δώσει 
οριστική λύση στο πρόβλημά του. Ακόμη και μία μικρή 
χαραμάδα ελπίδας, μπορεί να δώσει αρκετό κουράγιο 
στον ασθενή, ώστε να μην οδηγηθεί στην απελπισία και 
την απόγνωση, που θα έχουν αρνητική επίδραση στην 
πορεία της υγείας του. 

Εκτός από την ειλικρίνεια ο ασθενής πρέπει να 
νοιώθει και το πραγματικό ενδιαφέρον του θεράποντος 
ιατρού στο πρόσωπό του. Όταν ο ασθενής βλέπει ότι ο 
γιατρός του ενδιαφέρεται πραγματικά γι αυτόν νοιώθει 
μέσα του μια σιγουριά πως δεν είναι μόνος και ανυ-
περάσπιστος απέναντι στην επίβουλη νόσο. Μερικές 
φορές όμως, οι ασθενείς που ταλανίζονται από μία χρό-
νια νόσο γίνονται δύστροποι, βαρετοί και ανυπόφοροι. 
Στις περιπτώσεις αυτές είναι που πρέπει ο θεράπων 
να οπλιστεί με μεγάλη υπομονή για να αντιμετωπίσει 
τα ποικίλα σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα του 
ασθενούς. Όσες παραξενιές και να έχει ο ασθενής, ο 
θεράπων πρέπει να τις αντιμετωπίσει με κατανόηση, 
ανεκτικότητα και συγκατάβαση4,5.

Άλλοτε οι ασθενείς που βλέπουν το πρόβλημά τους 
να μην έχει οριστική λύση, είναι απογοητευμένοι και 
απελπισμένοι6,7. Τότε είναι που έχουν ανάγκη από 
ψυχολογική τόνωση και ανύψωση του ηθικού τους. 
Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα, είναι επιβεβλημένο 
να ζητηθεί και η βοήθεια του ειδικού, ψυχολόγου ή 
ψυχιάτρου.

Ένα άλλο σημείο που αξίζει να τονιστεί, είναι ότι ο 
χειρισμός του κάθε ασθενούς πρέπει να εξατομικεύεται 
και να είναι ανάλογος του ψυχισμού του και του μορ-
φωτικού του επιπέδου. Έτσι διαφορετικά μπορούμε 
να μιλήσουμε σε έναν ασθενή με πανεπιστημιακή 
μόρφωση και να γίνουμε εύκολα κατανοητοί, ενώ στον 
ασθενή με χαμηλή μόρφωση θα απαιτηθεί μεγαλύτερη 
προσπάθεια και υπομονή για να του εξηγήσουμε το 
πρόβλημά του, με όσο πιο απλά λόγια γίνεται.

Επίσης ένα ειδικό πρόβλημα στις σχέσεις ιατρού 
και ασθενούς με ΙΦΕΝ είναι το θέμα της ενδοσκο-
πήσεως. Επειδή για την ορθοσκόπησηκαι την κολο-
νοσκόπηση υπάρχει ακόμη αρκετή προκατάληψη και 
οπωσδήποτε δεν αποτελούν ευχάριστη εμπειρία, είναι 
κατ αρχάς απαραίτητη η ψυχολογική προετοιμασία του 
ασθενούς. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπη-
σης, ο ενδοσκόπος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, 
οικείος και προσηνής, αλλά και ήπιος στον χειρισμό 
του ενδοσκοπίου, ώστε η εξέταση να είναι όσο το δυνα-
τόν ανώδυνη και λιγότερο δυσάρεστη για τον ασθενή. 
Αν η ενδοσκόπηση, η οποία είναι τόσο απαραίτητη για 
τη σωστή θεραπευτική αγωγή αποτελέσει μία επώδυνη 
εμπειρία για τον ασθενή, θα είναι προβληματική η 
μακροχρόνια παρακολούθηση και θεραπεία.

Τέλος ένα άλλο πρόβλημα στις σχέσεις ιατρού-
ασθενούς που προέκυψε στις ημέρες μας και είναι και 
αυτό συνέπεια της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, εί-
ναι το εξής: Αρκετοί ασθενείς αναζητούν στο διαδίκτυο 
πληροφορίες σχετικές με τη νόσο τους και εν συνεχεία 
απευθύνονται στο θεράποντα να τον ρωτήσουν για 
ένα άρθρο που διάβασαν και για την πρωτοποριακή 
θεραπεία που προτείνει. Είναι δε πολύ πιθανόν ο θε-
ράπων να μην είναι ενήμερος για το σχετικό άρθρο, 
γιατί είναι αδύνατο και για τον πλέον επιμελή ιατρό να 
γνωρίζει την πληθώρα των άρθρων που δημοσιεύονται 
καθημερινά στον ιατρικό τύπο. Στις περιπτώσεις αυτές 
ο θεράπων δεν πρέπει να δείξει αμηχανία και άγνοια, 
γιατί είναι ενδεχόμενο να χάσει την εμπιστοσύνη του 
ασθενούς. Απλά πρέπει να εξηγήσει στον ασθενή ότι 
πρόκειται για ερευνητικές εργασίες και ότι από τις 
χιλιάδες των σελίδων που δημοσιεύονται στον ιατρικό 
τύπο για ένα θέμα, το καταστάλαγμα το οποίο μένει 
στο τέλος, δεν είναι παρά ελάχιστες γραμμές. Θα 
πρέπει επίσης ο θεράπων να βεβαιώσει τον ασθενή 
ότι παρακολουθεί συνεχώς τις επιστημονικές εξελί-
ξεις και ότι μόλις ανακοινωθεί κάποια θεραπευτική 
αγωγή, η οποία όμως να είναι καλά τεκμηριωμένη και 
κατασταλαγμένη, τότε θα την εφαρμόσει.

Μετά από όσα προαναφέρθηκαν για τις σχέσεις 
ιατρού και ασθενούς με ΙΦΕΝ θα μπορούσαμε να 
καταλήξουμε στις ακόλουθες σκέψεις:
 • Η εποχή που ο ασθενής τοποθετούσε τον θεράπο-

ντα ιατρό του μόλις ένα σκαλοπάτι κάτω από τον 
Θεό, παρήλθε ανεπιστρεπτί. Η κλασική φράση 
των ασθενών “πρώτα ο Θεός και μετά εσείς γιατρέ 
μου” ηχεί παράταιρα στην εποχή μας. Και όχι μόνο 
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αυτό. Άρχισαν ήδη να ακούγονται και ολοένα πλη-
θαίνουν οι φωνές οι απαξιωτικές για τον ιατρικό 
κόσμο. Και είναι επείγουσα ανάγκη αυτό το κλίμα 
να αναστραφεί. Γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η 
διατάραξη των σχέσων ιατρού-ασθενούς θα είναι 
επιζήμια τόσο για το ιατρικό σώμα, όσο και για τους 
ασθενείς.

 • Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξειςκαι οι σύγχρο-
νες κοινωνικές συνθήκες, έχουν μεταβάλλει θεα-
ματικά τόσο τις ανθρώπινες σχέσεις γενικότερα, 
όσο και τις σχέσεις ιατρού-ασθενούς ειδικότερα. 
Πανάρχαιες ανθρώπινες αξίες και κανόνες συμπε-
ριφοράς έχουν ισοπεδωθεί. Και από αυτή την ισο-
πέδωσε δεν ήταν δυνατό να παραμείνει ανέγγιχτο 
το ιατρικό λειτούργημα.

 • Παρ όλα αυτά θέλω να πιστεύω ότι η αρμονική συ-
νεργασία και η αμοιβαία εμπιστοσύνη στις σχέσεις 
θεράποντος-ασθενούς θα εξακολουθούν να αποτε-
λούν ουσιαστικό παράγοντα στην αντιμετώπιση των 
αρρώστων με ΙΦΕΝ.

 • Όταν ο θεράπων είναι ειλικρινής απέναντι στον 
ασθενή του, όταν δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον 
και στοργή για τον πάσχοντα άνθρωπο, και όταν 
η όλη συμπεριφορά του διακρίνεται από ευγέ-
νεια, κατανόηση, εγκαρδιότητα, ανεκτικότητα και 

υπευθυνότητα, είναι βέβαιο ότι οι σχέσεις με τον 
ασθενή του θα είναι αδιατάρακτες και ανέφελες, 
με αποτέλεσμα τη θετική επίδραση στην πορεία της 
υγείας του πάσχοντος.
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10.    h ιδιοΠαθησ φλεγΜονωδησ εντερικη 
νοσο στην ΠρωτοΒαθΜια  
φροντιδα υγειασ 

	 	 	 	 Αριστοφάνης	Γκίκας

Το γεγονός ότι η Ιδιοπαθής Φλεγμονώδης Εντε-
ρική Νόσος (ΙΦΕΝ) είναι μια χρόνια πάθηση που 
προσβάλλει κυρίως νεαρούς ενήλικες, οι οποίοι θα 
έχουν την ασθένεια για αρκετά χρόνια, έχει μεγάλο 
αντίκτυπο στη χρήση των υπηρεσιών υγείας αφού αυτοί 
οι ασθενείς υπόκεινται σε τακτικό ιατρικό και κλινικο-
εργαστηριακό έλεγχο1. Σημαντικό βάρος αυτών των 
υπηρεσιών αφορά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
(ΠΦΥ), όπου βασικό ρόλο παίζει ο Γενικός Ιατρός 
(ΓΙ), για τον οποίο η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή 
αντιμετώπιση με στόχο την εξασφάλιση της καλύτε-
ρης δυνατής ποιότητας ζωής των ασθενών με ΙΦΕΝ 
αποτελεί μια πρόκληση. Με βάση τα περιορισμένα 
βιβλιογραφικά δεδομένα και την σχετική εμπειρία 
του συγγραφέα, σε αυτό το κείμενο επιχειρείται να 
ψηλαφηθούν εκείνες οι πτυχές που αφορούν στην 
ενεργό εμπλοκή του ιατρού της ΠΦΥ στη διάγνωση 
και αντιμετώπιση της ΙΦΕΝ. 

κλινική εικόνα

Η έγκαιρη διάγνωση της ΙΦΕΝ αποτελεί σπουδαίο 
παράγοντα για την καλή ανταπόκριση στη θεραπεία, 
όπου οι ιατροί της ΠΦΥ φέρουν μεγάλη ευθύνη αφού 
συνήθως οι ασθενείς, αρχικά, απευθύνονται σε αυ-
τούς. 

Επειδή η ακριβής διάγνωση της ΙΦΕΝ και ο σαφής 
προσδιορισμός σε Ελκώδη Κολίτιδα (ΕΚ), Νόσο Crohn 
(ΝC) ή Απροσδιόριστη Κολίτιδα (ΑΚ) βασίζεται κυρί-
ως σε ενδοσκοπικό και ιστολογικό έλεγχο, τον οποίο 
συνήθως διενεργεί ο ειδικός γαστρεντερολόγος, ο ΓΙ 
θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή του στην κλινική 
εικόνα, με βάσει της οποίας θα τεθεί η υποψία της 
νόσου. Αυτό προϋποθέτει προσεκτική λήψη ιστορικού 
και λεπτομερή αντικειμενική εξέταση, τα οποία εξα-
κολουθούν να αποτελούν τα ισχυρότερα διαγνωστικά 

εργαλεία του ΓΙ. 
Τα συνήθη συμπτώματα και σημεία που συνοδεύ-

ουν τις δύο κύριες κλινικές οντότητες της ΙΦΕΝ (2-4) 
παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 

Μεταξύ αυτών η διάρροια αποτελεί το προεξάρ-
χον σύμπτωμα και στις δύο κλινικές οντότητες. Η 
διάγνωση θα πρέπει να θεωρείται πιθανή σε κάθε 
ασθενή με διάρροια που επιμένει περισσότερο από 
δύο εβδομάδες. Η διάρροια, ανάλογα με την εντόπιση 
και την έκταση της νόσου, μπορεί να συνοδεύεται 
και από άλλες εκδηλώσεις από το πεπτικό όσο και 
συστηματικές, όπου η ακριβής εκτίμηση αυτών θα 
βοηθήσει σημαντικά στην διαφορική διάγνωση με 
άλλες παθήσεις που παρουσιάζουν διάρροια όπως 
η λοιμώδης κολίτιδα, η κοιλιοκάκη, το σύνδρομο 
ευερέθιστου εντέρου, η εκκολπωματική νόσος κ.α3,5. 
Συγχρόνως με την διάρροια θα πρέπει να εκτιμούνται 
και οι χαρακτήρες του κοιλιακού άλγους, το οποίο 
συνοδεύει συχνά την εμφάνιση της ΙΦΕΝ. Συγκεκρι-
μένα, στην ΕΚ το άλγος συνήθως είναι ήπιας έντασης 
και η αντικειμενική εξέταση αποκαλύπτει ευαισθησία 
στον αριστερό λαγόνιο βόθρο η στην υπερηβική χώρα. 
Ενώ στην ΝC το άλγος εντοπίζεται, συνήθως, στο δεξιό 
κάτω τεταρτημόριο της κοιλίας με η χωρίς συνοδεία 
ψηλαφητής μάζας, εικόνα η οποία συχνά είναι δύσκολο 
να διαφοροδιαγνωστεί με την οξεία σκωληκοειδίτιδα4. 
Εκτός των τυπικών μορφών για ΙΦΕΝ του εντοπισμέ-
νου κοιλιακού άλγους, στις άλλες περιπτώσεις το άλγος 
είναι διάχυτο και μπορεί να συνοδεύεται με μετεωρι-
σμό, διάταση της κοιλίας και ναυτία/έμετοι. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις η παρουσία αίματος στο κόπρανα θα 
συμβάλλει ουσιαστικά στην αποκλεισμό του ευερέθι-
στου εντέρου που έχει παρόμοια κλινική εικόνα5. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο ΓΙ να είναι σε θέση 
να αναγνωρίζει τις βλάβες του πρωκτού (σαρκώδη 
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Πίνακας 1. Συνήθη κλινικά χαρακτηριστικά της ΙΦΕΝ 

ελκώδης κολίτιδα:  νόσος Crohn: 

προσβάλλει το παχύ έντερο  μπορεί να προσβάλλει οποιοδήποτε τμήμα του πεπτικού

Πρωκτίτιδα  Κοιλιακό άλγος 

Φρέσκο αίμα με η χωρίς βλέννη  Διάρροια

Θορυβώδης αποβολή αερίων Απώλεια βάρους 

Τεινεσμός  Εμπύρετο 

Πρωκτοσιγμοειδίτιδα και περιφερική κολίτιδα  Aνορεξία

Αίμα αναμειγμένο με κόπρανα  Αδυναμία, εύκολη κόπωση

Αδιαθεσία, ατονία  Ναυτία

Δυσφορία στον ΑΛΒ η στην υπερηβική χώρα  Αφθώδη στοματικά έλκη

Ολική κολίτιδα  Πρωκτικά ράκη, ραγάδες 

Υδαρής κόπρανα αναμειγμένα με αίμα  Περιπρωκτικά συρίγγια 

Συχνές κενώσεις (> 10 ημερησίως)

Απώλεια βάρους

Ωχρότητα

Εμπύρετο

Διάχυτο κοιλιακό άλγος

ΑΛΒ=Αριστερός λαγόνιος βόθρος

Πίνακας 2. Βασικός εργαστηριακός έλεγχος για την διάγνω-
ση και παρακολούθηση της ΙΦΕΝ σε επίπεδο ΠΦΥ 

Γενική αίματος 

ΤΚΕ 

C-αντιδρώσα πρωτεΐνη

Βιοχημικός έλεγχος ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας

Νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, φωσφόρος, μαγνήσιο

Λευκώματα - λευκωματίνες

Σίδηρος, φερριτίνη, βιταμίνη Β12, φυλλικό οξύ

Καλλιέργεια κοπράνων για βακτήρια, παράσιτα

Ακτινογραφία κοιλίας

του ασθενούς. 
Ο βασικός εργαστηριακός έλεγχος που συνιστάται 

στην ΠΦΥ παρουσιάζεται στον πίνακα 2.
Η γενική εξέταση αίματος, η οποία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί άμεσα σε οποιαδήποτε οργανωμένη 
μονάδα ΠΦΥ, αποτελεί την βασική εξέταση στην αρ-
χική εκτίμηση του ασθενούς που παρουσιάζει κλινικές 
εκδηλώσεις ύποπτες για ΙΦΕΝ. Ο βαθμός της αναιμίας, 
παράλληλα με την ήπια λευκοκυττάρωση και θρομβο-
κυττάρωση, μας δίνουν μια πρώτη εικόνα της γενικής 

δερματικά ράκη, ραγάδες, συρίγγια) και του στόματος 
(αφθώδη έλκη, οίδημα χειλέων) στις οποίες βασίζεται 
συχνά η κλινική διάγνωση της ΝC4. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ανα-
γνώριση των έξωεντερικών εκδηλώσεων της ΙΦΕΝ 
όπως αρθραλγίες, ραγοειδίτιδα, οζώδες ερύθημα κ.α., 
όπου η αυξημένη υποψία συμβάλλει στην έγκαιρη 
διάγνωση και στην αποφυγή άσκοπων παραπομπών 
προς άλλες ειδικότητες. 

Παράλληλα με τις κλινικές εκδηλώσεις βοήθεια 
στην υποψία της διάγνωσης για ΙΦΕΝ προσφέρει και 
η εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου όπως η κληρο-
νομικότητα (ύπαρξη συγγενούς πρώτου βαθμού με 
ΙΦΕΝ) και η πρόσφατη διακοπή του καπνίσματος, η 
οποία σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την εκδήλωση 
της ΕΚ3. 

Βασικός εργαστηριακός έλεγχος

Σε γενικές γραμμές, η παθολογικές εργαστηριακές 
εξετάσεις, στην πρωτοεμφάνιση της ΙΦΕΝ, δεν είναι 
αρκετά ειδικές2, οπότε δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη 
διαγνωστική αξία. Ωστόσο, η σωστή επιλογή των εξε-
τάσεων, από τον ιατρό της ΠΦΥ, συμβάλλει σημαντικά 
στην επιβεβαίωση της υποψίας για ΙΦΕΝ, στην εκτί-
μηση της κατάστασης και στην έγκαιρη αντιμετώπιση 
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κατάστασης του ασθενούς, σε συνδυασμό πάντα με 
την εκτίμηση των ευρημάτων από την κλινική εικόνα. 
Στους ασθενείς που παρουσιάζουν μέτρια προς σοβαρή 
εντερορραγία, διάρροια, με η χωρίς κοιλιακό άλγος, 
εκτός της γενικής αίματος, επιβάλλεται ο έλεγχος των 
ηλεκτρολυτών, ουρίας, κρεατινίνης, τρανσαμινασών και 
λευκωματίνης ορού2. Σε αυτή τη διαδικασία της αρχικής 
εκτίμησης, χρήσιμες είναι οι πληροφορίες που μπορεί 
να μας παρέχει η απλή ακτινογραφία κοιλίας κυρίως 
στον αποκλεισμό οξέων καταστάσεων όπως απόφρα-
ξης, διάτρησης η μεγακόλου3. 

Η σωστή εκτίμηση της κατάστασης θα δώσει απά-
ντηση στο ερώτημα που συχνά απασχολεί τον ιατρό 
της ΠΦΥ στην καθημέρα πράξη του, δηλαδή εάν ο 
περαιτέρω έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 
εξωνοσοκομειακή η σε νοσοκομειακή βάση. Στις πε-
ριπτώσεις με έντονη συμπτωματολογία, με διαταραχές 
των ζωτικών σημείων σε συνδυασμό με αναιμία, αυξη-
μένη λευκοκυττάρωση και άλλα ευρήματα ενδεικτικά 
για σοβαρή κολίτιδα, ενδοκοιλιακό απόστημα η άλλες 
σοβαρές καταστάσεις ο ασθενής θα πρέπει να αντι-
μετωπίζεται στο νοσοκομείο. Στις άλλες περιπτώσεις, 
όταν η κατάσταση του ασθενούς δεν διατρέχει κανένα 
κίνδυνο, το πιο σύνηθες είναι να προχωρήσουμε στις 
καλλιέργειες κοπράνων τα ευρήματα εκ των οποίων 
θα συμβάλλουν στη διαφοροδιάγνωση με την κολίτιδα 
λοιμώδους αιτιολογίας. Στη συγκεκριμένη διαδικασία, 
καθώς και στις περιπτώσεις αποβολής αίματος από το 
ορθό, σημαντική βοήθεια θα μπορούσε να προσφέρει 
η δυνατότητα του ίδιου του ΓΙ να μπορεί να κάνει μία 
πρώτη εκτίμηση της μακροσκοπικής εικόνας του βλεν-
νογόνου του παχέος εντέρου εκτελώντας τουλάχιστον 
μια απλή ορθοσκόπηση με το άκαμπτο ορθοσκόπιο, με 
την προϋπόθεση ότι κατέχει την κατάλληλη εκπαίδευση 
και εμπειρία. Ταυτόχρονα μπορεί να συστηθεί και ο 
έλεγχος για φερριτίνη, βιταμίνη Β12, φυλλικό οξύ, 
μαγνήσιο κ.α. ο οποίος θα προσθέσει περισσότερα 
στοιχεία για την σοβαρότητα και τη χρονιότητα της 
νόσου3. 

απεικονιστικός και ενδοσκοπικός έλεγχος

Μετά την συγκέντρωση αρκετών στοιχείων υπέρ 
της ΙΦΕΝ, βασιζόμενος κυρίως στην κλινική εικόνα, ο 
ιατρός της ΠΦΥ, θα πρέπει να κατευθύνει τον ασθενή 
στην διενέργεια εξειδικευμένου απεικονιστικού και 
ενδοσκοπικού ελέγχου, με την κολονοσκόπηση να 
αποτελεί την εξέταση πρώτης επιλογής5. Κατά συνέ-

πεια, ο περαιτέρω έλεγχος θα πρέπει να γίνεται σε 
πλήρη συνεργασία με τον ειδικό γαστρεντερολόγο. 
Σε αυτή την φάση ο ακριβής τρόπος διενέργειας του 
ελέγχου – που συνήθως ισοδυναμεί με επιβεβαίωση 
της νόσου – εξατομικεύεται, αφού εξαρτάται από το 
είδος της ΙΦΕΝ (ΕΚ η ΝC), την εντόπιση της νόσου, 
τις τυχόν υπάρχουσες επιπλοκές και την δυνατότητα 
πρόσβασης στον ειδικό. Το τελευταίο δυσχεραίνει το 
έργο του ΓΙ αν λάβουμε υπόψη τα ελληνικά δεδομένα 
με πολλαπλά ασφαλιστικά ταμεία και το διαφορετικό 
επίπεδο υπηρεσιών που τα χαρακτηρίζουν. Εδώ ο ΓΙ 
οφείλει να διενεργήσει προς το καλύτερο δυνατό όφε-
λος του ασθενούς, λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος 
που συνεπάγεται αυτό. Εντούτοις, επισημαίνεται ότι ο 
ιατρός της ΠΦΥ θα πρέπει να αποφεύγει να συστήνει 
εξετάσεις όπως το βαριούχο υποκλυσμό η βαριούχο 
γεύμα, οι οποίες, πρακτικά, έχουν μικρή έως καμία 
διαγνωστική αξία.

αντιμετώπιση ασθενούς με ιφεν στην Πφυ

Η σωστή αντιμετώπιση των ασθενών με ΙΦΕΝ και 
η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής 
τους απαιτεί πολύπλευρη προσέγγιση εμπλέκοντας 
τους ΓΙ, γαστρεντερολόγους, χειρουργούς, ακτινολό-
γους και διατροφολόγους6. Είναι γεγονός ότι η πλειο-
ψηφία των ασθενών με ΙΦΕΝ παρακολουθούνται σε 
κάποιο νοσοκομείο και μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό 
απευθύνονται στον ιατρό της ΠΦΥ για ιατρική περί-
θαλψη, το οποίο φαίνεται να ισχύει σε όλες τις χώρες 
με παρόμοιο επίπεδο ΠΦΥ με το δικό μας7. Αυτό έχει 
ως συνέπεια να παρατηρούνται σημαντικές αδυναμί-
ες όπως η δύσκολη πρόσβαση, το αυξημένο κόστος 
περίθαλψης και η άσκοπη απασχόληση του ειδικού, 
κυρίως, λόγω έλλειψης ενημέρωσης από τον ασθενή 
και την οικογένεια. Αυτές οι αδυναμίες μπορούν να 
ξεπεραστούν με την ενεργό εμπλοκή του Γενικού/
Οικογενειακού Ιατρού, ο οποίος θα συμβάλλει σημα-
ντικά στην εξασφάλιση συνεχούς, συντονισμένης και 
ολιστικής παροχής φροντίδας υγείας στους ασθενείς 
με ΙΦΕΝ. 

θεραπευτική προσέγγιση και παρακολούθηση

Η χορήγηση των φαρμάκων κατά της ΙΦΕΝ θα 
πρέπει να γίνεται με πρωτοβουλία του ειδικού γαστρε-
ντερολόγου. Παρόλα αυτά ο ΓΙ έχει την ευθύνη της πα-
ρακολούθησης του ασθενούς, της συμμόρφωσης στην 
αγωγή, και όταν κρίνεται απαραίτητο προσαρμογή της 
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δοσολογίας σε στενή συνεργασία με τον ειδικό. Ο ΓΙ 
οφείλει να αναγνωρίζει εγκαίρως τις τυχόν παρενέρ-
γειες των αμινοσαλικυλικών, των κορτικοστεροειδών 
και των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων που χρησιμο-
ποιούνται στην ΙΦΕΝ. Αυτό προϋποθέτει τακτική κλινι-
κή εξέταση για την αναγνώριση π.χ. των παρενεργειών 
από χρήση κορτικοστεροειδών όπως κουσινγκοειδής 
εμφάνιση, υπέρταση, ψύχωση, άσηπτη οστική νέκρωση, 
μυοπάθεια κ.α. Ιδιαίτερη προσοχή χρήζει η βραδεία 
τιτλοποίηση και η προληπτική θεραπεία κατά της οστε-
οπόρωσης (π.χ. η χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης 
D) στα άτομα που λαμβάνουν συχνά κορτικοστεροειδή. 
Ενώ στα άτομα που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά 
όπως η αζαθιοπρίνη, 6-μερκαπτοπουρίνη, infliximab 
κ.α., λόγω του κινδύνου για καταστολή του νωτιαίου 
μυελού, δεν πρέπει να παραλείπεται ο συνιστώμενος 
τακτικός έλεγχος γενικής αίματος: εβδομαδιαίως τον 
πρώτο μήνα, ανά δύο εβδομάδες για τους επόμενους 
2 μήνες και μετά κάθε μήνα2. 

Ανάλογα με την δραστηριότητα της νόσου ο ασθε-
νής να παρακολουθείται σε τακτικά χρονικά διαστή-
ματα. Σε κάθε επίσκεψη θα πρέπει να υποβάλλεται 
σε λεπτομερή κλινική εξέταση, ακόμη και αν είναι 
συμπτωματικός3, και να καταγράφονται όλες οι εκδη-
λώσεις της νόσου. Επίσης να υποβάλλεται σε τακτικό 
βασικό εργαστηριακό έλεγχο (πίνακας 2), ο οποίος 
μας δίνει πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη υπο-
κρυπτόμενης φλεγμονής η διατροφικών ελλειμμάτων.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης ο ιατρός της 
ΠΦΥ θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση προκειμένου να 
αναγνωρίζει εγκαίρως τις εξάρσεις της νόσου και να 
εντοπίζει τους παράγοντες που συνέβαλλαν σε αυτήν 
όπως η διακοπή της αγωγής, διατροφικές παρεκτροπές, 
επιλοιμώξεις κ.α.. Στην προκειμένη περίπτωση ο ΓΙ 
οφείλει να είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή και όταν 
είναι απαραίτητο να παραπέμπει άμεσα τον ασθενή 
στον ειδικό. Άλλωστε, η ανοιχτή πρόσβαση προς τον 
ειδικό φαίνεται να προτιμάται από τους ασθενείς με 
ΙΦΕΝ αλλά και από τους ΓΙ8. Από την άλλη πλευρά 
ο ΓΙ διενεργώντας ως gate keeper να αποφεύγει τις 
άσκοπες παραπομπές οι οποίες αυξάνουν το έργο των 
ειδικών και γενικότερα των υπηρεσιών δευτεροβάθ-
μιας περίθαλψης.

εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη

Ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος συμβάλ-
λει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών 

με ΙΦΕΝ είναι η εκπαίδευση. Σε αυτό τον τομέα ο 
ΓΙ οφείλει να καταρχήν να ενημερώσει τον ασθενή 
σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της νόσου (την 
ασαφή αιτιολογία, το γεγονός ότι η νόσος ακολουθεί 
την πορεία με υφέσεις και εξάρσεις, τις θεραπευτικές 
δυνατότητες κ.α.), πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται 
αρκετές επισκέψεις για να αφομοιωθούν από τον ασθε-
νή. Συγχρόνως ο ασθενής θα πρέπει να ενημερωθεί 
για την ανάγκη εμπλοκής πολλών ειδικοτήτων στην 
αντιμετώπιση της νόσου και για τις όποιες διαδικασίες 
που πρέπει να ακολουθηθούν. Επίσης θα πρέπει να 
είναι ανοιχτός σε όποιες απορίες και ανησυχίες που 
απασχολούν συχνά τους ασθενείς με ΙΦΕΝ όπως ποια 
είναι η πιθανότητες για έξαρση της νόσου η να αναπτύ-
ξουν καρκίνου, κατά πόσο η νόσος θα επηρεάσει την 
σεξουαλική τους ζωή η την ικανότητα αναπαραγωγής 
κ.α. 

Ένα θέμα, που χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς, είναι 
η πρόληψη και η αντιμετώπιση των διαταραχών θρέ-
ψης, οι οποίες ως γνωστόν έχουν σημαντικά επιβλαβή 
αποτελέσματα στους ασθενείς με ΙΦΕΝ. Σε αυτό το 
ζήτημα ο ΓΙ θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση για την 
αναγνώριση των θρεπτικών ελλειμμάτων μέσω ενός 
λεπτομερούς ιστορικού, μιας επισταμένης κλινικής 
εξέτασης και την επιλεκτική χρήση ορισμένων εργα-
στηριακών εξετάσεων3. Επίσης, λόγο της συνεχούς και 
μακροχρόνιας επαφής με τους ασθενείς, θα πρέπει 
να εκπαιδεύει τον ασθενή σχετικά με την διατροφή, 
ενημερώνοντάς τον για τις πιθανές ελλείψεις η προ-
βλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν από τις διατρο-
φικές παρεκτροπές και την ανάγκη λήψης διαφόρων 
συμπληρωμάτων. Παράλληλα θα πρέπει να γίνονται 
προσπάθειες για την διακοπή του καπνίσματος ιδίως 
σε ασθενείς με ΝC. 

Η ΙΦΕΝ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εικόνα 
αυτοεκτίμησης του ασθενούς, την ικανότητά του για 
εργασία, τις διαπροσωπικές, οικογενειακές και κοι-
νωνικές σχέσεις. Αρκετές φορές οι ασθενείς με ΙΦΕΝ 
παρουσιάζουν μία μεταβαλλόμενη συναισθηματική 
κατάσταση - παρόμοια με αυτών που πάσχουν από ανί-
ατες ασθένειες - η οποία ξεκινάει με άρνηση, μετά με 
θυμό, διαπραγμάτευση, θλίψη και τελικά αποδοχή της 
νόσου. Γι’αυτό η θεραπεία δεν πρέπει να εστιάζεται 
μόνο στη δραστηριότητα της νόσου αλλά και σε τυχόν 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα όπως το άγχος, η κατά-
θλιψη, η επαγγελματική, κοινωνική και σεξουαλική 
απόρριψη κ.α., τα οποία ο ΓΙ θα πρέπει να αναγνωρίζει 
και να αντιμετωπίζει εγκαίρως4. 
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Προσέγγιση ειδικών προβλημάτων και επιπλοκών

Ο ΓΙ θα πρέπει να επιδεικνύει την απαιτούμενη 
προσοχή στη χρήση διαφόρων φαρμάκων π.χ. των 
ΜΣΑΦ και σαλικυλικά5, τα οποία προδιαθέτουν στην 
έξαρση της νόσου, όπως και στη λήψη φαρμάκων που 
καταστέλλουν την εντερική κινητικότητα (ναρκωτικά, 
αντιδιαρροικά, αντιχολινεργικά), τα οποία μπορεί 
να καλύψουν μια επιλοίμωξη η να προκαλέσουν την 
εμφάνιση του τοξικού μεγάκολου3. 

Ειδική φροντίδα χρήζουν οι χειρουργημένοι ασθε-
νείς ιδίως αυτοί που έχουν υποβληθεί σε στομία. Η 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τις 
στομίες, η ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών, η εκ-
παίδευση των συγγενών του αρρώστου και οι τακτικές 
κατ’οίκον επισκέψεις αποτελούν βασικές υποχρεώσεις 
του Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού.

Οι επείγουσες επιπλοκές της ΙΦΕΝ είναι σπάνιες, 
αλλά μπορεί να απειλούν τη ζωή του ασθενούς η να 
έχουν ως αποτέλεσμα την μόνιμη οργανική βλάβη. Οι 
πιο συχνές επιπλοκές με την ΕΚ είναι η κεραυνοβόλος 
κολίτιδα, τοξικό μεγάκολο και η αιμορραγία, ενώ για 
την ΝC τα αποστήματα και η απόφραξη του εντέρου, 
καταστάσεις οι οποίες απαιτούν εγρήγορση και έγκαι-
ρη διάγνωση10.
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11.    κyηση και ιφεν 
	 	 	 	 Φίλιππος	Γεωργόπουλος

Η ελκώδης κολίτιδα (ΕΚ) και η νόσος του Crohn (NC), εμφανίζονται συχνότερα σε δύο ηλικιακές ομάδες, 

μεταξύ 15 έως 25 ετών (αναπαραγωγική περίοδος) 
και 50 έως 80 ετών (πιθανά λόγω διακοπής του καπνί-
σματος). Έτσι οι ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη 
νόσο του εντέρου (ΙΦΕΝ) που βρίσκονται στην ανα-
παραγωγική ηλικία τους, έχουν ανησυχίες σχετικά με 
τα ζητήματα εγκυμοσύνης και γονιμότητας. Συχνά λοι-
πόν, οι γαστρεντερολόγοι καλούνται να απαντήσουν 
σε ερωτήματα σχετικά με την κληρονομικότητα της 
νόσου στους απογόνους, την γονιμότητα, την αλληλε-
πίδραση της νόσου με την εγκυμοσύνη, την ασφάλεια 
των χορηγούμενων φαρμάκων ή των διαφόρων δια-
γνωστικών μεθόδων στο αναπτυσσόμενο έμβρυο, την 
επιλογή του τρόπου τοκετού και τέλος την επίδραση 
των χορηγούμενων φαρμάκων στο μητρικό γάλα κατά 
την διάρκεια της περιόδου του θηλασμού.

αντισύλληψη

Η χορήγηση αντισύλληψης σε γυναίκες με ΙΦΕΝ 
έχει ειδικά χαρακτηριστικά που πρέπει να συνυ-
πολογισθούν. Οι ενδομήτριες συσκευές αν και δεν 
αντενδείκνυται πλήρως, δεν αποτελούν τις καλύτερες 
μεθόδους μια που μπορεί να δημιουργήσουν διαφορο-
διαγνωστικά προβλήματα σε περιπτώσεις κοιλιακού 
άλγους από ενεργό ΙΦΕΝ ή από φλεγμονή της πυέλου 
λόγω της αντισυλληπτικής συσκευής1.

Η συσχέτιση της χρήσης των αντισυλληπτικών με 
την πιθανότητα εμφάνισης ΙΦΕΝ εξετάστηκε αρκετά 
νωρίς από την διεθνή επιστημονική κοινότητα, δείχνο-
ντας σημαντικά αυξημένο κίνδυνο (odds ratio 1.2-6) 
στις πρώτες μελέτες2,3 χωρίς όμως να λάβουν υπ όψιν 
τους την χρήση καπνού στον υπό εξέταση πληθυσμό 
τους. Επόμενες μελέτες4,5 που υπολόγισαν και την πα-
ράμετρο καπνίσματος στις ασθενείς με ΙΦΕΝ, έδειξαν 
οριακή αύξηση κινδύνου εμφάνισης της νόσου (odds 
ratio 1.2-2). Η χρήση των αντισυλληπτικών χαπιών ως 
παράγοντας έξαρσης της νόσου του Crohn έχει βρεθεί 
να έχει θετική συσχέτιση σε δύο μικρές προοπτικές 
μελέτες5,6. Για την ελκώδη κολίτιδα δεν υπάρχουν 
παρόμοια στοιχεία.

Γενικοί κανόνες δεν φαίνεται ότι μπορούν να θε-

σπισθούν για την χρήση των αντισυλληπτικών χαπιών 
σε ασθενείς με ΙΦΕΝ. Πέραν όμως από τις προσωπικές 
προτιμήσεις της ασθενούς, φαίνεται λογικό να προτα-
θούν χάπια με την λιγότερο δυνατή περιεκτικότητα σε 
οιστρογόνα, δεδομένης της γνωστής προδιάθεσης των 
ασθενών με ΙΦΕΝ να εμφανίζουν συχνότερα θρομβο-
εμβολικά επεισόδια7. 

κληρονομικότητα 

Η ΙΦΕΝ δεν είναι κληρονομούμενη νόσος με το 
αυστηρό Μεντελιανό μοντέλο κληρονομικότητα8. 
Φαίνεται ότι για την εμφάνιση της νόσου απαιτείται 
εκτός από το κατάλληλο γονιδιακό υπόστρωμα και 
οι κατάλληλοι περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που 
πυροδοτούν την εμφάνιση της νόσου.

Παιδί με έναν γονέα πάσχοντα από ΙΦΕΝ αναμένε-
ται να έχει πιθανότητα εμφάνισης νόσου 5% και 1.6% 
εάν ο γονέας πάσχει από νόσο του Crohn και ελκώδη 
κολίτιδα αντίστοιχα9. Όταν και οι δύο γονείς πάσχουν 
από ΙΦΕΝ, τότε η πιθανότητα εμφάνισης νόσου στους 
απογόνους είναι 35%, ίσως και υψηλότερη ανάλογα με 
το πότε εμφανίστηκαν τα συμπτώματα των γονιών σε 
σχέση με την σύλληψη10. Οι οικογένειες Εβραίων με 
έναν γονέα πάσχοντα από ΙΦΕΝ έχουν υψηλότερες 
πιθανότητες εμφάνισης NC και ΕΚ που φτάνει στο 7.8 
% και 4.5 % αντίστοιχα11.

Οι μελέτες οικογενειών με δίδυμα τέκνα βοηθούν 
στην κατανόηση των μηχανισμών κληρονομικότητας 
της ΙΦΕΝ12,13. Μονοζυγωτικοί δίδυμοι με πάσχοντα 
αδελφό, έχουν πιθανότητα εμφάνισης ΝC 44-50%, 
ενώ δυζυγωτικοί δίδυμοι 0-3%. Αντίστοιχα σε ΕΚ η 
πιθανότητα είναι 6-14% και 0-5% αντίστοιχα για μο-
νοζυγωτικούς και δυζυγωτικούς δίδυμους αδελφούς.

Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι η γενετική προδι-
άθεση παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην νόσο του Crohn 
απ ότι στην ελκώδη κολίτιδα.

γονιμότητα 

Η γονιμότητα στους ασθενείς με ΙΦΕΝ είναι ένα 
σύνθετο πρόβλημα που σχετίζεται με τους φόβους τους 
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για μετάδοση της νόσου στους απογόνους, για την ίδια 
την εγκυμοσύνη, την δυσκολία ανάπτυξης διαπροσωπι-
κών σχέσεων (δυσπαρευνία και συνεπακόλουθη ελατ-
τωμένη libido), την προσωπική άποψη που έχουν για 
την εικόνα του σώματος τους, τις εσφαλμένες ιατρικές 
συμβουλές που έχουν λάβει14-18 και τέλος και κύρια με 
την ενεργότητα της νόσου19.

Γενικά, η γονιμότητα των ασθενών με ΙΦΕΝ είναι 
η ίδια με τον γενικό πληθυσμό και προσεγγίζει το 92% 
14,20. Πάρα ταύτα οι ασθενείς με ΙΦΕΝ έχουν λιγότερα 
παιδιά αναλογικά με τον γενικό πληθυσμό21 για τους 
λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Γυναίκες που 
εμφάνισαν ΙΦΕΝ πριν την πρώτη τους εγκυμοσύνη 
έχουν λιγότερα τέκνα σε σχέση με ομάδες ελέγχου του 
γενικού πληθυσμού ή γυναίκες που τεκνοποίησαν μετά 
την πρώτη διάγνωση της νόσου22.

Η ενεργός ΝC επηρεάζει την γυναικεία γονιμότητα 
ποικιλοτρόπως. Ενεργός φλεγμονή του ειλεού ή του 
παχέως εντέρου μπορεί να επινεμηθεί στις σάλπιγγες 
και τις ωοθήκες επάγοντας την ουλοποιήση τους. Η 
περιπρωκτική νόσος μπορεί να ελαττώσει την σεξου-
αλική επιθυμία, ενώ συστηματικά συμπτώματα όπως 
πυρετός, διάρροια, κοιλιακό άλγος, κακή θρεπτική 
κατάσταση μπορούν να ελαττώσουν την γονιμότητα. 
Χειρουργικές επεμβάσεις με εντερεκτομές μπορεί 
να δημιουργήσουν συμφύσεις που επηρεάζουν την 
λειτουργία των σαλπίγγων. Η ανδρική γονιμότητα σε 
ενεργό NC και σε διατροφικές διαταραχές φαίνεται 
να επηρεάζεται σε κάποιο μικρό βαθμό23.

Γυναίκες ασθενείς με ΕΚ ανεξαρτήτως ενεργότη-
τας νόσου έχουν φυσιολογική γονιμότητα σε σχέση 
με τον γενικό πληθυσμό24,25. Πολλές μελέτες έδειξαν 
διαταραχή της γονιμότητας26-32 σε περιπτώσεις που 
έχει προηγηθεί πρωκτοκολεκτομή με δημιουργία 
νεοληκύθου και ειλεορθική αναστόμωση. Φαίνεται 
όμως ότι αιτιολογικά όλοι ομοφωνούν στην δημιουργία 
συμφύσεων της ελάσσονας πυέλου μετά από τέτοιες 
μεγάλες επεμβάσεις αν και η δυσπαρευνία είναι 
επίσης συχνό πρόβλημα στο 22% έως 38% αυτών των 
ασθενών26,33. Ο Ravid et al34 έδειξε ότι τελικά αυτοί οι 
ασθενείς μπορούν να συλλάβουν αντίστοιχα με τους 
υπόλοιπους φυσιολογικούς αν και απαιτούν πιο συχνά 
φαρμακευτική αγωγή ή χειρουργικές επεμβάσεις για 
να επιτευχθεί μια επιτυχής εγκυμοσύνη. Σε άνδρες 
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε πρωκτοκολεκτομή με 
δημιουργία νεοληκύθου και ειλεορθική αναστόμωση, 
η σεξουαλική ανικανότητα παρατηρήθηκε σε μικρό 

ποσοστό (έως 4%) και ακόμη πιο σπάνια, η παλίνδρομη 
εκσπερμάτιση26,35-37.

Οι άνδρες ασθενείς που λαμβάνουν σουλαφα-
σαλαζίνη έχουν δοσοεξαρτώμενη και αναστρέψιμη 
εντός δύο μηνών διαταραχή του αριθμού και της 
κινητικότητας των σπερματοζωαρίων38,39. Τα νεώτερα 
αμινοσαλικυλικά δεν παρουσιάζουν παρόμοιο πρό-
βλημα40,41. Σε πρόσφατη μελέτη ασθενών που χρησι-
μοποιούσαν 6-μερκαπτοπουρίνη (6-ΜΡ), δεν φάνηκε 
να δημιουργείται ελάττωση τόσο του αριθμού όσο και 
της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων42.

η επίδραση της κύησης στην ιφεν

Η πορεία της ΙΦΕΝ κατά την διάρκεια της κύησης 
σχετίζεται άμεσα με την ενεργότητα της νόσου κατά την 
περίοδο της σύλληψης. Έτσι, όταν η ΕΚ βρίσκεται σε 
ενεργό φάση το 70% των γυναικών θα υποτροπιάσουν 
κατά την διάρκεια της κύησης 43-45, εν αντιθέσει με το 
30% των γυναικών εάν η ΕΚ βρίσκεται σε ύφεση46. 
Ιδιαίτερα επιθετική μορφή λαμβάνει η νόσος όταν 
πρωτοεκδηλωθεί κατά την διάρκεια της κύησης με 
μεγάλη μητρική θνησιμότητα την εποχή προ της εφαρ-
μογής των στεροειδών φαρμάκων στην θεραπεία της 
οξείας φάσης47. Στην παλαιότερη βιβλιογραφία ανα-
φέρονταν συχνά ότι η νόσος είχε μια τάση υποτροπής 
κατά το πρώτο τρίμηνο, αλλά αυτό το αποτέλεσμα είχε 
παρατηρηθεί πριν την εφαρμογή της σύγχρονης πρα-
κτικής χορήγησης θεραπείας συντήρησης καθ όλη την 
διάρκεια της εγκυμοσύνης1. Ενίοτε, η κύηση, επάγει 
βελτίωση της ενεργότητας της νόσου ή κλινική ύφεση 
κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου48. Η κλινική 
πορεία ή η έκβαση προηγούμενων κυήσεων δεν είναι 
προγνωστικός παράγων της έκβασης της ΙΦΕΝ ή νέας 
εγκυμοσύνης1.

Οι ασθενείς με NC έχουν παρόμοια πορεία όπως 
και οι ασθενείς με ΕΚ, σχετιζόμενη με την ενεργότητα 
της ΙΦΕΝ κατά την διάρκεια της σύλληψης. Η συχνό-
τητα υποτροπής όταν η νόσος είναι σε ύφεση είναι 
όσο και στις μη εγκύους ασθενείς (περίπου 25%)19. 
Αντίθετα, στην πορεία της εγκυμοσύνης, το ένα τρίτο 
των ασθενών με ενεργό νόσο κατά την διάρκεια της 
σύλληψης θα χειροτερεύσουν, το άλλο ένα τρίτο παρα-
μένουν σε ενεργότητα και οι υπόλοιπες θα βελτιωθούν 
αυτόματα49.

Πρόσφατα δείχθηκε ότι επιπρόσθετα της ενεργό-
τητας της νόσου κατά την διάρκεια της σύλληψης, η 
ανομοιότητα των HLA-DR και DQ αλληλίων μεταξύ 
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της μητέρας και του εμβρύου μπορεί να αποτελεί έναν 
ακόμη προγνωστικό παράγοντα50. Η ενεργότητα της 
νόσου τείνει να είναι καλύτερη όταν η μητέρα και το 
κυοφορούμενο έμβρυο είχαν διαφορετικά αλλήλια 
στα DR και DQ γονίδια. Επόμενες κυήσεις στις ίδιες 
γυναίκες έδειξαν τα ίδια αποτελέσματα.

Δύο μελέτες έδειξαν ότι το ιστορικό τεκνοποίη-
σης ίσως επηρεάζει την φυσική πορεία της ΙΦΕΝ. Ο 
Nwokolo et al51, βρήκε ότι γυναίκες που έχουν τεκνο-
ποιήσει, είχαν λιγότερες εντερεκτομές ή μεγαλύτερα 
διαστήματα μεταξύ επεμβάσεων σε σχέση με άλλες 
γυναίκες που δεν είχαν τεκνοποιήσει και είχαν τα ίδια 
χαρακτηριστικά νόσου. Οι ερευνητές πρότειναν ότι 
αυτό το αποτέλεσμα, ίσως να οφείλεται σε μια ορμόνη 
που παράγεται μόνο κατά την διάρκεια της κύησης, η 
ριλαξίνη και έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή ίνωσης 
και στένωσης μέσο αναστολής των μακροφάγων. Ο 
Castiglione et al52 έδειξε λιγότερες υποτροπές τόσο της 
ΕΚ όσο και της NC μετά από εγκυμοσύνη σε σχέση με 
την περίοδο πριν από αυτήν.

η επίδραση της ιφεν στην κύηση

Σε πολλούς ασθενείς με ΙΦΕΝ, αλλά και σε αρ-
κετούς ιατρούς υπάρχει η εσφαλμένη άποψη ότι οι 
ασθενείς με ΕΚ ή NC δεν θα πρέπει να λαμβάνουν 
φάρμακα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης παρα-
γνωρίζοντας την βασική αρχή ότι η επιτυχής έκβαση 
της εγκυμοσύνης σχετίζεται άμεσα με την διατήρηση 
της νόσου σε ύφεση. 

Έγκυες γυναίκες με ΙΦΕΝ σε ύφεση δεν έχουν 
αυξημένη συχνότητα εμφάνισης συγγενών ανωμα-
λιών, αυτόματων αποβολών και γέννησης νεκρών 
εμβρύων53,54, εν αντιθέσει με τις γυναίκες που έχουν 
ενεργό νόσο55. Ενεργός, μη κεραυνοβόλος ΕΚ, σχε-
τίζεται με αποβολή-νεκρογέννηση σε ποσοστό μέχρι 
40%, ενώ στις κεραυνοβόλες μορφές της νόσου που 
απαιτούν χειρουργική θεραπεία το ποσοστό ανεβαί-
νει στο 60%56-58. Ο αυξημένος κίνδυνος προωρότητας 
ή χαμηλού σωματικού βάρους δεν σχετίζεται με την 
ενεργότητα της νόσου59,60. Η παρουσία ΙΦΕΝ δεν σχε-
τίζεται με επιπλοκές σχετιζόμενες με την εγκυμοσύνη 
όπως υπέρταση ή πρωτεινουρία53.

Υπάρχει διχογνωμία σχετικά με το τρόπο του το-
κετού, με καισαρική τομή ή διακολπικά. Η συχνότητα 
καισαρικών τομών είναι υψηλότερη σε ασθενείς με 
ΙΦΕΝ 61. Τα στοιχεία σχετικά με την συχνότητα εμφάνι-
σης περιπρωκτικής νόσου μετά από διακολπικό τοκετό 

με επισιοτομή είναι αντικρουόμενα σε δύο δημοσιευ-
θείσης αναδρομικές μελέτες62,63. Έτσι σε περιπτώσεις 
ύπαρξης περιπρωκτικής νόσου συστήνεται καισαρική 
τομή, ενώ επί απουσίας της, φυσιολογικός τοκετός. Εάν 
ο διακολπικός τοκετός είναι αναπόφευκτος, προτεί-
νεται να γίνει προσπάθεια αποφυγής της επισιοτομής 
και εάν και αυτό είναι αδύνατον, μια μεσοπλάγια τομή 
είναι προτιμητέα προς αποφυγή του ορθού47. Ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε σχηματισμό νεοληκύθου μετά από 
κολεκτομή μπορούν να γεννήσουν διακολπικά χωρίς 
κίνδυνο της αναστόμωσης64.

Oι περισσότεροι λοιπόν ερευνητές συμφωνούν στην 
εντατική προσπάθεια διατήρησης της κλινικής ύφεσης 
που είχε επιτευχθεί προ της σύλληψης, με επιθετική 
φαρμακευτική θεραπεία στοχεύοντας στην πρόληψη 
επιπλοκών1,19,47.

διαγνωστικές εξετάσεις κατά την κύηση ασθενών 
με ιφεν

Ακτινολογικός έλεγχος

Ο ακτινολογικός παρακλινικός έλεγχος αποτελεί 
βασική μέθοδο διερεύνησης των ασθενών με ΙΦΕΝ, 
είτε με MRI και υπερήχους που δεν απαιτούν ιονίζου-
σα ακτινοβολία ή με απλές ακτινογραφίες κοιλίας, CT 
και βαριούχες εξετάσεις που απαιτούν. 

Η απόφαση για την εκτέλεση ακτινολογικών εξε-
τάσεων με ιονίζουσα ακτινοβολία προϋποθέτει την 
εκτίμηση της ηλικίας κύησης και την ποσότητα της 
προσδοκώμενης χορηγούμενης ακτινοβολίας ανά 
εξέταση. Η περίοδος προ της εμφύτευσης (0-9 ημέρες 
μετά σύλληψη) είναι η περίοδος που το κύημα είναι πιο 
ευαίσθητο σε θάνατο από ακτινοβολία. Η περίοδος της 
οργανογένεσης (15-50 ημέρες μετά σύλληψη) είναι η 
περίοδος που το κύημα είναι πιο ευαίσθητο σε επαγό-
μενες από την ακτινοβολία δυσμορφίες. Τέλος, όλο το 
πρώτο τρίμηνο (15-90 ημέρες), είναι η περίοδος που η 
ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει σωματική και πνευ-
ματική καθυστέρηση και παιδικό καρκίνο47. Ο εμβρυϊ-
κός κίνδυνος για ανάπτυξη ανωμαλιών, καθυστέρησης 
της ανάπτυξης ή αποβολής δεν αυξάνει όταν η έκθεση 
στην ακτινοβολία είναι λιγότερο από 5 rad47 (απλή 
ακτινογραφία κοιλίας: 0.1 rad, βαριούχος υποκλυσμός 
ή διάβαση λεπτού εντέρου: 2-4 rad, CT κοιλίας: 2.6 
rad). Ο κίνδυνος καρκινογένεσης, ειδικά λευχαιμίας, 
ίσως να αυξάνεται ελαφρά. Εμβρυϊκή έκθεση στα 1 με 
2 rad, αυξάνει τον κίνδυνο από το 3.6/10000 που είναι 
στο γενικό πληθυσμό στο 1/1000065,66.
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Η χρήση υπερήχων (συμπεριλαμβανομένων και του 
Doppler U/S) και MRI δεν έχει βρεθεί να επηρεάζει 
το έμβρυο. Πάρα ταύτα, η εθνική επιτροπή ακτινοπρο-
στασίας των ΗΠΑ, προτείνει να μην χρησιμοποιείται 
η MRI κατά το πρώτο τρίμηνο67.

Βασική αρχή στην διερεύνηση εγκύων γυναικών 
είναι να μην εκτίθενται σε ιονίζουσα ακτινοβολία παρά 
μόνο εάν το προσδοκώμενο όφελος υπερτερεί των 
πιθανών κινδύνων για το κύημα και δεν υπάρχει άλλη 
ασφαλέστερη μέθοδος εξέτασης και αφού προηγηθεί 
σωστή ενημέρωση της ασθενούς.

Ενδοσκοπικός έλεγχος

Αν και δεν υπάρχουν μελέτες που έχουν εξετάσει 
συστηματικά την χρήση των ενδοσκοπικών πράξεων 
σε εγκύους ασθενείς με ΙΦΕΝ, μπορούν να εξαχθούν 
συμπεράσματα από μελέτες για εγκύους ασθενείς 
χωρίς ΙΦΕΝ68. 

Υπάρχουν αρκετές μελέτες που δείχνουν ότι η 
ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού είναι ασφαλής 
εξέταση για τις εγκύους γυναίκες69-72. Μία μεγάλη ανα-
δρομική ανάλυση εξέτασε το αποτέλεσμα της γαστρο-
σκόπησης σε 83 εγκύους γυναίκες που συγκρίθηκαν με 
48 εγκύους που δεν υποβλήθηκαν σε γαστροσκόπηση, 
αλλά είχαν τις ίδιες ενδείξεις και 83 μη εγκύους που 
υποβλήθηκαν σε γαστροσκόπηση και είχαν την ίδια 
ηλικία και ενδείξεις69. Το διαγνωστικό αποτέλεσμα 
ήταν 95% για την εκτίμηση αιτίου γαστρεντερικής 
αιμορραγίας και μόλις 50% για συμπτώματα εμέτων ή 
ναυτίας. Η πιο συχνή διάγνωση που βρέθηκε στο 62% 
των ασθενών ήταν οισοφαγίτιδα. Το 95% των εγκύων 
ασθενών είχε φυσιολογική έκβαση της κύησης, ενώ για 
τις υπόλοιπες δεν βρέθηκε ότι η γαστροσκόπηση είχε 
κάποιο ρόλο στην τελική έκβαση της κύησης. Έτσι, 
από αυτήν την μελέτη όσο και από άλλες φαίνεται ότι 
η γαστροσκόπηση είναι ασφαλής και αποτελεσματική 
σε εγκύους ασθενείς με αιμορραγία ανωτέρου πεπτι-
κού70,71.

Οι ενδείξεις για εύκαμπτη σιγμοειδοσκόπηση 
σε εγκύους ασθενείς περιλαμβάνουν αιματοχεσία, 
χρόνια διάρροια, κοιλιακό άλγος και ορθικό πόνο 
68. Η σιγμοειδοσκόπηση μπορεί να αποδειχθεί πολύ 
χρήσιμη τόσο σε ασθενείς με γνωστή ΙΦΕΝ που δεν 
ανταποκρίνεται στην συντηρητική θεραπεία, όσο και 
σε ασθενείς που ενίοτε παρουσιάζουν τα πρώτα τους 
συμπτώματα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι 
διαθέσιμες αναδρομικές μελέτες που υπάρχουν72,74 δεί-

χνουν ότι η εξέταση μπορεί να εκτελεσθεί με ασφάλεια 
σε εγκύους ασθενείς και το διαγνωστικό αποτέλεσμα 
υπερβαίνει το 75% των ασθενών ειδικά σε περιπτώσεις 
αιμορραγίας.

Για την χρήση της κολονοσκόπησης υπάρχουν πολύ 
λίγα δεδομένα72,73, αλλά φαίνεται ότι είναι ασφαλής, 
όταν χρησιμοποιείται επιλεκτικά σε ασθενείς που το 
προσδοκώμενο όφελος θα αλλάξει τις θεραπευτικές 
μας αποφάσεις.

Η ERCP είναι μία μέθοδος που παρουσιάζει ειδικά 
προβλήματα στις εγκύους ασθενείς (θέση ασθενούς, 
αλλαγή της ανατομίας λόγω της ευμεγέθους μήτρας, 
χορηγούμενα φάρμακα, ιονίζουσα ακτινοβολία για το 
έμβρυο). Από τις λίγες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί 
σε ασθενείς με ΙΦΕΝ, η εξέταση φαίνεται ότι έχει 
αντίστοιχο ποσοστό επιπλοκών όσο και σε μη εγκύους 
ασθενείς χωρίς να επηρεάζει την τελική έκβαση της 
κύησης στο 90% των ασθενών75,76. Με την ευρεία διά-
δοση και αποκτηθείσα εμπειρία από τους υπερήχους 
και τις MRI/MRCP, συστήνεται να εκτελείται η ERCP 
εκεί που υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις θεραπευτικής 
παρέμβασης.

φαρμακευτική θεραπεία στην κύηση και γαλουχία 
ασθενών με ιφεν

Η θεραπεία της ΙΦΕΝ σε εγκύους γυναίκες βασί-
ζεται στην ομόφωνη παραδοχή ότι τον μεγαλύτερο κίν-
δυνο για το έμβρυο και την μητέρα αποτελεί η ενεργός 
νόσος και όχι η χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή. 
Πάρα ταύτα υπάρχουν ασθενείς που σταματούν την 
θεραπεία συντήρησης προ της σύλληψης, βασιζόμενοι 
σε προσωπικές τους απόψεις περί μη λήψεως οποιου-
δήποτε φαρμάκου κατά την εγκυμοσύνη. Υπάρχουν 
όμως και ιατρικά εγχειρίδια όπως το Physician’s Desk 
Reference, που υπερβάλουν τους κινδύνους και τις 
παρενέργειες των φαρμάκων χωρίς να εξετάζουν την 
σχέση κίνδυνος:ώφελος47. Η Yπηρεσία Φαρμάκων και 
Τροφίμων των ΗΠΑ (FDA), έχει κατηγοριοποιήσει τα 
χορηγούμενα φάρμακα, ανάλογα με την επικινδυνό-
τητά τους όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. Υποχρέωση 
του γαστρεντερολόγου είναι να συζητήσει και να ενη-
μερώσει την ασθενή του σε σχέση με την εμπειρία και 
την ασφάλεια των φαρμάκων που χορηγούνται κατά 
την διάρκεια της κύησης. 

σουλφασαλαζίνη και 5-αμινοσαλικυλικά

Η σουλφασαλαζίνη είναι το παλαιότερο φάρμακο 
και η εμπειρία 50 ετών από την χρήση του έχει δείξει 



429

ΜΕΡΟΣ A΄ 

Πίνακας 1. Ασφάλεια φαρμάκων στην ΙΦΕΝ και κύηση σύμφωνα με τον FDA (Τροποιημένος από Steinlauf et al 47).
φαρΜακο κατηγορια FDA* ασφαλεια στην κυηση
  5-αSA 
Αζουλφιδίνη Β Όλα είναι ασφαλή. Απαιτείται συμπλήρωμα φυλικού οξέως.  
   Σπάνια, πιθανός πυρηνικός ίκτερος με την σουλφασαλαζίνη.  
   Προσοχή στην χορήγηση πολύ υψηλών δόσεων 5-ASA 
Mεσαλαμίνη Β  
Βαλσαλαζίνη Β  
  αντιΒιοτικα 
Μετρονιδαζόλη Β Χορήγηση μικρής διάρκειας μετρονιδαζόλης για θεραπεία  
   τριχομανάδας είναι ασφαλής. 
Kινολόνες C Η σιπροφλοξασίνη είναι μάλλον ασφαλής. Πιθανή αρθροπάθεια με  
   την σιπροφλοξασίνη, αν και δεν δείχθηκε σε δύο μεγάλες μελέτες. 
Πενικιλλίνες Β  
Κεφαλοσπορίνες Β  
Ερυθρομυκίνη Β  
  κορτικοστεροειδη 
Πρεδνιζόνη Χωρίς κατάταξη Γενικά καλά ανεκτά και ασφαλή. Τοπικά χορηγούμενα είναι  
   ασφαλή, εκτός του τρίτου τριμήνου αν υπάρχει κίνδυνος  
   πρόωρου τοκε τού ή αποβολής. 
Πρεδνιζολόνη   
Yδροκορτιζόνη   
Μεθυλπρεδνιζολόνη   
Βουτεζονίδη C Είναι τερατογόνος και εμβρυοθανατηφόρος σε κουνέλια και  
   αρουραίους, αλλά ασφαλής ως εισπνεόμενη. 
  αναλογα Πουρινων 
Μερκαπτοπουρίνη D Μάλλον ασφαλή κατά την κύηση 
Αζαθειοπρίνη D  
  αντι-TnF 
Infliximab B Είναι μάλλον ασφαλές σε σύγκριση με γεννήσεις από φυσιολογικές  
   γυναίκες. 
Θαλιδομίδη X Σχετίζεται με συγγενείς διαμαρτίες και έχει υψηλή εμβρυική  
   θνησιμότητα 
  ανοσοκατασταλτικα 
Κυκλοσπορίνη C Είναι μάλλον ασφαλής κατά την εγκυμοσύνη. Σχετίζεται με  
   χαμηλό βάρος γέννησης και προωρότητα, αλλά υψηλή επιβίωση.  
   Εργασία σε περίληψη, έδειξε επιτυχείς τέσσερεις στις πέντε  
   κυήσεις μητέρων με ΙΦΕΝ. 
Tacrolimus C Είναι μάλλον ασφαλές. Συγκρίνεται όμοια με άλλα  
   ανοσοκατασταλτικά σε σχέση με εμφάνιση συγγενών  
   ανωμαλιών, βάρος γέννησης. 
  αντιΜεταΒολιτεσ 
Mεθοτρεξάτη X Τερατογόνος και εμβρυοτοξική σε πειραματόζωα προκαλώντας  
   χρωμοσωμιακές βλάβες και αποβολές. Χρησιμοποιείται για  
   πρόκληση αποβολής σε σαλπιγγικής εμφύτευσης κυήσεις.  
   Πρέπει να μην χορηγείται.
5-ΑSA, 5-αμινοσαλικυλικό οξύ; FDA, Food and Drug Administration; ΙΦΕΝ, ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου
*Α: Ελεγχόμενες μελέτες δεν έδειξαν κίνδυνο
Β: Κανένας κίνδυνος στους ανθρώπους. Μελέτες σε ζώα δείχνουν κίνδυνο όχι όμως στους ανθρώπους ή αρνητικές μελέτες σε ζώα, 
αλλά δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες σε ανθρώπους
C: Κίνδυνος δεν μπορεί να αποκλειστεί. Μελέτες σε ζώα είναι θετικές ή αποσιάζουν, μελέτες σε ανθρώπους απουσιάζουν
D: Θετική ύπαρξη κινδύνου: μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν το ώφελος υπερκεράζει τους κινδύνους
X: Αντένδειξη στην κύηση 
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ότι είναι ασφαλές53,77-80.Το μόριο της σουλφαπυριδίνης 
διέρχεται τον πλακούντα και εκκρίνεται στο μητρικό 
γάλα. Ο θεωρητικός κίνδυνος του πυρηνικού ίκτερου 
λόγω σύνδεσης με τις πρωτείνες του πλάσματος και 
εκτόπισης της χολερυθρίνης δεν έχει επιβεβαιωθεί 
στην κλινική πράξη47. Η σουλφασαλαζίνη επηρεάζει 
την απορρόφηση του φιλικού οξέως που είναι απαραί-
τητο για την ανάπτυξη του νευρικού σωλήνα. Έτσι η 
χορήγηση 2 mg φυλικού οξέως είναι απαραίτητη πριν 
και κατά την διάρκεια της κύησης για την πρόληψη 
επιπλοκών από το ΚΝΣ, το καρδιαγγειακό και το ου-
ροποιητικό σύστημα καθώς και λυκόστομα.

Το 5-αμινοσαλικυλικό οξύ (5-ΑSA), είναι σήμερα 
φάρμακο πρώτης γραμμής χωρίς τις παρενέργειες 
της σουλφασαλαζίνης. Δύο προοπτικές μελέτες81,82 
κατέδειξαν την ασφάλεια του φαρμάκου. Στην πρώ-
τη μελέτη η μέση δόση που χρησιμοποιήθηκε ήταν 2 
g/ημέρα ενώ πολλοί ασθενείς λαμβάνουν δόσεις άνω 
των 3.2g/ημέρα. Η πρόσφατη μελέτη του Norgard et 
al83, έδειξε αυξημένο κίνδυνο προωρότητας και νεκρο-
γέννησης σε ασθενείς με ΕΚ, αλλά χωρίς να συγκριθεί 
παράλληλα και η ενεργότητα της νόσου. Τα τοπικά 
χρησιμοποιούμενα 5-ASA δεν έχουν παρενέργειες στο 
έμβρυο και τα υπόθετα προτιμώνται των υποκλυσμών 
στο τελευταίο τρίμηνο19. 

αντιβιοτικά 

Η χρήση των αντιβιοτικών και ειδικά της μετρονιδα-
ζόλης και της σιπροφλοξασίνης είναι πολύ διαδεδομένη 
όχι μόνο για την αντιμετώπιση διαφόρων λοιμώξεων, 
αλλά και ως πρώτης γραμμής θεραπεία στην NC. 

Η χορήγηση μετρονιδαζόλης φαίνεται ότι είναι 
ασφαλής, όπως προκύπτει από δύο μεταναλύσεις84,85. 
Σε πρόσφατη προοπτική μελέτη 228 γυναικών που 
έλαβαν μετρονιδαζόλη, στις περισσότερες εξ αυτών 
(86%) κατά την διάρκεια του 1ου τριμήνου, η συχνότη-
τα διαμαρτιών ήταν 1.6% στην θεραπευθείσα ομάδα, 
έναντι 1.4% στην ομάδα ελέγχου86.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφόρησης των 
ΗΠΑ σχετικά με την τερατογένεση (TERIS)87, η σι-
προφλοξασίνη είναι πιθανότατα ασφαλής κατά την 
διάρκεια της κύησης χωρίς όμως να υπάρχουν όλα τα 
δεδομένα που να διασφαλίζουν την απουσία οπουδή-
ποτε κινδύνου. Πράγματι δύο μελέτες που εξέτασαν 
συνολικά 749 γυναίκες που έλαβαν φθοριοκινολό-
νες, οι περισσότερες κατά την διάρκεια του πρώτου 
τριμήνου, δεν έδειξαν αυξημένο κίνδυνο αυτόματων 

αποβολών, προωρότητας, συγγενών διαμαρτιών ή 
χαμηλού σωματικού βάρους88,89. Αν και τα δεδομένα 
αυτά είναι καθησυχαστικά, η εμπειρία από την χρήση 
των φθοριοκινολονών έχει περιοριστεί σε μικρά χρο-
νικά διαστήματα, και συνιστώνται όταν δεν υπάρχουν 
εναλλακτικές φαρμακευτικές αγωγές με μεγαλύτερη 
εμπειρία και για μακρύτερα διαστήματα1. 

Άλλα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται στην 
ΙΦΕΝ και θεωρούνται ασφαλή, είναι οι κεφαλοσπορί-
νες, πενικιλίνες και ερυθρομυκίνη14. Οι τετρακυκλίνες 
πρέπει να αποφεύγονται γιατί προκαλούν εμβρυϊκές 
σκελετικές και οδοντικές ανωμαλίες47. Έτσι σύμ-
φωνα με το FDA κατατάσσονται στην κατηγορία D. 
Οι σουλφοναμίδες επιδρούν στον μεταβολισμό του 
φυλικού οξέως. Αν και σε ανθρώπινες μελέτες έχουν 
θεωρηθεί ασφαλή90, σε ζώα έχουν παρατηρηθούν 
τερατογενέσεις και έτσι το FDA τις κατατάσσει στην 
κατηγορία C με την σύσταση να μην χρησιμοποιούνται 
κατά την κύηση.

κορτικοστεροειδή 

Τα κορτικοστεροειδή αποτελούν τον κορμό της 
φαρμακευτικής αγωγής κατά την διάρκεια της οξείας 
φάσης μέσης και σοβαρής βαρύτητας. Διέρχονται 
τον πλακούντα και εκκρίνονται στο μητρικό γάλα. Η 
πρεδνιζολόνη μεταβολίζεται αποτελεσματικότερα από 
την δεξαμεθαζόνη και την βηταμεθαζόνη και τελικά 
τα εμβρυϊκά επίπεδα του φαρμάκου είναι περίπου το 
10% των επιπέδων της μητέρας91. Έτσι, η καταστολή 
του εμβρυϊκού άξονα, υποθαλάμου-υπόφυσης παρα-
τηρείται σπάνια. Αν και επιπλοκές όπως αυτόματες 
αποβολές, μικρότερο βάρος γέννησης και λυκόστομα, 
παρατηρήθηκαν σε πειράματα με ζώα92, δεν υπήρξαν 
αντίστοιχες επιπλοκές σε μελέτες με ανθρώπους93,94. Σε 
μία μελέτη ο Μogadam et al93, χορήγησε σε 168 από 
τις 531 γυναίκες με ΙΦΕΝ, κορτικοστεροειδή κατά το 
δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της κύησης, χωρίς να παρα-
τηρηθεί προωρότητα, αυτόματες αποβολές, νεκρογεν-
νήσεις ή αναπτυξιακές ανωμαλίες. Πρόσφατα όμως ο 
Norgard et al83, έδειξε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση 
μεταξύ της χρήσης στεροειδών και νεκρογέννησης. 
Παρασκευάσματα για χρήση από το ορθό μπορούν να 
χρησιμοποιούνται αρκεί να μην τίθεται θέμα προώρου 
τοκετού ή αποβολής. 

Η βουτεζονίδη είναι πιο πρόσφατο κορτικοστεροει-
δές. Θεωρητικά αναμένεται να είναι πιο ασφαλές λόγω 
του πολύ υψηλού μεταβολισμού του (80-90%) κατά την 
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πρώτη διάβαση του από το ήπαρ. Δεν υπάρχουν μελέ-
τες σε ανθρώπους για την από του στόματος χορήγηση 
του, αν και έχει βρεθεί να προκαλεί τερατογένεση σε 
ζώα γιαυτό και κατατάσσεται στην κατηγορία C του 
FDA.

Σε σχέση με τον θηλασμό, τόσο η πρεδνιζόνη όσο 
και η πρεδνιζολόνη εκκρίνονται σε πολύ μικρές ποσό-
τητας στο μηρικό γάλα και έτσι θεωρούνται ασφαλή 
κατά την περίοδο του θηλασμού95.

αζαθειοπρίνη και 6-Μερκαπτοπουρίνη

Η αζαθειοπρίνη και 6-μερκαπτοπουρίνη (6-ΜΡ), 
είναι τερατογόνος σε μερικά ζώα και διέρχεται τον 
πλακούντα, αλλά το εμβρυϊκό ήπαρ στερείται του ενζύ-
μου inosinate πυροφωσφοριλάση που μεταβολίζει την 
αζαθειοπρίνη στον ενεργό μεταβολίτη του1.

Η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από την χρήση 
των δύο αυτών φαρμάκων προέρχεται από τον ρευμα-
τολογικό και μεταμοσχευμένο πληθυσμό ασθενών96-104. 
Η αζαθειοπρίνη σε αυτούς τους πληθυσμούς βρέθηκε 
ότι ήταν ασφαλής, χωρίς αυξημένα ποσοστά ανωμα-
λιών στην γονιμότητα, προωρότητα ή συγγενών ανω-
μαλιών πλην χαμηλού βάρους γέννησης. 

Η διαθέσιμη βιβλιογραφία ασθενών με ΙΦΕΝ είναι 
αναδρομικές μελέτες και περιορισμένη τόσο σε αριθμό 
αναφορών όσο και σε αριθμό ασθενών, αλλά ενθαρρυ-
ντική σχετικά με την ασφάλεια της χρήσης αυτών των 
δύο φαρμάκων στην κύηση105-107. 

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον αρκετών 
ερευνητών έχει επικεντρωθεί στον ρόλο που μπορεί 
να έχει η χρήση αζαθειοπρίνης ή 6-ΜΡ από άρρενες 
ασθενείς με ΙΦΕΝ, στην έκβαση μιας εγκυμοσύνης. Αν 
και η αζαθειοπρίνη δεν έχει μετρήσιμο αποτέλεσμα 
στην ποιότητα του σπέρματος και στην γονιμότητα 
ανδρών ασθενών108, εν τούτοις μπορεί να οδηγήσει 
σε προβλήματα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
Ο Rajapakse et al109, ανέφερε αυξημένο ποσοστό επι-
πλοκών συμπεριλαμβανομένων συγγενών ανωμαλιών 
και αυτόματων επιπλοκών όταν οι άνδρες γονείς είχαν 
χρησιμοποιήσει αζαθειοπρίνη ή 6-ΜΡ τρεις μήνες προ 
της σύλληψης. Αντίθετα σε πρόσφατη δημοσίευση του 
ο Francella et al110, έδειξε ότι επί 325 κυήσεων, η χρήση 
6-ΜΡ, δεν είχε επιπλοκές.

Δεν υπάρχουν επίσημες οδηγίες σχετικά με την 
χρήση της αζαθειοπρίνης και 6-ΜΡ σε εγκύους ασθε-
νείς με ΙΦΕΝ. Οι ασθενείς αυτοί όμως είναι δύσκολες 
περιπτώσεις με χρόνια ενεργό και δύσκολη στον 

έλεγχο ΙΦΕΝ. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι ειδικοί 
συμφωνούν με την άποψη της μη διακοπής των φαρμά-
κων αυτών προ της σύλληψης. Σε πρόσφατη άλλωστε 
μελέτη, βρέθηκε αυξημένη πιθανότητα αποβολής εάν 
διακοπεί η 6-ΜΡ προ της σύλληψης 111. Η συνέχιση 
της θεραπείας με αζαθειοπρίνη ή 6-ΜΡ κατά την 
εγκυμοσύνη, συστήνεται εάν η νόσος ήταν δύσκολα 
ελεγχόμενη με άλλα φάρμακα και είχε ελεγχθεί με την 
χρήση της αζαθειοπρίνης και 6-ΜΡ προ της σύλληψης. 
Εάν όμως η ΙΦΕΝ ήταν σταθερή για μεγάλο χρονικό 
διάστημα τότε, εάν και η ασθενής το επιθυμούσε, θα 
μπορούσε να διακοπεί η θεραπεία κατά την διάρκεια 
της εγκυμοσύνης. 

Η χρήση των δύο αυτών φαρμάκων κατά την διάρ-
κεια του θηλασμού επί του παρόντος δεν συστήνεται 
γιατί δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία σχετικά με την 
ασφάλεια τους στον θηλασμό.

Μεθοτρεξάτη 

Η μεθοτρεξάτη είναι ανταγωνιστής του φυλικού 
οξέως. Η χρήση της σε πειραματόζωα κατά την διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης έδειξε ότι είναι τερατογόνος, εμ-
βρυοτοξική και προκαλεί αποβολή του εμβρύου98,112. Αν 
και έχουν περιγραφεί επιτυχείς κυήσεις ασθενών που 
λάμβαναν μεθοτρεξάτη98,113 λόγω του υψηλού κινδύνου, 
έχει καταταγεί στην κατηγορία Χ από το FDA.

Η αποτελεσματική αντισύλληψη είναι απαραίτητη 
για ασθενείς που λαμβάνουν μεθοτρεξάτη. Εάν κατά 
την διάρκεια της θεραπείας έχει επέλθει σύλληψη, 
τότε πρέπει να συσταθεί θεραπευτική αποβολή. Εάν 
το ζευγάρι για προσωπικούς τους λόγους δεν αντιμετω-
πίζουν την θεραπευτική αποβολή ως λύση, τότε πρέπει 
να ενημερωθούν για τον κίνδυνο αυτόματης αποβολής 
και συγγενών ανωμαλιών και να διακοπεί η χρήση της 
μεθοτρεξάτης χορηγώντας ταυτόχρονα μεγάλες δόσεις 
φυλικού οξέως47. Εάν το μελλοντικό ζευγάρι επιθυμεί 
τεκνοποίηση, τότε συστήνεται τουλάχιστον τρίμηνη 
διακοπή όταν ο ασθενής είναι άνδρας και μηνιαία 
όταν είναι γυναίκα. Ο θηλασμός δεν επιτρέπεται όταν 
χρησιμοποιείται μεθοτρεξάτη.

κυκλοσπορίνη 

Η κυκλοσπορίνη είναι ευρέως χρησιμοποιούμενο 
φάρμακο στις μεταμοσχεύσεις και η αποκτηθείσα 
εμπειρία στην κύηση, προέρχεται κυρίως από αυτές 
τις εργασίες114. Σε αναδρομικές μελέτες, έχει βρεθεί 
ότι η χρήση της κυκλοσπορίνης κατά την διάρκεια της 
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εγκυμοσύνης δεν επηρεάζει την ηπατική ή νεφρική λει-
τουργία του εμβρύου, αν και έχουν παρατηρηθεί προω-
ρότητα και γέννηση βρεφών με χαμηλό βάρος115,116. 

Στην βιβλιογραφία της ΙΦΕΝ υπάρχουν περιγρα-
φές 6 περιπτώσεων χορήγησης ενδοφλέβιας κυκλο-
σπορίνης για την θεραπεία σοβαρής ή κεραυνοβόλου 
ΕΚ ή ΝC κατά την διάρκεια εγκυμοσύνης117,118. Το 
αποτέλεσμα ήταν γέννηση 5 υγιών βρεφών, 3 εκ των 
οποίων ήταν πρόωρα και με χαμηλό βάρος γέννησης 
χωρίς όμως ύπαρξη συγγενών ανωμαλιών ή νεφρικής 
βλάβης. 

Η χρήση της κυκλοσπορίνης φαίνεται ασφαλής στις 
περιπτώσεις που έχει ένδειξη, λαμβάνοντας υπ όψιν 
την υψηλή βρεφική θνησιμότητα μετά από χειρουρ-
γική επέμβαση για την αντιμετώπιση κεραυνοβόλου 
ή ανθεκτικής στην θεραπεία μορφής ΕΚ ή ΝC. Δεν 
υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την χρήση της κατά την 
διάρκεια του θηλασμού και για αυτό δεν συνιστάται 
όταν η θεραπεία συνεχίζεται με κυκλοσπορίνη.

Tacrolimus 

H χρήση του tacrolimus ενδείκνυται σε επιπε-
πλεγμένη ή συρριγγοποιό κορτιζονο-εξαρτώμενη ή 
κορτιζονοανθεκτική νόσο Crohn ή σοβαρή κολίτιδα 
(ΕΚ ή ΝC) ως γέφυρα μέχρι την έναρξη της δράσης 
άλλων ανοσοκατασταλτικών όπως αζαθειοπρίνη ή 
μεθοτρεξάτη119,120.

Αν και έχει κατηγοριοποιηθεί από το FDA στην 
κατηγορία C, εν τούτοις η βιβλιογραφία από τον χώρο 
των μεταμοσχεύσεων είναι ενθαρρυντική. Ο Kainz et 
al121, ανακοίνωσε 100 εγκυμοσύνες από 84 μητέρες οι 
περισσότερες εκ των οποίων είχαν ευτυχή έκβαση με 
συγκρίσιμο ποσοστό συγγενών ανωμαλιών, βρεφικών 
επιπλοκών και χαμηλού βάρους γέννησης, υψηλό όμως 
ποσοστό προωρότητας σε σύγκριση με άλλα ανοσοκα-
τασταλτικά φάρμακα. Η χρήση του κατά την περίοδο 
του θηλασμού αντενδείκνυται επί του παρόντος.

infliximab 

Η βιβλιογραφία έχει να παρουσιάσει μία μόνο 
μελέτη υπό την μορφή πλήρους δημοσίευσης 122 και 
περιλήψεις ή περιγραφές περιπτώσεως οι περισσό-
τερες εκ των οποίων είναι από την ίδια ερευνητική 
ομάδα. Ο Katz et al 122 σε πρόσφατο άρθρο ανακοίνωσε 
τα αποτελέσματα από 146 εγκυμοσύνες 131 γυναι-
κών ασθενών με NC και ρευματοειδή αρθρίτιδα. Η 
ανάλυση των στοιχείων 96 από αυτών των γυναικών 

έδειξε ότι το ποσοστό υγιών γεννήσεων, αυτόματων 
και θεραπευτικών αποβολών είναι το ίδιο με αυτό του 
γενικού πληθυσμού ή γυναικών με NC που δεν εκτέ-
θηκαν στην χορήγηση του Infliximab. Έτσι το FDA 
το κατατάσσει στην κατηγορία Β. Λόγω ελλείψεως 
δεδομένων δεν συνιστάται η χορήγηση του κατά την 
διάρκεια του θηλασμού.

Μη ειδικά φάρμακα συμπτωματικής αντιμετώπισης

Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων βελτιώνει ση-
μαντικά την ποιότητα ζωής του ασθενή μέχρι την 
ανταπόκριση στην ειδική φαρμακευτική αγωγή. Τα 
συμπτώματα που συχνά πρέπει να αντιμετωπιστούν 
είναι οι μυοσκελετικοί πόνοι, το κοιλιακό άλγος, η 
διάρροια και η ναυτία.

Η μετοκλοπραμίδη και σε σοβαρότερες περιπτώσεις 
αντισταμινικά ή παράγωγα της φαινοθειαζίνης μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια στην ναυτία. Πρόσφα-
τα έχει χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και το ornasetron123. 
Τα αντιόξινα, οι Η-2 ανταγωνιστές και οι περισσότεροι 
αναστολείς αντλίας πρωτονίων και η σουκραλφάτη 
είναι ασφαλή σε περιπτώσεις γαστροισοφαγικής πα-
λινρόμησης και κατατάσσονται στην κατηγορία Β του 
FDA. Η ομεπραζόλη αν και κατάσεται στην κατηγορία 
C δεν σχετίζεται με σοβαρές διαμαρτίες.

Οι μυοσκελετικοί πόνοι και το κοιλιακό άλγος 
αντιμετωπίζονται με ασφάλεια με την χορήγηση 
παρακεταμόλης και κωδείνης σε χαμηλές δόσεις. Η 
ασπιρίνη είναι σχετικά ασφαλής όπως έχουν δείξει 
διάφορες μελέτες98. Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη 
δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς και δεν συνιστώνται 
κατά την διάρκεια της κύησης.

Για την συμπτωματική αντιμετώπιση της διάρ-
ροιας πιο ασφαλή κρίνονται αυτά που δρουν τοπικά 
και δεν απορροφώνται. Η καολίνη και πεκτίνη και 
η χοληστεραμίνη ειδικά σε ασθενείς με εκτομή του 
ειλεού είναι ασφαλή. Η λοπεραμίδη αν και ανήκει 
στην κατηγορία B πρέπει να χορηγείται με προσοχή 
λόγω έλλειψης επαρκών βιβλιογραφικών δεδομένων. 
Η διφαινοξυλάτη με ατροπίνη είναι τερατογόνος στα 
ζώα και προκαλεί διαμαρτίες στους ανθρώπους και 
έτσι κατατάσσεται στην κατηγορία C του FDA.

διατροφικές θεραπείες

Τόσο η ολική παρεντερική όσο και η εντερική 
διατροφή έχουν χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά για 
την υποστήριξη της κακής διατροφική κατάστασης 
των ασθενών με ΙΦΕΝ 124,125. Η θεωρητική υπόθεση 
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της εμβολής του πλακούντα ασθενών που λαμβάνουν 
ενδοφλεβίως και λιπίδια δεν έχει επιβεβαιωθεί. Τόσο 
οι μητέρες όσο και τα έμβρυα δεν κινδυνεύουν από 
την χορήγηση ολικής παρεντερικής θρέψης1. Οι στοι-
χειακές δίαιτες που χρησιμοποιούνται στην ΝC είναι 
επίσης ασφαλείς κατά την εγκυμοσύνη1.

η επίδραση της χειρουργικής θεραπείας της ιφεν 
στην κύηση

Η εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων για ΙΦΕΝ 
κατά την διάρκεια της κύησης σχετίζεται με αυτόματες 
αποβολές και νεκρογεννήσεις σε ποσοστό μέχρι 50% 
των κυήσεων126,127. Συνιστάται μόνο σε επείγουσες 
καταστάσεις όπως τοξικό μεγάκολο, διατρήσεις, από-
φραξη, αιμορραγία ή κεραυνοβόλο κολίτιδα.
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12.    καρκινοσ ΠαΧεοσ εντερου και ιφεν
	 	 	 	 Νικολέττα	Μάθου	-	Ιωάννης	Α.	Καραγιάννης

εισαγωγή

Η πρώτη περιγραφή στην βιβλιογραφία συσχετισμού 
του αδενοκαρκινώματος του παχέος εντέρου με την 
ελκώδη κολίτιδα έγινε το 1925 από τους B.Crohn και 
H.Rosenberg1. Πριν τέσσερις περίπου δεκαετίες οι 
Morson et al. από το St. Mark’s πρωτοπόρησαν με την 
αναφορά του στην λήψη βιοψιών απο το ορθό για την 
διάγνωση καρκίνου παχέος εντέρου σε ασθενείς με 
ελκώδη κολίτιδα2. Λίγα χρόνια μετά οι Lennard-Jones 
et al. από το ίδιο νοσοκομείο συνιστούν τον περιοδικό 
κολονοσκοπικό έλεγχο ασθενών με ελκώδη κολίτιδα 
για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση καρκίνου στο παχύ 
έντερο3. Σημαντικό ιστορικό σταθμό αποτέλεσε το 
1983 η τυποποίηση των κριτηρίων για την ιστολογική 
διάγνωση της υψηλόβαθμης και της χαμηλόβαθμης 
δυσπλασίας η οποία και έγινε ευρέως αποδεκτή4.

Είναι πλήρως τεκμηριωμένο ότι ασθενείς με ελ-
κώδη κολίτιδα αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου 
για την ανάπτυξη νεοπλασίας στο παχύ έντερο. Οι 
βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με την ανάπτυξη 
καρκίνου παχέος εντέρου σε ασθενείς με Crohn κο-
λίτιδα είναι λιγώτερες σχετικά, φαίνεται όμως ότι τα 
ποσοστά είναι συγκρίσιμα με αυτά ασθενών με ελκώ-
δη κολίτιδα παρόμοιας διάρκειας και έκτασης37,38. Ο 
καρκίνος που σχετίζεται με τα ΙΦΝΕ, σε αντίθεση με 
τον σποραδικό καρκίνο του παχέος εντέρου, είναι συ-
χνότερα πολλαπλός, διηθητικός, αναπλαστικός, εμφα-
νίζεται σε μικρότερες ηλικίες και φαίνεται ότι αρχίζει 
από τον επίπεδο βλεννογόνο χωρίς να ακολουθεί την 
συνήθη ακολουθία αδένωμα–καρκίνος39. Ο περιοδικός 
έλεγχος με κολονοσκοπήση και λήψη πολλαπλών βι-
οψιών με στόχο την ανεύρεση δυσπλασίας ή πρώϊμου 
καρκίνου δυνητικά ιάσιμου χειρουργικά, χρησιμοποι-
είται ευρέως και έχει ενσωματωθεί στις διεθνείς κατευ-
θυντήριες οδηγίες πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης 
του καρκίνου του παχέος εντέρου, χωρίς όμως η θέση 
αυτή να έχει πλήρως τεκμηριωθεί βιβλιογραφικά λόγω 
ένδειας επαρκών τυχαιοποιημένων μελετών.

επιδημιολογία

Από πληθυσμιακές μελέτες οι ασθενείς με ελκώδη 
κολίτιδα έχουν διπλάσια έως οκταπλάσια πιθανότητα 
να αναπτύξουν καρκίνο του παχέος εντέρου σε σχέ-
ση με τον γενικό πληθυσμό. Σε σειρά 3117 ασθενών 
η συνολική πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου όταν 
η φλεγμονή εκτείνονταν τουλάχιστον μέχρι και την 
δεξιά κολική καμπή ήταν 1 σε 200 ανά ασθενή – έτος, 
συγκρίνομενο με 1 σε 1200 για ασθενείς με πρωκτίτιδα 
και 1 σε 660 για ασθενείς με αριστερά περιοριζόμενη 
νόσο5.

Τα αποτελέσματα μετα ανάλυσης από τους Eaden 
et al., συμπεριλαμβάνοντας όλες τις δημοσιευμένες 
μελέτες από την πρώτη δημοσίευση του 1925 και μετά 
αναφέρουν ότι η πιθανότητα για οποιονδήποτε ασθενή 
με κολίτιδα να αναπτύξει καρκίνο του παχέος εντέρου 
είναι 2% μετά από 10 έτη νόσου, 8% μετά από 20 έτη 
και 18% μετά από 30 έτη νόσου6. 

Παράγοντες κινδύνου

Αρκετοί ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου εμπλέ-
κονται στην ανάπτυξη καρκίνου του παχέος εντέρου 
σε ασθενείς με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους 
(Πίνακας 1).

Ανατομικό όριο νόσου

Οι περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου παρατηρού-
νται σε ασθενείς με εκτεταμένη νόσο ή πανκολίτιδα. 
Ασθενείς με πρωκτίτιδα δεν βρίσκονται σε αυξημένο 
κίνδυνο, ενώ ασθενείς με αριστερά εντοπιζόμενη νόσο 
παρουσιάζουν ενδιάμεσο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου. 
Σύμφωνα με τους Gyde et al., από τα αποτελέσματα 
συνδυασμένης Βρεττανικής και Σουηδικής μελέτης, ο 
επιπλέον κίνδυνος (excess risk) υπολογίστηκε σε 19,2 
σε ασθενείς με πανκολίτιδα, ενώ μόνο 2,8 σε ασθενείς 
με νόσο περιορισμένη στο κατιόν7.

Διάρκεια νόσου

Σε διάρκεια νόσου <8-10 έτη σπάνια αναπτύσσεται 
καρκίνος. Ο κίνδυνος στα κατοπινά έτη νόσου εντού-
τοις, αυξάνει περίπου με ρυθμό 0,5-1% ανά έτος8. Έτσι 
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Πίνακας 1. Η σημασία των παραγόντων κινδύνου στην ανάπτυξη καρκίνου του παχέος εντέρου σε ασθενείς με ελκώδη 
κολίτιδα.

Παράγοντες κινδύνου Σημασία στην ανάπτυξη καρκίνου 

Ανατομικό όριο νόσου + + + + 

Διάρκεια νόσου + + + + 

Βαρύτητα νόσου - 

Έναρξη νόσου σε νεαρή ηλικία + + 

Γεωγραφική κατανομή + 

Θεραπεία με αμινοσαλικυλικά + 

Συμπληρώματα φυλλικού οξέος + 

Παρουσία εντερικών στενώσεων + + 

Παρουσία PSC + + + 

Κληρονομικό ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου + 

ο ετήσιος κίνδυνος για έναν ασθενή με εκτεταμένη 
νόσο είναι προσεγγιστικά 1/125 στην διάρκεια των 
10-25 ετών από την έναρξη της νόσου9. 

Κλινική έκβαση νόσου και συμπτωμάτων

Παρ’ότι φαίνεται πιθανό, η ανάπτυξη καρκίνου του 
παχέος εντέρου να συσχετίζεται με την υποκείμενη 
φλεγμονώδη διεργασία, τα βιβλιογραφικά δεδομένα 
δεν έχουν αποδείξει ακόμα αυτόν τον συσχετισμό. Οι 
Prior et al. αναφέρουν ότι υπάρχει μια σταθερά αυξα-
νόμενη με τον χρόνο πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου 
του παχέος εντέρου στα 15 έτη από την διάγνωση της 
νόσου, εν αντιθέσει με την προοδευτικά αυξανόμενη με 
τον χρόνο πιθανότητα, που αναμένεται να παρατηρηθεί 
εάν η χρόνια φλεγμονή δρούσε σαν επιπρόσθετος επι-
βαρυντικός παράγοντας στην διάρκεια του χρόνου10. 
Φαίνεται έτσι λοιπόν ότι δεν υπάρχει απλός αιτιολο-
γικός συσχετισμός μεταξύ της βαρύτητας της χρόνιας 
φλεγμονής και της ανάπτυξης καρκίνου.

Hλικία έναρξης της νόσου

Ασθενείς που εμφανίζουν την νόσο σε νεαρή 
ηλικία πιστεύεται ότι έχουν αυξημένη πιθανότητα να 
αναπτύξουν καρκίνο του παχέος εντέρου σε σχέση με 
ασθενείς που παρουσίασαν την νόσο σε μεγαλύτερη 
ηλικία. Η παρατήρηση αυτή όμως πιθανότατα να 
αντανακλά μόνο την δυνητικά μεγαλύτερη επιβίωση 
για εμφάνιση καρκίνου των νέων ατόμων. Σύμφωνα με 
τους Ekbom et al σε Σουηδική πληθυσμιακή μελέτη, η 
συνολική πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του παχέος 
εντέρου σε ασθενείς με εκτεταμένη νόσο μετά από 35 
χρόνια παρακολούθησης, ήταν 40% σε ασθενείς που η 

νόσος πρωτοεμφανίστηκε σε ηλικία μικρότερη από 15 
ετών και 25% σε ασθενείς που η νόσος εμφανίσθηκε 
σε ηλικία 15-39 ετών11.

Γεωγραφική κατανομή

Μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες από Μεγάλη Βρετ-
τανία, Ισραήλ, Σουηδία δείχνουν παρόμοια ποσοστά 
ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου σε ασθενείς 
με ελκώδη κολίτιδα.

Επίδραση της θεραπευτικής αγωγής

Δεν είναι γνωστό εάν η συστηματική αντιφλεγμο-
νώδης θεραπευτική αγωγή μειώνει την πιθανότητα 
ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου σε ασθενείς 
με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο. Εντούτοις υπάρχουν 
συνηγορητικά στοιχεία από μελέτες που δείχνουν ότι 
φάρμακα που ελευθερώνουν 5-αμινοσαλικυλικό οξύ 
στο έντερο μπορούν να ελαττώσουν την εμφάνιση του 
καρκίνου. Οι Eaden et al παρουσιάζοντας τα αποτε-
λέσματα μεγάλης case control μελέτης καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι η τακτική χρήση τουλάχιστον 1200 
mg μεσαλαμίνης την ημέρα ελάττωσε την εμφάνιση 
καρκίνου του παχέος εντέρου κατά 81%, ακόμη και 
μετά από την διόρθωση για άλλους πιθανούς παρά-
γοντες12. Επίσης η τακτική και συστηματική ιατρική 
παρακολούθηση φαίνεται ότι αποτελεί προστατευτικό 
παράγοντα. 

H έλλειψη φυλλικού οξέος που συχνά είναι απο-
τέλεσμα της θεραπείας με σουλφασαλαζίνη, έχει 
προταθεί σαν πιθανός παράγοντας κινδύνου για ανά-
πτυξη νεοπλασίας στο παχύ έντερο13. Η μακροχρόνια 
χορήγηση αζαθειοπρίνης έχει επίσης ενοχοποιηθεί ότι 



439

ΜΕΡΟΣ A΄ 

μπορεί να συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα ανάπτυ-
ξης καρκίνου του παχέος εντέρου. Μελέτη από το St 
Mark’s παρόλα αυτά έδειξε να μην υπάρχει αυξημένη 
πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου μεταξύ 86 ασθενών 
που ελάμβαναν αζαθειοπρίνη και 180 ασθενών που 
δεν ελάμβαναν, με σχετικά περιορισμένο εντούτοις 
χρονικό διάστημα παρακολούθησης14. 

Τέλος σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα και πρω-
τοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα έχει συζητηθεί η 
πιθανή προστατευτική δράση του ουρσοδεοξυχολικού 
οξέος στην εμφάνιση καρκίνου του παχέος εντέρου.

Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα (PSC)

Η μικρή υποομάδα των ασθενών (2-5%) που πά-
σχουν από PSC και ελκώδη κολίτιδα φαίνεται ότι βρί-
σκεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του 
παχέος εντέρου15. Δεν είναι απόλυτα σαφές βέβαια εάν 
η PSC είναι αληθώς ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου 
ή λειτουργεί σαν δείκτης μακροχρόνιας ασυμπτωματι-
κής πανκολίτιδας. Η συνολική πιθανότητα ανάπτυξης 
νεοπλασίας (καρκίνος ή δυσπλασία) στους ασθενείς 
αυτούς υπολογίζεται σε 9% στα 10 έτη νόσου, 31% στα 
20 και φθάνει το 50% μετά από 25 έτη νόσου16. 

Ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα που έχουν υποβλη-
θεί σε μεταμόσχευση ήπατος για PSC παρουσιάζουν 
επίσης αυξημένη πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο 
του παχέος εντέρου που υπολογίζεται περίπου σε 1% 
/ ασθενή / έτος. 

Κληρονομικό ιστορικό σποραδικού καρκίνου του 
παχέος εντέρου

Αποτελέσματα μελέτης από την Mayo clinic σε 297 
ασθενείς έδειξε ότι κληρονομικό ιστορικό καρκίνου 
του παχέος εντέρου είναι δύο φορές πιο συχνό σε 
ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα που ανέπτυξαν καρκίνο 
συγκριτικά με αυτούς που δεν ανέπτυξαν17. 

Κατευθυντήριες οδηγίες

Ο περιοδικός προληπτικός έλεγχος για ανεύρεση 
καρκίνου (cancer surveillance), βασίζεται στην υπόθε-
ση ότι ο επαναλαμβανόμενος εργαστηριακός έλεγχος 
σε πληθυσμό υψηλού κινδύνου θα εντοπίσει ασθενείς 
που είτε έχουν, είτε είναι πιθανόν να αναπτύξουν 
καρκίνο και στους οποίους η έγκαιρη χειρουργική 
παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε θεραπεία. 

Την προηγούμενη 20ετία, ασθενείς που εμφάνιζαν 
πανκολίτιδα συχνά καλούνταν να υποβληθούν σε ολική 
κολεκτομή με το σκεπτικό της μελλοντικής προστασίας 
τους από τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Η προ-

φυλακτική κολεκτομή ήταν και είναι η μόνη σίγουρη 
μέθοδος αποφυγής του καρκίνου του παχέος εντέρου, 
αλλά σπάνια αντιμετωπίζεται σαν ελκυστική λύση. Η 
σημασία της δυσπλασίας και η προγνωστικής της αξία2 
όπως καθιερώθηκε το 1967 και η εφαρμογή αποτελε-
σματικής και ασφαλούς κολονοσκόπησης την δεκαετία 
του 1970, επηρέασαν σημαντικά την ιατρική αντίληψη 
για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου σε 
ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα. 

Ο κολονοσκοπικός έλεγχος με λήψη πολλαπλών βιο-
ψιών αποτελεί την πρακτική που ακολουθούν τα περισ-
σότερα εξειδικευμένα κέντρα στον κόσμο. Οι διεθνώς 
αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines)18,19 
συνοψίζονται στα κάτωθι σημεία:
 1. Οι περιοδικοί έλεγχοι με κολονοσκόπηση θα πρέπει 

να εκτελούνται σε περιόδους ύφεσης της νόσου 
για να περιορίζονται έτσι οι διαφοροδιαγνωστικές 
δυσκολίες μεταξύ αντιδραστικών, φλεγμονωδών 
αλλοιώσεων και δυσπλασίας.

 2. Όλοι οι ασθενείς μετά από 8-10 έτη ασθένειας θα 
πρέπει να υποβάλλονται σε screening κολονοσκό-
πηση για τον ακριβή προσδιορισμό του ορίου της 
νόσου.

 3. Ο περιοδικός έλεγχος συνιστάται να αρχίζει 8-10 
έτη μετά από την έναρξη της νόσου όταν πρόκειται 
για πανκολίτιδα και 15-20 έτη μετά όταν πρόκειται 
για νόσο που περιορίζεται στο αριστερό κόλον.

 4. Τα μεσοδιαστήματα των εξετάσεων θα πρέπει, 
εφόσον η πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου αυξάνει 
με την πάροδο των ετών, να μειώνονται ανάλογα 
με την διάρκεια της νόσου. Έτσι ένα από τα προ-
τεινόμενα σχήματα περιλαμβάνει σε ασθενείς με 
πανκολίτιδα κολονοσκοπικό έλεγχο κάθε 3 χρόνια 
την δεύτερη δεκαετία της νόσου, κάθε 2 χρόνια την 
τρίτη δεκαετία και κατόπιν ετησίως.

 5. Η χρήση της ολικής κολονοσκόπησης αμφισβητείται 
από πολλούς ειδικούς σε ασθενείς με νόσο εντοπι-
σμένη αριστερά. Εντούτοις είναι πιθανή η επέκταση 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή της νόσου πέραν του 
ορίου της σιγμοειδοσκόπησης. Έτσι ένα από τα 
προτεινόμενα σχήματα παρακολούθησης περιλαμ-
βάνει ολική κολονοσκόπηση κάθε 5 έτη και στα 
μεσοδιαστήματα έλεγχο με σιγμοειδοσκοπήσεις (με 
συχνότητα όπως περιγράφεται στην πανκολίτιδα).

 6. Ασθενείς με PSC (συμπεριλαμβανομένου των 
μεταμοσχευθέντων ασθενών) θα πρέπει να υπο-
βάλλονται σε ετήσιο έλεγχο με κολονοσκόπηση, 
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γιατί είναι υποομάδα ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου 
για ανάπτυξη κακοήθειας.

 7. Θα πρέπει να διενεργείται ολική κολονοσκόπηση 
με λεπτομερή επισκόπηση του βλεννογόνου. Δύο με 
τέσσερις βιοψίες προτείνεται να λαμβάνονται κάθε 
10 εκατοστά μήκους του παχέος εντέρου, καλύπτο-
ντας όλο το μήκος του εντέρου. Συμπληρωματικές 
βιοψίες από ύποπτες περιοχές (π.χ υπεγερμένες 
βλάβες, στενώσεις, έλκη, πολύποδες) αυξάνουν 
την διαγνωστική ακρίβεια. Αρκετές μελέτες περι-
γράφουν πιθανότητα >50% η νεοπλασία (καρκίνος 
ή δυσπλασία) που συσχετίζεται με την ελκώδη 
κολίτιδα να αναπτύσσεται στο περιφερικό έντερο. 
Προτείνεται έτσι λοιπόν η λήψη επιπρόσθετων 
βιοψιών από την περιοχή του ορθοσιγμοειδούς. 

 8. Η αναγνώριση DALM (Dysplasia Associated Lesion 
or Mass) και η διάγνωση υψηλόβαθμης δυσπλασίας 
είναι ισχυρές ενδείξεις για κολεκτομή.

 9.  Σε χαμηλόβαθμη δυσπλασία, τα ευρήματα πρέ-
πει να συζητηθούν με τον ασθενή και από κοινού 
απόφαση να παρθεί για το εάν θα συνεχισθεί για 
επιβεβαίωση ο περιοδικός έλεγχος με κολονοσκό-
πηση ή θα προχώρησει σε κολεκτομή. Ο ασθενής 
θα πρέπει να γνωρίζει ότι ακόμα και σε περίπτωση 
κολεκτομής μπορεί να μην βρεθεί καρκίνος στο 
έντερο, όπως επίσης και ότι ο περιοδικός κολο-
νοσκοπικός έλεγχος μπορεί να μην αναδείξει την 
παρουσία νεοπλασίας (δυσπλασία ή καρκίνου) 
ακόμα και εάν υπάρχει.

 10. Οι ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα πρέπει να ενθαρ-
ρύνονται να είναι συνεπείς στις ιατρικές επισκέψεις 
τους στα Εξωτερικά Ιατρεία όπου και υπενθύμιση 
του περιοδικού ελέγχου με κολονοσκόπηση και 
ενημέρωσή τους θα γίνεται. Θα πρέπει επίσης να 
καταστεί σαφές στους ασθενείς ότι ο έλεγχος με 
κολονοσκόπηση δεν διασφαλίζει πλήρως την πι-
θανότητα να αναπτύξουν καρκίνο στο παχύ έντερο 
αλλά προσφέρει μια ικανοποιητική δυνατότητα 
να βρεθεί μια προκαρκινωματώδης βλάβη ή ένας 
ασυμπτωματικός καρκίνος δυνητικά ιάσιμος με 
έγκαιρη χειρουργική παρέμβαση.

ο ρόλος της δυσπλασίας στην ελκώδη κολίτιδα

H δυσπλασία αντιπροσωπεύει την ιστολογική εκδή-
λωση μιας ευρείας χρωμοσωμιακής αστάθειας που δη-
μιουργείται σαν αποτέλεσμα της χρονίας φλεγμονής. Η 
δυσπλασία προηγείται των περισσοτέρων περιπτώσεων 

καρκίνου και 75% περίπου των καρκίνων συνυπάρχουν 
με δυσπλασία. Οι μικροσκοπικές αλλοιώσεις αφορούν 
αλλαγές στο μέγεθος, σχήμα, είδος χρώσης και θέση 
του πυρήνα του κυττάρου. Διαγνωστικές δυσκολίες 
γαι τον παθολογοανατόμο εγείρονται όταν πρώτον, 
υπάρχουν ήπιες αλλοιώσεις και δεύτερον, όταν συνυ-
πάρχουν φλεγμονώδεις αλλοιώσεις όπου οι έντονες 
αναγεννητικές βλάβες μιμούνται την δυσπλασία. 

Τρία προβλήματα εγείρονται στην προσπάθεια 
διαγνωστικής προσπέλασης της δυσπλασίας: δειγμα-
τοληπτικά λάθη (sampling errors), η αξιολόγηση της 
πραγματικής αξίας της δυσπλασίας στην πρόληψη 
του καρκίνου και οι δυσκολίες στην διάγνωση μετα-
ξύ των παθολογοανατόμων (intra and interobserver 
variation).

Είναι γνωστό ότι οι δυσπλαστικές αλλοιώσεις είναι 
τμηματικές και δεν μπορούν να αναγνωριστούν συνή-
θως μακροσκοπικά. Έτσι ακόμα και με πολλαπλές βιο-
ψίες, μόνο ένα μικρό μέρος του εντερικού βλεννογόνου 
ελέγχεται. Τουλάχιστον 33 βιοψίες χρειάζονται να 
ληφθούν για να υπάρχει 95% πιθανότητα εντοπισμού 
δυσπλασίας20. Βελτιωμένες, συμπληρωματικές τεχνικές 
όπως η μεγένθυνση και οι in vivo χρώσεις μπορεί πιθα-
νά να βελτιώσουν την δυνατότητα ακριβούς διάγνωσης 
της δυσπλασίας στο μέλλον21.

Ένα δεύτερο πρόβλημα αποτελεί η αξιολόγηση της 
διαγνωστικής και προγνωστικής σημασίας της δυσπλα-
σίας. Θεωρείται βέβαια σαν προκαρκινωματώδης βλάβη 
αλλά η πρόοδος προς τον σχηματισμό καρκίνου είναι συ-
χνά δύσκολο να προβλεφτεί23. Οι Bernstein et al ανέλυ-
σαν τα δεδομένα σε 1225 ασθενείς που συμμετείχαν σε 
πρόγραμμα περιοδικού ελέγχου με κολονοσκόπηση22. 
Εάν ένα DALM υπήρχε στην κολονοσκόπηση, άμεση 
κολεκτομή ανέδειξε καρκίνο στο 43% των ασθενών, 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι υψηλόβαθμης ή 
χαμηλόβαθμης δυσπλασίας στην αρχική βιοψία της 
βλάβης. Όταν υπήρχε υψηλόβαθμη δυσπλασία σε 
επίπεδη βλάβη στον αρχικό κολονοσκοπικό έλεγχο, 
άμεση χειρουργική παρέμβαση ανέδειξε καρκίνομα 
στο 42-67% των χειρουργικών παρασκευασμάτων. 
Έαν τώρα η υψηλόβαθμη δυσπλασία ανευρίσκονταν 
σε οποιαδήποτε άλλη από την αρχική εξέταση, 32% 
των ασθενών παρουσίαζαν καρκίνο. Έτσι κάθε φορά 
που DALM και υψηλόβαθμη δυσπλασία αναγνωρίζεται 
και επιβεβαιώνεται από δύο ειδικούς παθολογοανατό-
μους υπάρχει ισχυρή ένδειξη για κολεκτομή. 

Στην ίδια μελέτη 29% των ασθενών με αρχική δι-
άγνωση χαμηλόβαθμης δυσπλασίας, εξελίχθηκαν σε 
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υψηλόβαθμη δυσπλασία, DALM ή καρκίνο σε κάποια 
χρονική στιγμή. Από τους ασθενείς με χαμηλόβαθμη 
δυσπλασία 8,1% εμφάνισαν τελικά καρκίνο του παχέος 
εντέρου. Συμπερασματικά φαίνεται λοιπόν ότι η παρου-
σία χαμηλόβαθμης δυσπλασίας θα πρέπει και αυτή να 
θεωρείται ένδειξη για κολεκτομή όπως η υψηλόβαθμη 
δυσπλασία και το DALM, χωρίς να απαιτείται αναγκα-
στικά επιβεβαίωση με επαναληπτική κολονοσκόπηση. 
Εάν ο ασθενής αρνείται να υποβληθεί σε κολεκτομή θα 
πρέπει να γνωρίζει την αυξημένη πιθανότητα που έχει 

να αναπτύξει καρκίνο και ότι θα πρέπει να υποβληθεί 
σε πιο εντατικό περιοδικό έλεγχο (Σχήμα 1). 

Τρίτο πρόβλημα παραμένει η μεγάλη ανακρίβεια 
στην διάγνωση της δυσπλασίας μεταξύ των παθολογο-
ανατόμων. Μελέτη από το St Mark’s αναφέρει ότι με-
ταξύ δύο ειδικών παθολογοανατόμων σύμφωνη γνώμη 
υπήρχε μόνο στο 42%, 43% και 19% των περιπτώσεων 
υψηλόβαθμης, χαμηλόβαθμης και ακαθορίστου τύπου 
δυσπλασίας αντίστοιχα24.

σχήμα 1. Προτεινόμενο σχήμα κολονοσκοπικού ελέγχου βασισμένο σε κολονοσκοπικά ευρήματα (από Itzkowitz SH. 
Inflammatory bowel disease and cancer. Gastroenterol Clin North Am 1997;26:129-39).
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συμπληρωματικοί δείκτες – νεώτερες ενδοσκοπικές 
τεχνικές 

Η ιστολογική διάγνωση της δυσπλασίας παραμένει 
ο ακρογωνιαίος λίθος στην διάγνωση του καρκίνου 
στα προγράμματα περιοδικού ελέγχου των ασθενών 
με κολίτιδα. Η αξία της εντούτοις περιορίζεται από 
ποικίλλα θέματα που προκύπτουν στον εντοπισμό, δι-
αφορική διάγνωση και προγνωστική σημασία της. Θα 
χρειασθούν λοιπόν συμπληρωματικοί στην δυσπλασία 
δείκτες που θα προσφέρουν μια πιο ακριβή αξιολόγηση 
της πιθανότητας ανεύρεσης μιας προκαρκινωματώδους 
βλάβης στο έντερο.

Νέοι μοριακοί δείκτες μελετώνται στην προσπάθεια 
να αυξήσουν την προγνωστική αξία της δυσπλασίας. Η 
συχνότητα της ανευπλοειδίας (παρουσία πλεονάζοντος 
DNA σε ένα ποσοστό κυττάρων) αυξάνει ανάλογα με 
τον βαθμό της ιστολογικής βλάβης, από το φυσιολογι-
κό επιθήλιο, διαμέσου των βαθμών δυσπλασίας, στον 
καρκίνο. Η κλινική σημασία της ανευπλοειδίας είναι 
ότι όταν δεν συνδυάζεται με δυσπλασία, είναι συχνά 
ένας πρώιμος δείκτης νεοπλασματικής βλάβης. Όταν 
συμβαίνει ταυτόχρονα με υψηλόβαθμη δυσπλασία 
προσφέρει ένα επιπλέον κριτήριο στην ιστολογική 
διάγνωση. Πειραματικά δεδομένα συνεχίζονται και 
διαφαίνονται υποσχόμενα20,25,26.

Νέα βιβλιογραφικά δεδομένα δηλώνουν επίσης 
ότι ο καρκίνος στην ελκώδη κολίτιδα παρουσιάζεται 
σε γενετικά ασταθές επιθήλιο στο οποίο αθροίζονται 
γονιδιακές μεταλλαγές. Το μεγαλύτερο μέρος των 
πειραματικών μελετών γίνεται σε χειρουργικό υλικό 
κολεκτομών όπου εξετάζεται η έκφραση πολλών μο-
ριακών δεικτών (πχ ρ53, Ki-ras mutations, CA 19-9, 
CA50, CEA, TAG-72, APC gene, DCC gene). Περαι-
τέρω μελέτες θα χρεισθούν για να εγκαθιδρύσουν τον 
ρόλο τους στην διαγνωστική φαρέτρα.

Παράλληλα νέες ενδοσκοπικές τεχνικές αναπτύσ-
σονται για να βοηθήσουν τους κλινικούς ιατρούς στον 
ακριβέστερο εντοπισμό παθολογικών, δυσπλαστικών 
περιοχών στο έντερο. Μεταξύ αυτών είναι η χρωμο-
ενδοσκόπηση μόνη ή σε συνδυασμό με μεγένθυση 
(magnification endoscopy)27. Οι μεγενθυτικοί φακοί 
των ειδικών ενδοσκοπίων μπορούν να μεγενθύνουν 
μέχρι 100 φορές το τοίχωμα του εντέρου, ενώ οι in 
vivo χρώσεις, ανάλογα με τον τρόπο συμπεριφοράς 
τους (absortive, reactive, contrast stains) ενισχύουν 
τις λεπτομέρειες του βλεννογόνου και αυξάνουν την 
διακριτική ικανότητα στο λευκό φώς των ενδοσκοπί-

ων. Οι Rutter et al από το St Mark’s χρησιμοποιώντας 
indigo carmine (μπλε-κόκκινη contrast χρώση) στις 
κολονοσκοπήσεις τους παρατήρησαν ότι και λιγότερες 
βιοψίες χρειάσθηκε να ληφθούν και περισσότερες 
βλάβες εντοπίσθηκαν28 με την χρήση της χρώσης. 

αξιολόγηση των προγραμμάτων περιοδικού ελέγχου 
(screening) 

Μία από τις βασικότερες δυσκολίες στην αξιολόγη-
ση των προγραμμάτων surveillance σε ασθενείς με ιδιο-
παθή φλεγμονώδη νοσήματα αποτελεί η έλλειψη διπλά 
τυφλών τυχαιοποιημένων μελέτων34. Οι μελέτες αυτές 
είναι πρακτικά αδύνατον να πραγματοποιηθούν γιατί 
απαιτείται ο συνδυασμός μεγάλου αριθμού ασθενών σε 
τουλάχιστον 10ετη-20ετη παρακολούθηση προκείμενου 
να αναδειχθεί σημαντική διαφορά στην αποτελεσματι-
κότητα των προγραμμάτων στην έγκαιρη διάγνωση του 
καρκίνου και στην επιβίωση. Τέτοια μελέτη θα ήταν 
επίσης πολυδάπανη και θα εγείρονταν θέματα ηθικής 
στον καθορισμό ομάδας ελέγχου ασθενών. 

Αμφιλεγόμενα είναι τα αποτελέσματα από την 
βιβλιογραφία για την αξιολόγηση των προγραμμάτων 
περιοδικού ελέγχου. Σύμφωνα με ορισμένες μελέτες 
ο περιοδικός έλεγχος οδηγεί σε ανεύρεση πρωίμου 
καρκίνου στην μειοψηφία των ασθενών ενώ πολλοί 
ασθενείς από την άλλη αναπτύσσουν προχωρημένο 
καρκίνο παρά τον περιοδικό έλεγχο29. 

Δυο review μελέτες29,30, χρησιμοποιώντας υλικό 
ασθενών από 12 δημοσιευμένες μελέτες, συμπεριέ-
λαβαν 1916 ασθενείς στους οποίους ανευρέθησαν 92 
καρκίνοι. Οι συγγραφείς χρησιμοποιώντας αυστηρά 
κριτήρια και εξαιρώντας όλες τις κατηγορίες ασθενών 
στις οποίες θεωρήθηκε τυχαία η ανεύρεση της κακο-
ήθειας τους, καταλήγουν ότι μόνο 5-6 ασθενείς από 
τους 92 βοηθήθηκαν πραγματικά από τα προγράμματα 
περιοδικού ελέγχου με κολονοσκόπηση.

Άλλες μελέτες31-33,12 δίνουν θετικότερα αποτελέ-
σματα σχετικά με τα οφέλη από τον κολονοσκοπικό 
έλεγχο σε σχέση με την χαμηλότερη θνητότητα και την 
μεγαλύτερη επιβίωση, αν και τις περισσότερες φορές 
τα αποτελέσματα είναι οριακά. Οι Choi et al αναφέ-
ρουν ότι, πρώιμος καρκίνος διαπιστώθηκε σε 80% των 
ασθενών που συμμετείχαν σε πρόγραμμα περιοδικού 
ενδοσκοπικού ελέγχου συγκριτικά με 41% των ασθε-
νών που δεν συμμετείχαν σε ανάλογο πρόγραμμα 
παρακολούθησης. Η 5ετής επιβίωση ήταν 77% έναντι 
36% στην ομάδα ελέγχου (ρ<0,003)31.
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Οι Provenzale et al συγκρίνοντας διάφορες τακτι-
κές αντιμετώπισης, σε μια decision analysis μελέτη, 
υπολόγισαν ότι η κολονοσκόπηση κάθε τρία χρόνια 
παρέτεινε την ζωή κατά 7 μήνες ενώ ετησίως κατά 1,2 
χρόνια σε σχέση με κανένα περιοδικό έλεγχο32.

O περιοδικός έλεγχος με κολονοσκόπησεις και 
λήψη πολλαπλών βιοψίων φαίνεται να είναι ασφαλής 
μέθοδος με ποσοστό επιπλοκών 0,26%35. 

Το κόστος – αποτελεσματικότητα των προγραμ-
μάτων περιοδικού ελέγχου τέλος δεν είναι εύκολο 
να υπολογισθεί μια και μικρές αλλαγές στις δοθείσες 
μεταβλητές (πχ, συχνότητα ελέγχου, είδος εξέτασης) 
επηρεάζει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα. Φαίνεται 
παρόλα αυτά, ότι περιοδικός κολονοσκοπικός έλεγχος 
ανά 5ετία κοστίζει όσο προγράμματα παρακολούθη-
σης που εφαρμόζονται σε άλλες ασθένειες (καρκίνος 
μαστού, καρκίνος τραχήλου κτλ)36. 

Συμπερασματικά, το ερώτημα που έθετε ο Lennard- 
Jones στο Gastroenterology 199540: Supervision, 
Surveillance, Surgery, μια δεκαετία μετά δεν φαίνεται 
να έχει απαντηθεί. Παρά τις ατέλειες του εντούτοις, 
ο περιοδικός έλεγχος με κολονοσκόπηση, σε ασθε-
νείς με κολίτιδα, που έχουν αυξημένη πιθανότητα να 
αναπτύξουν καρκίνο του παχέος εντέρου, προσφέρει 
έναν ικανοποιητικό τρόπο περιορισμού του κινδύνου 
ανάπτυξης καρκίνου στους ασθενείς αυτούς. Τα μεο-
νεκτήματα του κολονοσκοπικού ελέγχου δεν είναι ανυ-
πέρβλητα και δεν δικαιολογούν σίγουρα την διακοπή 
του. Παράλληλα οι ερευνητικοί στόχοι πρέπει να εστιά-
ζονται προς την κατεύθυνση της ανεύρεσης καλύτερων 
προγνωστικών δεικτών κακοηθείας και βελτιωμένων 
ενδοσκοπικών τεχνικών που θα βελτιώσουν σημαντικά 
την ακριβέστερη διάγνωση των δυσπλαστικών βλαβών 
ή του πρώιμου καρκίνου.
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13.    ΠειραΜατικh κολiτιδα
	 	 	 	 Ιωάννης	Κ.	Τριανταφυλλίδης	-	Απόστολος	Παπαλόης

Πίνακας 1. Είδη πειραματικών προτύπων κολίτιδος

 1. Πειραματόζωα με γενετικά ελλείμματα (γονιδιακή 

απάλλειψη)

 2. Διαγονιδιακά πειραματόζωα

 3. Αυτόματη ανάπτυξη κολίτιδος

 4. Προκλητά πρότυπα κολίτιδος 

 5. “Μεταφερόμενα” πρότυπα κολίτιδος

1. Eισαγωγη

Παρά την εκτεταμένη ερευνητική προσπάθεια 
που αποσκοπεί στην πλήρη διασάφηση της αιτιοπα-
θογένειας της Ιδιοπαθούς Φλεγμονώδους Εντερικής 
Νόσου (ΙΦΕΝ) δηλαδή της Ελκώδους Κολίτιδος και 
της νόσου του Crohn, αυτή παραμένει εν πολλοίς 
άγνωστη με αποτέλεσμα και η θεραπεία της νόσου 
να είναι εμπειρική αποσκοπώντας απλώς στην φαρ-
μακευτική καταστολή της φλεγμονώδους διεργασίας. 
Η δημιουργία πειραματικών προτύπων σε ζώα στα 
οποία τα ενδοσκοπικά, ιστολογικά και κλινικά χαρα-
κτηριστικά της κολίτιδος θα μοιάζουν με τα αντίστοιχα 
της ελκώδους ή της Crohn κολίτιδος στον άνθρωπο 
έχει πολύ μεγάλη σημασία τόσο στην προσπάθεια δι-
ακρίβωσης της φύσης των ανοσολογικών διαταραχών 
που ενεργοποιούν την φλεγμονή και την καταστροφή 
του εντερικού τοιχώματος, όσο και στην εκτίμηση του 
θεραπευτικού αποτελέσματος από την εφαρμογή νέων 
φαρμακευτικών ουσιών. 

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών έγιναν αρκετές 
προσπάθειες προς την κατεύθυνση ανεύρεσης νέων 
πειραματικών προτύπων αλλά και έρευνας των ήδη 
καθιερωμένων με καλά αποτελέσματα. Οι πρόοδοι που 
συντελέσθηκαν τα τελευταία χρόνια σχετικώς με την 
εφαρμογή μεγάλου αριθμού χημικών και βιολογικών 
ουσιών στη θεραπεία της ΙΦΕΝ, καθιστούν τα πει-
ραματικά αυτά πρότυπα εξαιρετικά αποτελεσματικό 
μέσον μελέτης και εφαρμογής νέων ουσιών με πιθανή 
θεραπευτική δράση στην ΙΦΕΝ1-8. 

2. ΠροτυΠα ΠειραΜατικησ κολιτιδοσ σε 
ζωα

Το ιδανικό πειραματόζωο θα πρέπει να εμφανίζει 
φλεγμονώδη εντεροπάθεια που να προσομοιάζει με 
την ανθρώπινη τόσο κλινικώς, όσο και ιστολογικώς. 
Αυτό σημαίνει ότι η πειραματική κολίτις θα πρέπει να 
έχει την ίδια αιτιοπαθογένεια και να ανταποκρίνεται 
θεραπευτικώς στις ίδιες φαρμακευτικές ουσίες. Θα 
πρέπει επίσης το ζώο αυτό να έχει ιδιαίτερο γενετικό 
υπόστρωμα μα ειδικό ανοσολογικό σύστημα. Ζώα τα 

οποία εμφανίζουν φλεγμονή του εντερικού τοιχώματος 
όπως πχ ορισμένα είδη σκύλων, χοίροι ή Hamster δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πειραματικά μοντέλα 
επειδή η εντερίτις είναι δευτερογενής οφειλόμενη σε 
παθογόνους μικροοργανισμούς. Εχει όμως διαπιστω-
θεί ότι ορισμένα ζώα όπως π.χ. το Saguinus oedipus 
μπορεί να αναπτύξουν αυτόματα κολίτιδα χωρίς αυτή 
να σχετίζεται με παθογόνους μικροοργανισμούς εμ-
φανίζοντας όπως στον άνθρωπο εξάρσεις και υφέσεις 
και με ιστολογικές αλλοιώσεις παρόμοιες με αυτές του 
ανθρώπου9. Το ζώο αυτό επομένως θα μπορούσε να 
αποτελέσει το ιδανικό πρότυπο, δεν είναι όμως ευρέως 
διαθέσιμο. 

Aυτόματη εμφάνιση αιμορραγικής κολίτιδος έχει 
επίσης διαπιστωθεί σε νεαρούς πιθήκους Rhesus 
Μacaques. Ο μεγάλος όμως αριθμός ζώων που απαι-
τείται για την εκτέλεση των ερευνών σε συνδυασμό με 
την σπανιότητα των ειδών αυτών καθιστούν αναγκαία 
την πειραματική πρόκληση κολίτιδος σε ζώα.

Τα είδη της πειραματικής κολίτιδος διακρίνονται 
σε πέντε κατηγορίες (πίνακας 1). Τα είδη των ζώων 
που χρησιμοποιούνται για την πειραματική πρόκληση 
κολίτιδος φαίνονται στον πίνακα 2.

2.1 Πειραματικά πρότυπα κολίτιδος σε ζώα με γονι-
διακή απάλειψη 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει 5 διαφορετικές 
υποκατηγορίες
 • Απάλλειψη γονιδίου υποδοχέως Ιντερλευκίνης-2
 • Απάλλειψη γονιδίου Ιντερλευκίνης-10
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Τ-βοηθητικών κυττάρων, των φυσικών κυττάρων φονέ-
ων και των μακροφάγων. Ποντικοί στους οποίους έχει 
τεχνητώς εξαλειφθεί το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για 
την παραγωγή της Ιντερλευκίνης-10 (Interleukin-10 
deficient mice) αναπτύσσουν αυτόματη κολίτιδα που 
προσομοιάζει με Crohn κολίτιδα υπό φυσιολογικές 
συνθήκες διατροφής και ανάπτυξης. Η προσβολή του 
εντέρου είναι διατοιχωματική και ασυνεχής τόσο στο 
λεπτό, όσο και στο παχύ έντερο11. Όταν όμως το πειρα-
ματόζωο αναπτυχθεί σε περιβάλλον στείρο μικροβίων, 
η κολίτις δεν εμφανίζεται12. 

Οι βλάβες εντοπίζονταν κατά κύριο λόγο στο δω-
δεκαδάκτυλο, νήστιδα και ανιόν κόλον. Ιστολογικώς 
παρατηρείται πάχυνση του εντερικού τοιχώματος στο 
δωδεκαδάκτυλο και νήστιδα. Στο παχύ έντερο παρα-
τηρείται απουσία των κυττάρων goblet, εκφύλιση του 
επιθηλίου, διήθηση από κύτταρα που παράγουν IgA 
καθώς και αυξημένη έκφραση αντιγόνων κλάσης ΙΙ του 
μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητος. Θεωρείται ότι 
τα ρυθμιστικά Τ κύτταρα αποτελούν την γενεσιουργό 
αιτία της φλεγμονής. 

Είναι ενδιαφέρον ότι τα ποντίκια με τεχνητή εκλε-
κτική έλλειψη της IL-10 εκτός από κολίτιδα, παρουσι-
άζουν και καρκίνο του παχέος εντέρου. Φαίνεται ότι 
η υψηλή επίπτωση δυσπλασίας και καρκίνου σ αυτά 
τα πειραματόζωα σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα 
μετατρεπτικού αυξητικού παράγοντος βήτα1 (TGF-
beta1) στο πλάσμα13.

Ποντικοί με μετάλλαξη του υποδοχέως των τ-κυτ-
τάρων 

Το 1993 περιγράφηκε ότι ποντικοί με μετάλλαξη 
του υποδοχέα των Τ-κυττάρων παρουσιάζουν κολίτι-
δα. Την 16η εβδομάδα από την γέννηση εμφανίζονται 
διαρροϊκές κενώσεις δηλωτικές της εντερικής φλεγμο-
νώδους διεργασίας, καθώς και εκτεταμένο οίδημα του 
εντέρου. Ιστολογικώς παρατηρείται υπερπλασία του 
εντερικού επιθηλίου, μείωση των goblet cells καθώς 
και διήθηση από λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα και 
ουδετερόφιλα. Τα Β-κύτταρα είναι ενεργοποιημένα 
πολυκλωνικά. Παράλληλα παράγονται αυτοαντισώ-
ματα ως αποτέλεσμα των ανολοσολογικών διεργασιών 
και μεταβολών. Οι αλλοιώσεις προσομοιάζουν με 
ελκώδη κολίτιδα. 

Ποντικοί με μη μεταγραφική περιοχή του TnF-3’ 

Σχετικώς προσφάτως περιγράφηκε ένα πρότυπο 

Πίνακας 2. Είδη πειραματοζώων για πρόκληση πειραμα-
τικής κολίτιδος.

 A)  Φυσικώς (μη λοιμώδης) εμφανιζόμενη κολίτις σε πειρα-

ματόζωα. 

  1. Saguinus oedipus

  2. Juvenile rhesus macaques

 Β)  Πειραματικώς προκαλουμένη κολίτις σε πειραματό-

ζωα

  1. Ποντικοί

  2. Κουνέλια

  3. Ινδικά χοιρίδια

 • Ποντικοί με μετάλλαξη του υποδοχέως των Τ-κυτ-
τάρων 

 • Ποντικοί με μη μεταγραφική περιοχή του TNF-3’. 
 • Ποντικοί με έλλειψη τριφυλλοειδών πεπτιδίων 

απάλλειψη γονιδίου υποδοχέως ιντερλευκίνης-2

Η ιντερλευκίνη-2 είναι μια σημαντική κυτταροκίνη 
με πολλαπλές δράσεις. Ποσοστό 50% των ποντικών με 
κατεστραμμένο γονίδιο IL-2 θα πεθάνουν μέσα σε 4-9 
εβδομάδες με σπληνομεγαλία, λεμφαδενοπάθεια και 
αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία. Το υπόλοιπο 50% θα 
εμφανίσουν χρόνια κολίτιδα μεταξύ 6ης και 15ης εβδο-
μάδος της ζωής. Προσβάλλεται μόνο το παχύ έντερο 
με κύριο μακροσκοπικό εύρημα τα άφθονα έλκη και 
το οίδημα. Ιστολογικώς διαπιστώνονται κρυπτικά απο-
στημάτια, βλεννοπενία, και δυσπλαστικές αλλοιώσεις. 
Παρατηρείται επίσης διήθηση από ενεργοποιημένα 
Τ και Β-κύτταρα τα οποία εμφανίζουν αυξημένη 
έκφραση αντιγόνων του Μείζονος Συστήματος Ιστο-
συμβατότητος ΙΙ. Η συνολική εικόνα μοιάζει με αυτήν 
της ανθρώπινης ελκώδους κολίτιδος. 

Έχει προσφάτως διαπιστωθεί ότι επίμυες οι οποίοι 
με γενετική παρέμβαση δεν μπορούν να συνθέσουν 
Ιντερλευκίνη-2, αναπτύσσουν επίσης ΙΦΕΝ η οποία 
προσομοιάζει με την ελκώδη κολίτιδα. Στο πειραμα-
τικό αυτό πρότυπο φαίνεται ότι τόσο κυτταροτοξικά 
Τ-κύτταρα, όσο και μακροφάγα εμπλέκονται στην 
παθογένεση της εμφάνισης και διαιώνισης της φλεγ-
μονώδους αντίδρασης10.

απάλλειψη γονιδίου ιντερλευκίνης-10

Η ιντερλευκίνη-10 παράγεται από τα Τ και Β 
κύτταρα, μακροφάγα, κύτταρα του θύμου, και κερατι-
νοκύτταρα. Ρυθμίζει προς τα κάτω τις λειτουργίες των 
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εντερικός βλεννογόνος παρουσιάζει διήθηση από ου-
δετερόφιλα, CD4+ Τ-κύτταρα και γδ Τ-κύτταρα. Στον 
φλεγμαίνοντα εντερικό βλεννογόνο διαπιστώνονται 
υψηλά επίπεδα IL-7. Την 8η έως 12η εβδομάδα της ζωής 
εμφανίζονται συμπτώματα αιμορραγικής κολίτιδος με 
κύριο κλινικό χαρακτηριστικό τις αιματηρές κενώσεις. 
Ιστολογικώς παρατηρείται διάχυτη διήθηση του χορίου 
του βλεννογόνου από μονοκύτταρα, μείωση των goblet 
cells, ενώ εμφανίζονται κρυπτικά αποστημάτια. Είναι 
επομένως ένα πρότυπο κολίτιδος το οποίο προσομοι-
άζει αρκετά με την ελκώδη κολίτιδα του ανθρώπου. 
Σε αντίθεση με την οξεία κολίτιδα στη χρόνια φάση η 
IL-7 φαίνεται ότι είναι μειωμένη. Στην οξεία φάση η 
αυξημένη έκκριση IL-7 προκαλεί ενεργοποίηση των 
λεμφοκυττάρων τα οποία προκαλούν την κολίτιδα. Ο 
ρόλος της IL-7 στην πρόκληση κολίτιδος επιβεβαιώνε-
ται με πρόσφατες παρατηρήσεις. 

2.2.2 Διαγονιδιακά ποντίκια (STAT)-4

Προσφάτως, περιγράφηκαν 7 οικογένειες μορίων 
STAT τα οποία δείχθηκε ότι είναι μεγάλης σημασίας 
για την μεταβίβαση σημάτων για σύνθεση πολλών κυτ-
ταροκινών. Κάθε μέλος της οικογένειας είναι υπεύθυνο 
για αρκετές κυτταροκίνες. Για παράδειγμα η STAT-4 
είναι υπεύθυνη για την IL-12. Ποντικοί οι οποίοι είναι 
STAT-4 αρνητικοί αναπτύσσουν κολίτιδα Th1. 

2.2.3 Διαγονιδιακά ποντίκια HLB27

Διαγονιδιακοί ποντικοί για το HLA-B27 και την 
β-2-μικροσφαιρίνη αναπτύσσουν φλεγμονώδη εντε-
ροπάθεια η οποία εντοπίζεται στον στόμαχο, ειλεό 
και παχύ έντερο. Τα ενεργοποιημένα βοηθητικά Τ-
λεμφοκύτταρα υπεισέρχονται ενεργά στην παθογένεση 
της εντεροπάθειας. Το πρότυπο αυτό έχει μελετηθεί 
εκτεταμένα όσον αφορά στον παθογενετικό ρόλο των 
εντερικών βακτηριδίων στην παθογένεση της νόσου. 

2.3 αυτόματη ανάπτυξη κολίτιδος

2.3.1 C3H/HejBir Mice

Οι ποντικοί αυτοί εμφανίζουν βλάβες στην ειλε-
οτυφλική περιοχή. Η νόσος εμφανίζεται την τρίτη ή 
τέταρτη εβδομάδα της ζωής και εξαφανίζεται μετά 
10-12 εβδομάδες. Οι ιστολογικές βλάβες περιλαμβά-
νουν έλκη, κρυπτικά αποστήματα και εκφύλιση του 
επιθηλίου. Έχουν παρατηρηθεί αυξημένα επίπεδα 
IL-2 και Ιντερφερόνης-γ, πράγμα που υπονοεί ότι το 
πρότυπο αυτό είναι Th1. Το πρότυπο αυτό είναι πολύ 

διαγονιδιακού ποντικού με υπερέκφραση του Παρά-
γοντος Νέκρωσης του Όγκου ως πρότυπο εμφάνισης 
αρθρίτιδος, χωρίς όμως ανάπτυξη κολίτιδος. Κολίτις 
στο πρότυπο αυτό επιτεύχθηκε εφ όσον ο TNF υπερκ-
φράζεται με διαφορετικό τρόπο. Στην περιοχή 3 της μη 
μεταγραφόμενης περιοχής του TNF-α υπάρχει τμήμα 
πλούσιο σε ουρακίλη/αδενίνη το οποίο επίσης υπάρ-
χει στην ίδια περιοχή της ιντερλευκίνης-2, στo c-fos, 
και στον παράγοντα που διεγείρει τα κοκκιοκύτταρα 
μακροφάγα. Πολλά δεδομένα δείχνουν ότι τα λεμφο-
κύτταρα παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην εμφάνιση 
κολίτιδος στο πειραματικό αυτό πρότυπο.

Ποντικοί με έλλειψη τριφυλλοειδών πεπτιδίων

Τα εντερικά τριφυλλοειδή πεπτίδια είναι πεπτίδια 
τα οποία εκκρίνονται από τα βλεννώδη κύτταρα του 
γαστρεντερικού βλεννογόνου μετά από φλεγμονώδες 
ερέθισμα. Ποντικοί οι οποίοι έχουν υποστεί εκλεκτική 
διακοπή της παραγωγής των τριφυλλοειδών πεπτιδίων 
παρουσιάζουνμεγάλη καθυστέρηση των επουλωτικών 
διεργασιών και μειωμένη επιθηλιακή αναγέννηση και 
αποκατάσταση. Οι ποντικοί αυτοί πεθαίνουν μετά την 
δημιουργία κολίτιδος με Dextran Sodium Sulfate στο 
πόσιμο νερό. Σε αρουραίους όμως έχουν παρατηρηθεί 
ευνοϊκά αποτελέσματα στον πάσχοντα βλεννογόνο 
του πειραματικού προτύπου κολίτιδος με οξεικό οξύ ή 
trinitrobenzene sulfonic acid. Επομένως το πειραματικό 
αυτό πρότυπο είναι χρήσιμο στη μελέτη των επουλω-
τικών διεργασιών του εντέρου καθώς και στη μελέτη 
θεραπευτικών εφαρμογών εντερικών βλαβών.

2.2 διαγονιδιακά πρότυπα σε ποντικούς

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τρεις υποκατη-
γορίες.

2.2.1 Διαγονιδιακά ποντίκια (Ιντερλευκίνη-7)

Η προερχόμενη από τα επιθηλιακά κύτταρα IL-
7 είναι σημαντική κυτταροκίνη απαραίτητη για τον 
κυτταρικό πολλαπλασιασμό και των λειτουργικών 
ρυθμιστικών μηχανισμών των επιθηλιακών κυτταρων, 
ενδοεπιθηλιακών λεμφοκυττάρων και ενδοβλεννο-
γόνιων λεμφοκυττάρων. Στους ασθενείς με ελκώδη 
κολίτιδα η IL-7 επηρεάζει την διαφοροποίηση και 
πολλαπλασιασμό των Τ-κυττάρων στον θύμο. 

Μελέτες σε IL-7 διαγονιδιακά ποντίκια τα οποία 
υπερεκφράζουν IL-7 mRNA έδειξαν ότι παρουσιάζουν 
οξεία κολίτιδα την 1η έως 3η εβδομάδα της ηλικίας. Ο 
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σημαντικό στη μελέτη και κατάδειξη γενετικών προ-
διαθετικών παραγόντων. 

2.3.2 SAMP1/Yit mice

Οι SAMP1/Yit ποντικοί αναπτύσσουν αυτόματα 
τελική ειλείτιδα παρόμοια με την ειελίτιδα της νόσου 
του Crohn στην ηλικία των 10 εβδομάδων. Παρουσιά-
ζονται δερματικές βλάβες ταυτόχρονα με τις εντερικές 
αλλοιώσεις. Η μυική υπερτροφία της προσβεβλημένης 
εντερικής περιοχής αποτελεί χαρακτηριστικό εύρημα 
της ειλείτιδος. Παρατηρείται αυξημένη παραγωγή 
INF-γ από την ηλικία των 4 εβδομάδων η οποία συνε-
χίζεται σε όλη τη διάρκεια της νόσου. Χαρακτηριστικό 
σημείο της νόσου αποτελεί η εμφάνιση περιπρωκτικών 
βλαβών αν και σε μικρό ποσοστό (5-10%) των πειρα-
ματοζώων. 

2.4 Πειραματικά πρότυπα κολίτιδος με χημικές ου-
σίες

Οι χημικές ουσίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για 
την πειραματική πρόκληση κολίτιδος φαίνονται στον 
πίνακα 3. Από τις χημικές αυτές ουσίες άλλες έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε μικρότερο και άλλες σε μεγαλύτερο 
βαθμό. Η επιλογή μιας εξ αυτών εξαρτάται από πολ-
λούς παράγοντες που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με 
την ερευνητική ομάδα αλλά και τα διαθέσιμα τεχνικά 
μέσα για την έρευνα των διαφόρων παραμέτρων. Πρέ-
πει όμως ευθύς εξ αρχής να τονιστεί ότι η πρόκληση 
οξείας βλάβης του βλεννογόνου από χημική ερεθιστι-
κή ουσία που ακολουθείται από οξεία φλεγμονώδη 
αντίδραση δεν μοιάζει εντελώς με τα χαρακτηριστικά 
της χρόνιας ιδιοπαθούς φλεγμονώδους εντεροπάθειας 
του ανθρώπου. 

2.4.1 Οξικό οξύ

Η ενδοορθική ενστάλαξη οξικού οξέος σε ποντίκια 
κουνέλια και ινδικά χοιρίδια προκαλεί την εμφάνιση 

Πινακας 3. Χημικές ουσίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για 
την πρόκληση κολίτιδος σε πειραματόζωα.

1. Οξεικό οξύ, Κιτρικό οξύ.
2. Phorbol ester
3. Θειωμένοι πολυσακχαρίδες
 - Carrageenan 
 - Amylopectin sulfate
 - Dextran Sulfate Sodium (DSS, Sigma 

Chemicals, St Louis, USA)
 - Πεπτιδογλυκάνες
4. Χημειοτακτικό πεπτίδιο 
5. Ελεύθερες ρίζες
6. Υλικά προερχόμενα από ασθενείς με ΙΦΕΝ
7. Εθανόλη, Ινδομεθασίνη
8. Λοίμωξη από chlamydia trachomatis

Πίνακας 4. Χαρακτηριστικά κολίτιδος προκαλούμενης από οξικό οξύ

Είδος πειραματοζώου:  Hamsters, Ποντίκια
Είδος πειραματοζώου:  Ποντίκια, Κουνέλια, Ινδικά χοιρίδια
Ιστολογικές αλλοιώσεις:  Ποικίλοι βαθμοί βαρύτητος (διάχυτες εξελκώσεις, ψευδοπολύποδες, διαταραχές κρυπτών  
 και παραγωγής της βλέννης, διατοιχωματική φλεγμονή) 
Διερευνηθέντα στοιχεία  Ιστικά επίπεδα μυελουπεροξειδάσης μεταβολισμός αραχιδονικού οξέος, φλεγμονής  
 αυξημένη συγκέντρωση χημειοτακτικού παράγοντα LTB4
Θεραπευτικές παρεμβάσεις  Προσταγλανδίνη Ε2, Ινδομεθασίνη, Misoprostol, Sucralfate, Sulfasalazine, Phenidone,  
 Nordihydroqualaretic acid, ανταγωνιστές των υποδοχέων της LTB4

οξείας κολίτιδος14.
Τα χαρακτηριστικά της κολίτιδος που προκαλείται 

από οξικό οξύ φαίνονται στον πίνακα 4. Είναι ενδια-
φέρον ότι η κολίτιδα αυτή δεν οφείλεται στο ρΗ του 
διαλύματος αφού ενστάλαξη υδροχλωρικού οξέος 
ίδιας πυκνότητος στο ορθό του πειραματοζώου δεν 
προκαλεί κολίτιδα. 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στην πειραματι-
κή πρόκληση κολίτιδος με οξικό οξύ είναι η εξής: Το 
πειραματόζωο (ποντικός) μετά 16-36 ωρών νηστεία 
αναισθητοποιείται με αιθέρα ή ενδοπεριτοναϊκή ένε-
ση φαινοβαρβιτάλης (55 mg/Kg) και ατροπίνης (0.5 
mg/Kg). Γίνεται τομή μέση κοιλιακή, απομονώνεται 
το παχύ έντερο και απολινώνεται στο όριο τυφλού 
και ανιόντος. Ακολουθεί καθαρισμός του εντερικού 
αυλού με ισότονο διάλυμα χλωριούχου νατρίου. Ακο-
λούθως ενίενται 2 ml 4% οξικού οξέος στο εγγύς κόλον 
μέσω βελόνης 27 gauge ακολουθούμενα μετά 15-20 
δευτερόλεπτα από 5-10 ml αέρος για τον καθαρισμό 
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ριτών είναι η πρόκληση πειραματικής κολίτιδος σε 
ζώα μετά χορήγηση από του στόματος. Οι κυριότεροι 
εκπρόσωποι της ομάδος αυτής είναι οι ακόλουθοι:

Carrageenan 

Το Carrageenan είναι ένας θειωμένος πολυσακ-
χαρίτης που λαμβάνεται από υδατικό εκχύλισμα του 
θαλάσσιου φυτού Chondrus crispus. Η από του στόμα-
τος χορήγηση του διαλύματος έχει ως αποτέλεσμα την 
εμφάνιση βλαβών στο παχύ έντερο πολλών πειραματο-
ζώων όπως ποντικών, κουνελιών, ινδικών χοιριδίων και 
πιθήκων16, ενώ το λεπτό έντερο παραμένει άθικτο. 

Θειική αμυλοπηκτίνη
Ακόμη και σε χαμηλές πυκνότητες (0,1%) η από 

του στόματος χορήγηση διαλύματος αμυλοπηκτίνης 
σε κουνέλια προκαλεί την εμφάνιση εξελκώσεων στο 
παχύ έντερο σε 2-4 εβδομάδες17.

Dextran Sulfate Sodium (DSS)

Η θειική δεξτράνη χορηγούμενη με το πόσιμο νερό, 
μπορεί να προκαλέσει ελκώδη κολίτιδα σε πιθήκους 
και Hamsters. Αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα 
πρότυπα προκλήσεως πειραματικής κολίτιδος18.

Χρησιμοποιείται από πολλούς ερευνητές επειδή 
είναι απλή στην εφαρμογή της και επειδή τα αποτε-
λέσματά της προσομοιάζουν με τα της κολίτιδος του 
ανθρώπου. Τα χαρακτηριστικά αυτής της κολίτιδος 
φαίνονται στον πίνακα 5. 

Οι ιστολογικές βλάβες περιλαμβάνουν και αλλοι-
ώσεις των μακροφάγων ενώ στον χρόνιο τύπο έχει 
παρατηρηθεί και ανάπτυξη καρκινώματος19. 

Η μέθοδος προκλήσεως της κολίτιδος έχει ως εξής: 
Η θειική δεξτράνη χορηγείται από του στόματος υπό 

του εντέρου. Ακολουθεί σύγκλειση της τομής. Μετά 
48-72 ώρες το πειραματόζωο θανατώνεται, το κόλον 
αφαιρείται και υποβάλλεται σε προγραμματισμένη 
εξέταση. Η εκτίμηση των φλεγμονωδών αλλοιώσεων 
γίνεται με: α) Επισκόπηση για την κατάδειξη αδρών 
βλαβών που διαβαθμίζονται σε κλίμακα. β) Μικρο-
σκοπική εκτίμηση των φλεγμονωδών αλλοιώσεων του 
εντερικού βλεννογόνου γ) εκτίμηση διαφόρων άλλων 
φλεγμονωδών παραμέτρων in vivo και in vitro όπως π.χ. 
προσδιορισμός της δραστικότητος της μυελοϋπεροξει-
δάσης του εντερικού τοιχώματος κλπ. 

2.4.2 Phorbol ester

Oι εστέρες Phorbol είναι αυξητικές των όγκων χη-
μικές ουσίες προερχόμενες από το ομώνυμο τροπικό 
φυτό. Η απλή ενδοορθική εστάλαξη (10 mg/Kg σε 1 
ml 40% διαλύματος αιθυλικής αλκοόλης) phorbol-12-
myristate-13-acetate με “όχημα μεταφοράς” αιθυλική 
αλκοόλη σε άρρενες ποντικούς ή άρρενα κουνέλια 
(1.5 mg/Kg σε 10 ml διαλύματος 20% αιθυλικής αλ-
κοόλης) προκαλεί εντός 24 ωρών εμφάνιση κολίτιδος 
με μηχανισμούς που δεν είναι πλήρως κατανοητοί15. 
Τα επίπεδα μυελοϋπεροξειδάσης αυξάνονται, ενώ 
αυξάνεται και η απελευθέρωση λευκοτριαίνης Β4 
από τα λευκοκύτταρα. Αλλοι μηχανισμοί προκλήσεως 
ενδέχεται να είναι αύξηση κυτταροτοξικότητος μέσω 
αυξήσεως της Ιντερλευκίνης 2, αυξημένη έκφραση 
υποδοχέων και ενεργοποίηση λεμφοκυττάρων καθώς 
και απελευθέρωση του παράγοντος ενεργοποίησης 
των αιμοπεταλίων.

2.4.3 Θειωμένοι πολυσακχαρίτες

To χαρακτηριστικό των θειωμένων πολυσακχα-

Πίνακας 5. Χαρακτηριστικά κολίτιδος προκαλούμενης από Dextran Sodium Sulfate (DSS)

Είδος πειραματοζώου:  Hamsters, Ποντίκια

Ιστολογικές αλλοιώσεις:  Πολλαπλές διαβρώσεις του βλεννογόνου, κρυπτικά αποστημάτια, dιογκωμένα  

 Μακροφάγα, φλεγμονώδεις αλλοιώσεις kυρίως στο αριστερό κόλον. Οι ποντικοί

 εμφανίζουν χρόνια κολίτιδα, δυσπλασία, καρκίνωμα βράχυνση του παχέος 

 εντέρου και λεμφοζίδια μετά 5 κύκλους χορήγησης DSS.

Διερευνηθέντα στοιχεία  Μειωμένη φαγοκυτταρική ικανότητα μακροφάγων, μεταβολές των επιπέδων της φλεγμονής  

 προσταγλανδίνης Ε2, ιστικά επίπεδα και επίπεδα ορού TNF-α & IL-6, μεταβολές

 διαπερατότητος εντερικού βλεννογόνου.

Θεραπευτικές παρεμβάσεις  Χορήγηση αντιορού έναντι TNF-α (χωρίς θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά στην 

 πρόληψη της κολίτιδος). Δίαιτα με εικοσιπεντανοικό οξύ προερχόμενο από

 πτερύγια καρχαρία προλαμβάνει την ανάπτυξη κολίτιδος. 
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μορφή διαλύματος 1, 5 ή 10% σε απεσταγμένο νερό 
για ποικίλο χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από 10 
(οξεία κολίτις) έως 100 ή 180 ημέρες (χρόνια κολίτις). 
Η πρόκληση χρόνιας κολίτιδος μπορεί να επιτευχθεί 
με χορήγηση 5% DSS στο πόσιμο νερό του πειραμα-
τοζώου για 5 κύκλους χορήγησης διαρκείας 7 ημερών 
ο καθένας που ακολουθούνται από δεκαήμερης δι-
άρκειας χορήγηση απεσταγμένου νερού αντί για το 
σύνηθες πόσιμο. Στις περιπτώσεις οξείας κολίτιδος τα 
πειραματόζωα θυσιάζονται την 4η, 7η, και 10η ημέρα 
από της χορηγήσεως της DSS καθώς και την 3η ή 7η 
ημέρα μετά την επανεισαγωγή του νερού της βρύσης 
στη δίαιτα των πειραματοζώων. Στις περιπτώσεις χρό-
νιας κολίτιδος τα πειραματόζωα θυσιάζονται την 100η 
ή 180η ημέρα από την χορήγηση της DSS. 

2.4.4 Χημειοτακτικά πεπτίδια

Τα χημειοτακτικά πεπτίδια προέρχονται από αε-
ρόβια και αναερόβια βακτηρίδια αλλά και από άλλες 
πηγές. Το πλέον ισχυρό χημειοτακτικό πεπτίδιο είναι 
το n-Formyl-methionyl-leucylphenylalanine. Τα χημει-
οτακτικά πεπτίδια προσελκύουν -δρώντας σε ειδικούς 
κυτταρικούς υποδοχείς- τα πολυμορφοπύρηνα, ηωσι-
νόφιλα και μονοκύτταρα, τα οποία στη συνέχεια απε-
λευθερώνουν υπεροξείδιο του υδρογόνου και διάφορα 
ένζυμα, προκαλώντας την ιστική βλάβη20. Επί πλέον 
διεγείρουν τη σύνθεση και έκκριση εικοσανοειδών 
(προσταγλανδίνης Ε2 και θρομβοξάνης). Η ενδαυλι-
κή χορήγηση τους σε κουνέλια προκαλεί διήθηση του 
βλεννογόνου από φλεγμονώδη κύτταρα καθώς και 
απελευθέρωση λευκοτριαινών και προσταγλανδίνης 
Ε2. Ακόμη αυξάνουν τη διαπερατότητα του εντερικού 
τοιχώματος, μία κατάσταση που έχει διαπιστωθεί ότι 
συμβαίνει όχι μόνο στους πάσχοντες από νόσο Crohn, 
αλλά και στους συγγενείς τους. 

Ελεύθερες ρίζες

Eνδιαφέρον παρουσιάζει το πειραματικό πρότυπο 
πρόκλησης κολίτιδος στα ποντίκια με την χορήγηση 
2,2-azobis (2-amidinopropane) hydrochloric μιας 
ουσίας που προκαλεί την γένεση ελευθέρων ριζών 
(peroxyradicals). Η ανάπτυξη της κολίτιδος προλαμβά-
νεται με την προηγούμενη χορήγηση σουλφασαλαζίνης 
και 5-αμινοσαλικυλικού οξέος21.

Υλικά προερχόμενα από ασθενείς με ΙΦΕΝ

Είναι πειραματικό πρότυπο πρόκλησης κολίτιδος 
στα πειραματόζωα με υλικά προερχόμενα από ασθε-

νείς με ΙΦΕΝ όπως π.χ. ένεση ομογενοποιημένου 
ιστού ασθενών με νόσο Crohn σε ποντικούς22, αν 
και σήμερα ο τρόπος αυτός δεν θεωρείται κατάλληλος. 
Περιγράφεται πειραματική κολίτις σε ποντικούς με 
την ενδοορθική έγχυση υπερκείμενου μικροβιακών 
καλλιεργειών προερχόμενων από κόπρανα ασθενών 
πασχόντων από ελκώδη κολίτιδα. Στο υπερκείμενο 
φαίνεται ότι περιέχεται n-butyric acid το οποίο πιθα-
νότατα προέρχεται από Fusobacterium varium23. 

Κολίτιδα από oxazolone

Η κολίτιδα που προκαλείται από oxazolone είναι 
ένα πειραματικό μοντέλο κολίτιδος, τύπου Th2 το 
οποίο παρουσιάζει αρκετές ιστολογικές ομοιότητες με 
την κολίτιδα του ανθρώπου. Στο μοντέλο αυτό φαίνεται 
ότι η IL-13 είναι σημαντικός παράγων για την πρόκλη-
ση της κολίτιδος, καθώς και ότι τα φυσικά κύτταρα 
φονείς δρουν ως μεσολαβητές, αφού αποτελούν την 
πηγή παραγωγής της IL-1324. 

Η έκταση της κολίτιδος στα πειραματόζωα μπορεί 
να καθοριστεί σημαίνοντας λιποσωμάτια με ραδιε-
νεργό Τεχνήτιο 99. Τα λιποσώμια έχουν την ιδιότητα 
να συναθροίζονται στις θέσεις φλεγμονής. Αν στα 
λιποσώμια προσκολληθούν φαρμακευτικές ουσίες 
είναι πολύ πιθανό ότι μπορεί να αποτελέσουν νέο 
τρόπο θεραπευτικής αντιμετώπισης της ΙΦΕΝ αφού 
το δραστικό φάρμακο θα απελευθερώνεται επακριβώς 
στις θέσεις φλεγμονής25. 

Κολίτιδα από ινδομεθασίνη

Η ινδομεθασίνη προκαλεί δοσοεξαρτώμενες εξελ-
κώσεις στο λεπτό και παχύ έντερο σε πειραματόζωα. 
Η αναπαραγωγιμότητα αυτού του προτύπου εξαρτάται 
από την διαλυτότητα της ινδομεθασίνης (σε 100% αλ-
κοόλη και ακολούθως διάλυση σε 5% διττανθρακικό 
νάτριο ή μεθυλσελλουλόζη) και χορήγηση με την συνή-
θη δίαιτα επειδή η νηστεία ευνοεί την αποκατάσταση 
των βλαβών.

Η αρχική βλάβη του επιθηλίου προκαλείται από 
αναστολή της συνθέσως των προσταγλανδινών Ε1 και 
Ε2, καθώς και της προστακυκλίνης. Τα βακτηρίδια 
του αυλού επίσης συμβάλλουν στη γένεση της φλεγμο-
νώδους αντιδράσεως. Το πρότυπο αυτό είναι εύκολο 
να αναπαραχθεί οξέως ή χρονίως. Συμμετέχει τόσο 
το λεπτό όσο και το παχύ έντερο. Συνοδεύεται από 
εξωεντερικές εκδηλώσεις. Γενικώς το πρότυπο αυτό 
παρουσιάζει ομοιότητες με την νόσο Crohn.

2.5 “Μεταφερόμενα” πρότυπα κολίτιδος
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2.5.1 Κολίτιδα προκαλούμενη από μεταφορά Heat 
Shock Protein 60-specific CD8 T cells

Στο πρότυπο αυτό μπορεί να προκληθεί σοβαρή 
ενίοτε θανατηφόρος εντερική βλάβη (κυρίως λεπτού 
εντέρου) μέσω μεταφοράς μιας hsp60-specific CD8+ 
Τ-λεμφοκυτταρικού κλώνου προενεργοποιημένου με 
βακτηρίδια hsp60 σε TCR αρνητικό ή SCID ποντικό. 
Η δημιουργία της κολίτιδος στον ποντικό αυτό απαιτεί 
την παρουσία του hsp60 στο MHC τάξης Ι καθώς και 
του TNF-α. Η δημιουργία της κολίτιδος στο πρότυπο 
αυτό σε αντίθεση με άλλα, δεν εξαρτάται από την 
παρουσία μικροβίων στο έντερο. 

2.5.2 CD45RB transfer model

Η μεταφορά CD4+T-cells τα οποία εκφράζουν 
στην επιφάνειά τους μεγάλα ποσά του μορίου CD45RB 
(CD4+CD45RBhi) σε δέκτες SCID έχει ως αποτέλεσμα 
την εκδήλωση χρόνιας μη αιματηρής διάρροιας με 
απώλεια βάρους. Η διάρροια και η απώλεια βάρους 
εκδηλώνονται μέσα σε λίγες εβδομάδες από την μετα-
φορά των κυττάρων. Η νόσος είναι προοδευτική και 
οδηγεί στον θάνατο του πειραματοζώου. Οι παθολο-
γοανατομικές βλάβες οι οποίες προσομοιάζουν με 
αυτές των άλλων προτύπων εντοπίζονται κατά κύριο 
λόγο στο παχύ έντερο. 

2.6 τροποποίηση της ανοσολογικής συμπεριφοράς 
του πειραματοζώου

Η τροποποίηση της ανοσολογικής συμπεριφοράς 
του πειραματοζώου μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρό-
πους. Ο πρώτος από αυτούς σχετίζεται με επιδράσεις 
στα Β-λεμφοκύτταρα και ο δεύτερος με επίδραση στα 
Τ-λεμφοκύτταρα (Πίνακας 6).

2.6.1 Πειραματικά πρότυπα με επίδραση στα Β-λεμ-
φοκύτταρα

Πρόκληση αντιδράσεων Arthus & Schwartzman

Στον τύπο Arthus τα πειραματόζωα ευαισθητο-
ποιούνται σε κάποιο αντιγόνο (π χ αλβουμίνη αυγού) 
με συστηματική χορήγηση. Στη συνέχεια προκαλείται 
βαριά τοπική φλεγμονή και αιμορραγική νέκρωση με 
βλεννογονική ένεση του ιδίου αντιγόνου. Στην αντί-
δραση Schwartzman ακολουθείται η ίδια σειρά με 
χορήγηση όμως βακτηριακών lysates. Με βάση αυτά 
τα δεδομένα μπορεί να προκληθεί βαριά κολίτιδα στα 
ποντίκια που έχουν προηγουμένως ευαισθητοποιηθεί 
σε αλβουμίνη αυγού, με ενδοορθική ενστάλαξη μικρής 
ποσότητος διαλύματος φορμαλίνης. 

Τεχνική Auer

Βαριά επίσης κολίτιδα μπορεί να προκληθεί με 
τροποποιημένη αντίδραση Auer26. Προπαρασκευα-
σμένο ανοσοσύμπλεγμα από ανθρώπινη λευκωματίνη 
και αντίσωμα έναντι αυτής με το αντιγόνο σε περίσσεια 
ενίεται σε κουνέλια μετά προηγούμενη δημιουργία 
μικρής φλεγμονώδους αντίδρασης στο παχύ έντερο με 
ενστάλαξη 1% διαλύματος φορμόλης. Το αποτέλεσμα 
είναι η δημιουργία βαριάς κολίτιδος. Με τροποποιη-
μένη επίσης τεχνική Auer προκαλείται χρόνια κολίτιδα 
σε ποντίκια και κουνέλια. Τα ζώα ανοσοποιούνται 
με αντιγόνο E. coli O14: K4:H- το οποίο ως γνωστόν 
έχει ομοιότητες με τον εντερικό βλεννογόνο του αν-
θρώπου27,28. Η κολίτις δημιουργείται με ενδοφλέβιο 
χορήγηση διαλυτών ανοσοσυμπλεγμάτων (βόειος 
αλβουμίνη και αντίσωμα έναντι αυτής) με το αντιγόνο 
σε περίσσεια, αφού προηγουμένως το κόλον ευαι-
σθητοποιηθεί με διάλυμα φορμαλίνης. Τα κουνέλια 
αναπτύσσουν κολίτιδα μέσα σε μία εβδομάδα ενώ η 
φλεγμονή διατηρείται για 6 μήνες. 

2.6.2 Πειραματικά πρότυπα με επίδραση στα Τ-λεμ-

Πίνακας 6. Πειραματική κολίτιδα προκαλούμενη μέσω επιδράσεων στο ανοσολογικό σύστημα του πειραματοζώου.

1. επιδράσεις στα Β-κύτταρα

 • Πρόκληση αντιδράσεων Arthus kai Schwartzman

 • Προηγούμενη ευαισθητοποίηση του πειραματοζώου σε αλβουμίνη αυγού - ενδοορθική ενστάλλαξη φορμαλίνης

 • Τροποποιημένη τεχνική Auer

 • Ανοσοδιέγερση (ανοσοσυμπλέγματα χορηγούμενα ενδοφλεβίως μετά προηγηθείσα ενδοορθική ενστάλλαξη φορμαλί-

νης)

2. επιδράσεις στα τ-κύτταρα

 • Δινιτροχλωροβενζόλιο (DNCB) 

 • Τrinitrobenzene sulfonic acid (TNBS)
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φοκύτταρα

Η ευαισθητοποίηση με απτίνες και ακολούθως η 
διέγερση των αντιδράσεων κυτταρικής ανοσίας σε 
ινδικά χοιρίδια, ποντίκια και κουνέλια μπορεί να 
προκαλέσει κολίτιδα. Το δινιτροχλωροβενζόλιο και 
το Trinitrobenzene sulfonic acid είναι χημικές απτίνες 
που συνδέονται με τις ιστικές πρωτείνες και διεγείρουν 
τις αντιδράσεις κυτταρικής ανοσίας.

Dinitrochlorobenzene (DNCΒ)

Eίναι γνωστό ότι η εφαρμογή DNCΒ προκαλεί 
αντιδράσεις κυτταρικής ανοσίας (Τ-λεμφοκυττάρων) 
έναντι αυτής της απτίνης. H ευαισθητοποίηση των 
κουνελιών στο DNCΒ γίνεται με τοπική εφαρμογή στο 
δέρμα του πειραματοζώου (περιοχή 1cm2) διαλύματος 
DNCΒ (0,1 ml διαλυμένo σε ακετόνη σε συγκέντρωση 
2000 mg/0.1 ml). Δέκα ημέρες αργότερα 100 mg DNCB 
σε 0.5 ml ακετόνης εισάγονται στο ορθό. Τρεις ημέ-
ρες αργότερα ο βλεννογόνος του ορθού παρουσιάζει 
εξελκώσεις με κρυπτικά αποστημάτια και φλεγμονώδη 
διήθηση29. Εχει διαπιστωθεί αύξηση των επιπέδων της 
προσταγλανδίνης Ε2 στον βλεννογόνο του ορθού των 
πειραματοζώων.

Trinitrobenzene sulfonic acid (TNBS)

Η ενδοορθική χορήγηση διαλύματος ΤΝΒS σε 
αιθανόλη έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση οξείας 
φλεγμονώδους αντιδράσεως σε ποντικούς με έλκη που 
εξελίσσονται σε χρόνια φλεγμονώδη διεργασία 30,31. Η 
μέθοδος έχει ως εξής: Μετά 16 ωρών νηστεία τα πει-
ραματόζωα (ποντίκια) αναισθητοποιούνται (diazepam 
0.25 mg, fentalyl citrate 0,315 mg/ml και fluanisone 10 
mg/ml). Εισάγεται στο ορθό καθετήρας από πολυπρο-
πυλένιο 5Fr αφού προηγουμένως επαλειφθεί με gel σε 
βάθος 10-12 cm. Εγχέεται ΤΝΒS (25 mg για εντερική 
και 30mg για παρεντερική χορήγηση), αναμεμειγμένο 
με 0.25 ml αιθανόλης. Το αποτέλεσμα ελέγχεται μετά 
8 ημέρες. Η φλεγμονή διατηρείται για αρκετές ημέρες 
ή και εβδομάδες. Σε δόση 30 mg οι εξελκώσεις και η 
πάχυνση του εντερικού τοιχώματος διατηρούνται για 
εβδομάδες. Εχει επίσης παρατηρηθεί σχηματισμός 
κοκκιωμάτων αλλά και παρουσία γιγαντοκυττάρων 
τύπου Langhans. Η φλεγμονώδης αντίδραση χαρακτη-
ρίζεται από υψηλά επίπεδα μυελουπεροξειδάσης και 
μειωμένα επίπεδα γλουταθειόνης. 

Με σκοπό να υπερκερασθούν οι τεχνικές δυσκολίες 
από την θυσία των πειραματοζώων, έχει επιχειρηθεί 

η λήψη βιοπτικού υλικού από το πασχον έντερο μέσω 
“κολονοσκοπίου”, τον ρόλο του οποίου παίζει παιδι-
ατρικό κυστοσκόπιο διαμέτρου 2,5 χιλιοστών και το 
οποίο διαθέτει κανάλι βιοψίας. Η μέθοδος αυτή επιτρέ-
πει την ταυτόχρονη επισκόπηση του βλεννογόνου και 
λήψη ιστολογικών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους 
και από το ίδιο πειραματόζωο. Το τελευταίο αυτό 
είναι σημαντικό αν και οι αρουραίοι που χρησιμοποι-
ούνται είναι πανομοιότυποι γενετικώς και επομένως 
οι αλλοιώσεις πολλών πειραματοζώων θεωρείται ότι 
επισυμβαίνουν σε ένα πειραματόζωο32. 

Το πειραματικό πρότυπο TNBS θεωρείται ως ένα 
από τα πλέον κατάλληλα και επιτυχή για τους ακόλου-
θους λόγους: α) η κολίτιδα προκαλείται με απλή ενστά-
λαξη της ουσίας στο ορθό. Η βαρύτητα και η διατήρηση 
της φλεγμονής είναι αναπαραγώγιμα στοιχεία. β) Το 
ποντίκι είναι φθηνό πειραματόζωο γ) η φλεγμονώδης 
διεργασία έχει μακρά χρονική διάρκεια επιτρέποντας 
έτσι την άνετη μελέτη των διαφόρων παθοφυσιολογι-
κών παραμέτρων και θεραπευτικών παρεμβάσεων και 
δ) οι ιστολογικές αλλοιώσεις προσομοιάζουν αρκετά 
με τις παρατηρούμενες στην ΙΦΕΝ του ανθρώπου όχι 
μόνο στην περίπτωση της ΕΚ, αλλά και της NC. Τα 
χαρακτηριστικά της κολίτιδος αυτής φαίνονται στον 
πίνακα 7. 

3. Παθογενεση τησ ΠειραΜατικησ κολι-
τιδοσ

Οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που υπεισέρχο-
νται στη δημιουργία της πειραματικής κολίτιδος δεν 
είναι επαρκώς κατανοητοί. Οι δυσκολίες αυξάνουν 
ακόμη περισσότερο επειδή φαίνεται ότι οι μηχανισμοί 
στα διάφορα πρότυπα δεν είναι πανομοιότυποι αλλά 
διαφέρουν σε αρκετά σημεία. Οι παράγοντες που 
έχουν μελετηθεί είναι οι ακόλουθοι:

3.1 Χημικοί μεσολαβητές

Μονοξείδιο του αζώτου – Οξειδωτικό stress

Ένα από τα πλέον σταθερά και σημαντικά ευ-
ρήματα νόσο στην ΙΦΕΝ του ανθρώπου, αλλά και 
στην πειραματική κολίτιδα, είναι η αυξημένη έκφρα-
ση ισομερών συνθετάσης μονοξειδίου του αζώτου 
και η επακόλουθη υπερπαραγωγή ελευθέρων ριζών 
μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ). Ο ρόλος αυτών των 
ισομερών αποτελεί σήμερα αντικείμενο εκτεταμένων 
συζητήσεων και ερεύνης. Υπάρχουν πολλά και διαφο-
ρετικά πειραματικά δεδομένα σε ποντικούς τα οποία 
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Πίνακας 7. Χαρακτηριστικά κολίτιδος προκαλούμενης από Trinitrobenzene sulfonic acid (TΝΒΣ)

Είδος πειραματοζώου:  Ποντίκια

Ιστολογικές αλλοιώσεις:  Εξελκώσεις, φλεγμονώδεις διηθήσεις, κρυπτικά αποστημάτια, σχηματισμόςκοκκιωμάτων,  

 γιγαντοκύτταρα, πάχυνση εντερικού τοιχώματος

Διερευνηθέντα στοιχεία:  Επίπεδα όλων των γνωστών κυττοκινών, ιστικά επίπεδα ισταμίνης

φλεγμονής  TNF-α, παράγων ενεργοποιήσεως των αιμοπεταλίων

θεραπευτικές παρεμβάσεις  Χορήγηση μεσαλαμίνης, σουλφασαλαζίνης, πρεδνιζολόνης, βουτυρικού οξέος.

υποστηρίζουν ότι το ΝΟ μπορεί πράγματι να προάγει 
την εντερική φλεγμονή, ενώ εξ ίσου μεγάλος αριθμός 
μελετών υποστηρίζει ότι το ΝΟ δεν παίζει κανένα ρόλο 
ή ακόμη ότι μπορεί να προκαλεί ύφεση της φλεγμονής 
και μείωση της ιστικής βλάβης33. Είναι γνωστό ότι στην 
γαστρεντερική οδό το ΝΟ ασκεί είτε προστατευτικό, 
είτε βλαπτικό ρόλο. Η δράση αυτή εξαρτάται από τον 
τύπο της συνθετάσης του ΝΟ που εμπλέκεται σε μια 
συγκεκριμένη παθολογική κατάσταση. 

Στην πειραματική κολίτιδα το ΝΟ που προέρχεται 
από συνθετάση του ΝΟ με την συνέργια άλλων ελευ-
θέρων ριζών συμβάλλει σημαντικά στην εμφάνιση 
της φλεγμονώδους διεργασίας στο παχύ έντερο των 
πειραματοζώων. Φαίνεται ότι ένα κρίσιμο σημείο είναι 
και η ποσότητα του παραγομένου ΝΟ. ΝΟ σε μικρές 
ποσότητες προερχόμενο από ενδογενώς παραγόμενη 
συνθετάση ασκεί κυτταροπροστασία αυξάνοντας απ 
ευθείας τις αμυντικές αποκρίσεις στην πεπτική οδό. 
Αντίθετα υψηλές συγκεντρώσεις ΝΟ προερχόμενες 
από inducible συνθετάση ασκεί βλαπτικές επιδράσεις 
μέσω οξειδωτικού stress34. 

Υποστηρίζεται ότι η απρόσφορη ανοσολογική από-
κριση στα βακτηριδιακά αντιγόνα του εντερικού αυλού 
στους ασθενείς με ΙΦΕΝ οδηγεί σε υπερπαραγωγή 
ενεργών μεταβολιτών οξυγόνου και αζώτου καθώς 
και ότι ένα τουλάχιστον μέρος αυτών των βλαβών 
οφείλεται σ αυτά τα προϊόντα35. Για παράδειγμα σε 
πρόσφατα πειράματα έχει διαπιστωθεί ότι η εξωγενής 
χορήγηση ΝΟ προκαλεί σημαντική ύφεση της κολίτιδος 
που προκαλείται από dextran sulfate sodium. Η δράση 
αυτή φαίνεται ότι σχετίζεται με μείωση της άθροισης 
λευκοκυττάρων, καθώς και μείωση της παραγωγής 
προφλεγμονωδών κυτταροκινών36,37. 

H εφαρμογή θεραπείας με υπερβαρικό οξυγόνο σε 
πειραματική κολίτιδα ασκεί ευνοϊκή δράση, γεγονός 
που ενισχύει περαιτέρω την άποψη για τον ρόλο του 
οξειδωτικού stress στην παθογένεση της κολίτιδος38.

Αλκαλική φωσφατάση

Σε όλα τα πρότυπα πειραματικής κολίτιδος παρα-
τηρείται αύξηση της δραστηριότητος της αλκαλικής 
φωσφατάσης και ιδιαιτέρως του νεφρικού της κλά-
σματος, η οποία συνοδεύει το οξειδωτικό stress που 
παρατηρείται στα πειραματόζωα39. Ενδεχομένως το 
νεφρικό κλάσμα της αλκαλικής φωσφατάσης να αποτε-
λεί δείκτη φλεγμονής. Φάρμακα που αναστέλλουν την 
δραστηριότητα της αλκαλικής φωσφατάσης μπορεί να 
έχουν ευνοϊκό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Είναι ενδιαφέρουσα πρόσφατη παρατήρηση σε 
πειραματικό πρότυπο κολίτιδος σύμφωνα με την οποία 
παρατηρείται παροδική αύξηση της διαπερατότητος 
του εγκεφάλου σε μικρά σωματίδια μέσω μερικής 
(παροδικής) καταστροφής του αιματοεγκεφαλικού 
φραγμού40. 

3.2 κυτταροκίνες

Tumor Necrosis Factor (TNF)

O TNF είναι γνωστό ότι παίζει σημαντικό ρόλο 
στην παθογένεση της νόσου του Crohn. Πολύ λίγα όμως 
είναι γνωστά σχετικώς με τον ρόλο των υποδοχέων 
του TNF στην ΙΦΕΝ. Έχει διαπιστωθεί προσφάτως 
ότι υπάρχει σημαντική υπερέκφραση των TNF-R2 σε 
αντίθεση με τον TNF-R1 στο χόριο και στα περιφερικά 
Τ-λεμφοκύτταρα στους ασθενείς με νόσο Crohn συ-
γκριτικώς με τα φυσιολογικά άτομα. Σε πρόσφατες με-
λέτες σε πειραματόζωα διαπιστώθηκε ότι ο ρόλος του 
TNF-R2 είναι σημαντικός στις διαδικασίες έξαρσης 
της πειραματικής κολίτιδος. Ο υποδοχέας αυτός μπορεί 
να αποτελέσει θεραπευτικό στόχο στο μέλλον41. 

Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση σύμφωνα με 
την οποία πειραματόζωα με έλλειψη IL-4 δεν εμφα-
νίζουν κολίτιδα με Dextran sulfate sodium, πράγμα 
που υποδηλώνει ότι η IL-4 επηρεάζει την βαρύτητα 
της πειραματικής κολίτιδος είτε άμεσα είτε μέσω 
επιδράσεων στα Τ και Β κύτταρα. Εξ άλλου η μεγάλη 
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περιεκτικότητα του βλεννογόνου του παχέος εντέρου 
σε Ιντερφερόνη-γ στο ποντίκι με έλλειψη IL-4 είναι 
κατά της άποψης ότι η ιντερφερόνη-γ αποτελεί σημα-
ντική προφλεγμονώδη κυτταροκίνη στη διάρκεια της 
οξείας φάσεως της κολίτιδος42. 

P-selectins

Ο ρόλος των σελεκτινών στην πειραματική κολίτιδα 
παραμένει ασαφής. Σε πρόσφατη μελέτη φάνηκε ότι αν 
και οι P-selectin διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην 
κυκλοφορία των λευκοκυττάρων καθώς και ότι η ανα-
στολή αυτής της ιδιότητος μειώνει την προσκόλληση 
των λευκοκυττάρων στο πειραματικό πρότυπο κολί-
τιδος. Εν τούτοις η χορήγηση αντισώματος έναντι της 
σελεκτίνης δεν βελτιώνει την πειραματική κολίτιδα43.

Επιδερμικός αυξητικός παράγων

H εξωγενής χορήγηση επιδερμικού αυξητικού 
παράγοντος προστατεύει τον βλεννογόνο του παχέος 
εντέρου από την εμφάνιση φλεγμονής στο πειραματι-
κό πρότυπο κολίτιδος. Διαπιστώθηκε ότι η φλεγμονή 
του βλεννογόνου προκαλεί σημαντική αύξηση της 
έκφρασης του υποδοχέα του EGF στην πρώιμη φάση 
της κολίτιδος γεγονός που σημαίνει ότι τόσο ο EGF, 
όσο και ο υποδοχέας του και οι σχετιζόμενες με αυτόν 
πρωτείνες παίζουν σημαντικό ρόλο στην άμυνα του 
βλεννογόνου και την αποκατάστασή του44. 

3.3 Ιστικοί-κυτταρικοί μηχανισμοί

Οι κυτταρικές διεργασίες στο πειραματικό πρότυπο 
κολίτιδος δεν είναι πλήρως κατανοητές. Εν τούτοις έχει 
διαπιστωθεί ότι η εισαγωγή CD4+T κυττάρων, στην 
κυκλοφορία ανοσοανεπαρκούς πειραματοζώου, οδηγεί 
σε εμφάνιση κολίτιδος γεγονός που σημαίνει ότι στα 
φυσιολογικά ποντίκια υπάρχουν ρυθμιστικά κύτταρα, 
τα οποία έχουν την ικανότητα να ελέγχουν την φλεγ-
μονώδη αντίδραση που προέρχεται από βακτηρίδια45. 
Τέτοια ρυθμιστικά κύτταρα βρίσκονται στον θύμο και 
στην περιφέρεια του germ-free ποντικού, πράγμα που 
σημαίνει ότι μπορούν να δρουν ως αυτοαντιγόνα. Τα 
κύτταρα αυτά μοιάζουν με τα CD4+CD25+ κύτταρα 
που αναστέλλουν την τις αντιδράσεις αυτοανοσίας. 

Η εμφάνιση της κολίτιδος εξαρτάται από την άθροι-
ση ενεργοποιημένων CD134L+ δενδριτικών κυττάρων 
στους μεσεντέριους λεμφαδένες. Η άθροιση αυτή ανα-
στέλλεται από τα CD4+CD25+ κύτταρα γεγονός που 
σημαίνει ότι in vivo τα ρυθμιστικά κύτταρα ελέγχουν 
την ενεργοποίηση των δενδριτικών κυττάρων. Αν και 

εικ. 1. Wistar rats: ένα από τα πλέον ευρέως χρησιμοποιού-
μενα πειραματόζωα για την πειραματική κολίτιδα.

εικ. 2. Το πειραματόζωο ακινητοποιείται (προηγείται 

αναισθησία) προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία της 

ευθανασίας και λήψης των σπλάχνων.

η αναστολή της ενεργοποίησης των Τ-κυττάρων in 
vitro από τα CD4+CD25+ κύτταρα δεν απαιτεί την 
παρουσία IL-10 και μετατρεπτικού αυξητικού παρά-
γοντα-βήτα, η παρουσία αυτών των αντιφλεγμονωδών 
κυτταροκινών είναι απαραίτητη για την καταστολή της 
κολίτιδος.

Η ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση των Τ κυττάρων 
και μακροφάγων υπεισέρχεται στην παθογένεση της 
ΙΦΕΝ αν και ο ακριβής ρόλος των μακροφάγων του 
εντερικού τοιχώματος είναι ακόμη ασαφής. Υπάρχουν 
πρόσφατες ενδείξεις ότι τα μακροφάγα του εντερικού 
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τοιχώματος διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στην 
ανάπτυξη χρόνιας κολίτιδος στο πειραματικό πρότυπο 
ΙΦΕΝ. Είναι πιθανό ότι η μείωση του αριθμού των 
εγκατεστημένων στο έντερο μακροφάγων μπορεί να 
έχει ευνοϊκό θεραπευτικό αποτέλεσμα46.

Η ανισορροπία μεταξύ Th1 φλεγμονωδών και Th2 
αντιφλεγμονωδών ανοσοκυττάρων που παράγουν 
κυτταροκίνες φαίνεται ότι είναι ο σημαντικότερος 
παράγων στην παθογένεση της ΙΦΕΝ. 

Tα γάμα-δέλτα Τ-κύτταρα είναι γνωστό ότι προστα-
τεύουν από την εμφάνιση φλεγμονώδους αντίδρασης 
σε πολλά πειραματικά πρότυπα χρόνιας φλεγμονής 
μέσω σύνθεσης και έκκρισης πολλών αντιφλεγμονω-
δών κυτταροκινών και αυξητικών παραγόντων (TGF-
βήτα). Η προστατευτική δράση αυτών των κυττάρων 
στην ΙΦΕΝ του ανθρώπου ενισχύεται από πειραματικά 
δεδομένα σε ποντικούς που δείχνουν ότι η αφαίρεση 
των γαμα-δέλτα κυττάρων αυξάνει την θνητότητα των 
πειραματοζώων στην κολίτιδα από TNBS. Μελλο-
ντικές προσπάθειες θα πρέπει να καταβληθούν στην 
περαιτέρω διερεύνηση του ακριβούς ρόλου αυτών των 
κυττάρων στην παθογένεση της ΙΦΕΝ και στην πιθανή 
θεραπευτική τους εφαρμογή47. 

Υποστηρίζεται ότι ορισμένοι υποπληθυσμοί Τ-
κυττάρων που περιλαμβάνουν ενδοεπιθηλιακά γάμα-
δέλτα κύτταρα παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση 
της ακεραιότητος του εντερικού τοιχώματος. 

Στο χόριο του βλεννογόνου υπάρχουν λεμφο-
κύτταρα τα οποία ενεργοποιούνται μετά έκθεση σε 
αντιγόνα του εντερικού αυλού. Δυσλειτουργία αυτών 
των κυττάρων φαίνεται ότι αποτελεί κεντρικό σημείο 
των παθοφυσιολογικών δεδομένων που επισυμβαίνουν 
στα πειραματικά μοντέλα αιμορραγικής κολίτιδος. Τα 
CD28 κύτταρα φαίνεται ότι αποτελούν ερεθίσματα για 
τα Τ κύτταρα του χορίου, όμως δεν είναι απαραίτητα 
για την ομοιόσταση των κυττάρων αυτών48,49. 

Είναι γνωστή η στενή σχέση μεταξύ διαφόρου 
βαρύτητος χρόνιας ηπατοπάθειας και ΙΦΕΝ. Έχει 
διαπιστωθεί ότι στη διάρκεια πρόκλησης πειραματικής 
κολίτιδος, παρατηρείται σημαντικού βαθμού άθροιση 
πολυμορφοπυρήνων λευκοκυττάρων στα μετακολπο-
ειδικά φλεβίδια και ότι η συνάθροιση αυτή εξαρτάται 
από την P-selectin. Η παρατήρηση αυτή υποστηρίζει 
πειραματικά την στενή σχέση μεταξύ ΙΦΕΝ και πρό-
κλησης ηπατοπάθειας50. 

Πάρα πολλά δεδομένα υποστηρίζουν την άποψη 
ότι τα βακτηρίδια του εντερικού αυλού αποτελούν 

σημαντικότατο παράγοντα εμφάνισης της ΙΦΕΝ και 
διαιώνισης της φλεγμονώδους διεργασίας στο εντερικό 
τοίχωμα. Έγκαιρη θεραπεία με αντιβιοτικά ποντικών 
με έλλειψη γονιδίου ΙL-10 προλαμβάνει την ανάπτυξη 
κολίτιδος, γεγονός που υποδηλώνει ότι διεργασίες στην 
νεογνική ή παιδική ηλικία παίζουν ρόλο στην εμφάνιση 
της νόσου σε μεγαλύτερη ηλικία. Η χορήγηση προβι-
οτικών σε IL-10 deficient mice έχει ως αποτέλεσμα 
την αποκατάσταση της μεταφορικής λειτουργίας και 
διαπερατότητος του εντερικού τοιχώματος παράλληλα 
με μείωση της παραγωγής και έκκρισης TNF-α και 
Ιντερφερόνης-γ.

Η παραγωγή εικοσανοϊδών στον εντερικό βλεν-
νογόνο φαίνεται ότι συμβάλλει στην παθογένεση της 
κολίτιδος51. 

Είναι ενδιαφέρον ότι στην πειραματική κολίτιδα 
σε αρουραίους τα πειραματόζωα πάσχουν από ανο-
ρεξία η οποία αποδίδεται εν μέρει σε απελευθέρωση 
σεροτονίνης από τον υποθάλαμο. Πρόσφατα δεδομένα 
υποστηρίζουν ότι ο ερεθισμός του μέσου υποθαλαμικού 
πυρήνα οφείλεται εν μέρει στην διεγερτική επίδραση 
της IL-152. 

Γενετικές παρατηρήσεις υποστηρίζουν την άποψη 
ότι στο πειραματικό πρότυπο κολίτιδος η εμφάνιση της 
κολίτιδος ρυθμίζεται από δύο γενετικούς τόπους στα 
χρωμοσώματα 11 και 9. Στο χρωμόσωμα 11 περιλαμ-
βάνεται και το γονίδιο της Ιντερλευκίνης-12 η οποία 
παίζει σημαντικό ρυθμιστικό ρόλο στην πειραματική 
κολίτιδα και στην κολίτιδα του ανθρώπου53. 

4. ΜηΧανισΜοι Προκλησησ ΠειραΜατικησ 
κολιτιδοσ στα εΠι Μερουσ ΠροτυΠα

Οι μηχανισμοί πρόκλησης της κολίτιδος δεν είναι 
πλήρως κατανοητοί και επί πλέον διαφέρουν ως ένα 
βαθμό στα διάφορα πειραματικά πρότυπα. 

4.1 Carrageenan

Ο μηχανισμός της πρόκλησης κολίτιδος από 
Carrageenan φαίνεται ότι σχετίζεται με την πρόσληψη 
της ουσίας από τα εντερικά μακροφάγα, η οποία έχει 
ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση των ενζύμων των 
λυσοσωμίων στον βλεννογόνο με αποτέλεσμα φλεγ-
μονή και ιστική καταστροφή. Και στο πρότυπο αυτό 
τα επίπεδα προσταγλανδινών και λευκοτριαινών Β4 
αυξάνουν ενώ έχει διαπιστωθεί και ενεργοποίηση του 
συμπληρώματος. Επί πλέον έχει διαπιστωθεί μεταβολή 
της εντερικής χλωρίδος υπό την έννοια αυξήσεως των 
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Gram αρνητικών βακτηριδίων του εντέρου σε ινδικά 
χοιρίδια. Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση ότι η 
χορήγηση μετρονιδαζόλης πριν από τη χορήγηση 
carrageenan προλαμβάνει την εμφάνιση κολίτιδος 
δεν έχει όμως επίδραση σε ήδη εγκατεστημένη κολί-
τιδα54.

4.2 TnBS κολίτις

Στην κολίτιδα που προκαλείται από ΤΝΒS εμπλέ-
κονται πολλοί φλεγμονώδεις παράγοντες όπως λευκο-
τριαίνες, προσταγλανδίνες, παράγων ενεργοποιήσεως 
των αιμοπεταλίων, θρομβοξάνες, προστακυκλίνες και 
ιντερλευκίνες. Στο πειραματικό αυτό πρότυπο κολίτι-
δος τόσο τα CD4+, όσο και τα CD8+ λεμφοκύτταρα 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη της κολίτιδος. Τα υψη-
λά επίπεδα μυελοϋπεροξειδάσης πιθανολογούν ότι 
συμμετέχουν τόσο Th1 όσο και Th2 αντιδράσεις. Η 
κολίτιδα συνοδεύεται από σημαντική άθροιση στους 
μεσεντέριους λεμφαδένες Τ-λεμφοκυττάρων, θετικών 
σε πολλά αθροιστικά επιφανειακά μόρια χαρακτηρι-
στικά των μνημονικών Τ-κυττάρων. Φαίνεται ότι δια-
φορετικά στελέχη ποντικών παρουσιάζουν διαφορές 
στην επηρέπειά τους στο να αναπτύξουν πειραματική 
κολίτιδα55. 

Προηγούμενη χορήγηση αναστολέων της 5-λιποο-
ξυγενάσης αναστέλλει την φλεγμονώδη αντίδραση του 
εντερικού βλεννογόνου. Η θεραπεία με πρεδνιζολόνη 
στο χρόνιο στάδιο μειώνει τα επίπεδα θρομβοξάνης 
και βελτιώνει την ιστολογική εικόνα. Ανταγωνιστές 
του παράγοντος ενεργοποιήσεως των αιμοπεταλίων 
επιταχύνουν τις επουλωτικές διαδικασίες. Τα επίπεδα 
ισταμίνης του βλεννογόνου αυξάνουν παράλληλα με 
τον βαθμό της ιστολογικής βλάβης του βλεννογόνου56-

58.

4.3 κολίτις σε ποντίκια με έλλειψη γονιδίου παραγω-
γής ιντερλευκίνης-10

Η κολίτις που αναπτύσσεται σε πειραματόζωα 
τα οποία στερούνται του γονιδίου παραγωγής της 
Ιντερλευκίνης-10 ακολουθεί δύο διάκριτες φάσεις. 
Στο πειραματικό αυτό πρότυπο διαπιστώθηκε ότι η 
Ιντερλευκίνη-12 παίζει σημαντικό ρόλο στην πρώιμη 
φάση της κολίτιδος, ενώ η απουσία της στην χρόνια 
φάση, καθώς και η σύνθεση Ιντερλευκίνης-4 και 
Ιντερλευκίνης-13 υποδηλώνουν ότι άλλοι ανοσολογικοί 
μηχανισμοί διατηρούν την χρόνια φλεγμονή59. 

Η κολίτις από έλλειψη Ιντερλευκίνης-10 συνοδεύ-

εται από αύξηση της διαπερατότητος του εντερικού 
βλεννογόνου, καθώς και εμφάνιση ενδοτοξιναιμίας. Τα 
ιστολογικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά της, καθώς 
και οι παθοφυσιολογικές διεργασίες που αναπτύσσο-
νται, προσομοιάζουν με τα αντίστοιχα της κολίτιδος του 
ανθρώπου. Φαίνεται ότι ο βαθμός της ενδοτοξιναιμίας 
συνδέεται ευθέως με τον βαθμό της εντερικής διαπε-
ρατότητας σε αυτό το μοντέλο60.

Είναι ενδιαφέρον να περιγραφεί στο μέλλον ποιος 
είναι ο ρόλος των εντερικών βακτηριδίων στην πρό-
κληση της εντερικής φλεγμονής στα γενετικά μεταλ-
λαγμένα αυτά ποντίκια, ποιοι είναι οι μεσολαβητές 
που είναι υπεύθυνοι για την έναρξη και διαιώνιση της 
φλεγμονής, ποιος είναι ο ρόλος της IL-10 στην γένεση 
και λειτουργία των ρυθμιστικών κυττάρων, καθώς και 
τα αποτελέσματα της χορήγησης εξωγενώς IL-10 σ 
αυτό το είδος κολίτιδος.

4.4 DSS κολίτις

Στην κολίτιδα που προκαλείται από dextran sulfate 
sodium παρατηρείται απώλεια βάρους του πειραματο-
ζώου, μείωση του μήκους και αύξηση του βάρους του 
παχέος εντέρου, καθώς και αύξηση της δραστικότητος 
της μυελοϋπεροξειδάσης (δείκτης διήθησης του ιστού 
από πολυμορφοπύρηνα). Τα λευκοκύτταρα προσελ-
κύονται και προσκολλώνται στα φλεβίδια του παχέος 
εντέρου με αυξημένο ρυθμό. Συνυπάρχει σημαντική 
αύξηση της ενδοθηλιακής έκφρασης του διακυτταρικού 
μορίου προσκόλλησης1 και της p-selectin. Ταυτόχρο-
να υπάρχει αύξηση της έκφρασης Ιντερλευκίνης-12 
και του mRNA της ιντερφερόνης-γάμμα στο παχύ 
έντερο.

Οι μηχανισμοί της προκαλούμενης βλάβης του εντε-
ρικού βλεννογόνου στην κολίτιδα από DSS φαίνεται 
ακόμη ότι σχετίζονται με διαταραχή της λειτουργίας 
των μακροφάγων, μεταβολές της μικροβιακής χλωρί-
δας του παχέος εντέρου και με τοξική επίδραση στο 
επιθήλιο του παχέος εντέρου. Από τους παράγοντες 
εκτίμησης της φλεγμονώδους διεργασίας έχουν διε-
ρευνηθεί τα ιστικά επίπεδα προσταγλανδίνης Ε261, 
καθώς και τα επίπεδα του Tumor Necrosis Factor και 
Ιντερλευκίνης-6 στον ορό και στο έντερο62. 

Έχει προσφάτως διαπιστωθεί ότι στο πρότυπο αυτό 
επισυμβαίνουν διαταραχές στην μικροκυκλοφορία του 
παχέος εντέρου και κατά κύριο λόγο στο μέσον και άπω 
τμήμα του. Οι διαταραχές αυτές συνίστανται σε αύξηση 
της αιματικής ροής στα τμήματα που προαναφέρθηκαν 
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και σε μείωση των αγγειακών αντιστάσεων63.

5. ιστολογικεσ αλλοιωσεισ

Οι μακροσκοπικές αλλοιώσεις συνίστανται σε βρά-
χυνση του μήκους του εντέρου, αύξηση του βάρους του 
πιθανώς λόγω του φλεγμονώδους οιδήματος, ορατές 
φλεγμονώδεις αλλοιώσεις (εξελκώσεις και διαβρώσεις 
του βλεννογόνου) σε άλλοτε άλλη έκταση και μεταβολή 
του χρώματος του εντέρου. Η βαρύτητα των αλλοιώ-
σεων ποικίλλει στις ομάδες των πειραματοζώων και 
κυμαίνεται από ηπιότερες αλλοιώσεις μέχρι σοβαρού 
βαθμού που φθάνει σε ορισμένα πειραματόζωα μέχρι 
διατρήσεως του εντέρου. Είναι ενδιαφέρον ότι αλλοιώ-
σεις μακροσκοπικά ορατές μπορούν να παρουσιαστούν 
και σε απομακρυσμένα όργανα, όπως π.χ. το ήπαρ και 
τους νεφρούς.

Οι ιστολογικές αλλοιώσεις της πειραματικής κολί-
τιδος προσομοιάζουν με αυτές της ελκώδους κολίτιδος, 
χωρίς όμως να είναι πανομοιότυπες. Και αυτό γιατί 
το κύριο χαρακτηριστικό της πειραματικής (χημικής) 
κολίτιδος είναι οι ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις64. 
 Α)  Πέντε ώρες μετά την πρόκληση της κολίτιδος 

εμφανίζονται ιστολογικές αλλοιώσεις οξείας αι-
μορραγικής κολίτιδος με διάχυτη οξεία πηκτική 
νέκρωση των ανωτέρων 2/3 του βλεννογόνου σε 
μεγάλη έκταση (>40% της συνολικής επιφάνειας 
του εντέρου). Ο βλεννογόνος είναι οιδηματώδης με 
στοιχεία ενεργού φλεγμονής.

 Β)  Εικοσιτέσσερις ώρες αργότερα παρατηρείται γενι-
κή εξέλιξη των νεκρωτικών βλαβών σε βάθος και 
έκταση. Παρατηρούνται αλλοιώσεις στον υποβλεν-
νογόνιο χιτώνα με νέκρωση των αγγείων του και σε 
μερικές περιπτώσεις στο μυικό τοίχωμα με πλήρη 
νέκρωση του εντερικού τοιχώματος. Μπορούν να 
παρεμβάλλονται θέσεις διατηρούμενου βλεννογό-
νου.

 Γ)  Μετά 48 ώρες μπορεί να παρατηρηθούν περιοχές 
επανεπιθηλιοποίησης με παρουσία περιοχών με 
απώλεια κρυπτών και ίνωση του βλεννογόνου. 
Μπορεί να παρατηρηθούν ελκώσεις καλυμένες 
από ψευδομεμβράνες, μικρές περιοχές με απώλεια 
κρυπτών ή με μικροκρύπτες και ίνωση. Μπορεί να 
παρατηρηθούν περιοχές με πλήρη νέκρωση του 
εντερικού τοιχώματος και σε αυτό το στάδιο.

 Δ)  Οι ιστολογικές βλάβες διατηρούνται για τουλάχι-
στον δύο εβδομάδες, εν τούτοις στην συντριπτική 
πλειονότητα των μελετών, τα πειραματόζωα θυ-

σιάζονται την ογδόη ημέρα, προκειμένου να υπο-
βληθούν σε μακρο- και μικροσκοπική εξέταση του 
παχέος εντέρου καθώς και προσδιορισμό διαφόρων 
δεικτών φλεγμονής. (Εικόνες 1-9 στο Β’ Τμήμα του 
βιβλίου)

6. ΠειραΜατικεσ εφαρΜογεσ ουσιων Με 
Πιθανη θεραΠευτικη δραση στα ΠειραΜα-
τικα ΠροτυΠα κολιτιδοσ

Είναι εκπληκτικός ο αριθμός των φαρμακευτικών ή 
άλλων ουσιών που έχουν δοκιμαστεί στα πειραματικά 
πρότυπα κολίτιδος. Το αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη 
τεράστιου αριθμού (εκατοντάδων) δημοσιεύσεων, 
τα αποτελέσματα των οποίων στην πλειονότητα τους 
δείχνουν ευνοϊκή επίδραση σε σύγκριση με εικονικό 
φάρμακο, καθώς και παρόμοια ή υπέρτερη δράση 
σε σύγκριση με ήδη παραδεδεγμένα φάρμακα (π.χ. 
κορτικοειδή ή μεσαλαζίνη). Κατωτέρω επιχειρείται 
να παρατεθούν ορισμένα από αυτά τα δεδομένα ομα-
δοποιημένα ανάλογα με την χημική δομή ή κατηγορία 
των χημικών ή άλλων ουσιών.

6.1 γονιδιακή θεραπεία

H εισαγωγή του γονιδίου της ιντερλευκίνης-10 σε 
ποντικούς με εκλεκτική έλλειψη του γονιδίου IL-10, 
έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της ιστολογικής και 
μακροσκοπικής εικόνος της κολίτιδος, μόνο εφ όσον η 
εισαγωγή του γονιδίου έγινε πριν από την εμφάνιση της 
κολίτιδος. Αντιθέτως, εάν η εισαγωγή του ελλείποντος 
γονιδίου γίνει μετά την εγκατάσταση της κολίτιδος, 
τότε η ενέργεια αυτή στερείται οποιουδήποτε ευνοϊκού 
θεραπευτικού αποτελέσματος65.

Έχει προσφάτως διαπιστωθεί ότι η γονιδιακή 
θεραπεία με εισαγωγή AdvmuIL-10 είναι αποτελεσμα-
τική θεραπεία στην πειραματική κολίτιδα που προκα-
λείται από TNBS. Στο μέλλον γονιδιακή θεραπεία με 
adenoviral vectors που κωδικοποιούν την Ιντερλευκίνη-
10 μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική θεραπευτική 
παρέμβαση σε ασθενείς με νόσο Crohn66. 

6.2 σκωληκοειδεκτομή

Υπάρχουν διαρκώς αυξανόμενες ενδείξεις ότι 
ορισμένα δευτερογενή λεμφικά όργανα όπως π.χ. ο 
σπλήνας και η σκωληκοειδής απόφυση συμμετέχουν 
στην έναρξη ή / και την διαιώνιση της φλεγμονής σε 
ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα. Σε πρόσφατη μελέτη 
ερευνήθηκε ο ρόλος της σπληνεκτομής και σκωληκο-
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ειδεκτομής πριν από την πρόκληση χημικής κολίτιδος. 
Διαπιστώθηκε ότι η σκωληκοειδεκτομή ή η συνδυασμέ-
νη σκωληκοειδεκτομή και σπληνεκτομή επιβράδυνε 
την εμφάνιση και εξέλιξη της κολίτιδος. Επι πλέον 
προκάλεσε μικρότερες μακροσκοπικές και ιστολογικές 
βλάβες. Δεν διαπιστώθηκε σημαντική επίδραση της 
σπληνεκτομής στην πορεία της πειραματικής κολίτι-
δος67. Σε πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε εκλεκτική 
μετανάστευση των CD62L+CD4+cells στην σκωληκο-
ειδή απόφυση ανοσοανεπαρκών ποντικών συγκριτικώς 
με το παχύ έντερο. Η μετανάστευση αυτή συνδέεται με 
ρύθμιση προς τα άνω της ιντεγκρίνης αλφα4βήτα7 και 
CD154 στα Τ-κύτταρα68. Τα πειραματικά αυτά δεδο-
μένα επιβεβαιώνουν τις κλινικές παρατηρήσεις για πι-
θανή προστατευτική επίδραση της σκωληκοειδεκτομής 
στην εμφάνιση της ελκώδους κολίτιδος, αλλά και τον 
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η σκωληκοειδής 
στην παθογένεση της ελκώδους κολίτιδος.

6.3 Προβιοτικά

Τα υπάρχοντα δεδομένα υποστηρίζουν την άποψη 
ότι το μικροβιακό περιβάλλον του παχέος εντέρου 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεση 
της ΙΦΕΝ. Γίνεται σήμερα παραδεκτό ότι η ληκυ-
θίτις βελτιώνεται αποτελεσματικά με την χορήγηση 
προβιοτικών. Η ευνοϊκή επίδραση των προβιοτικών 
διαπιστώθηκε και στο πειραματικό πρότυπο κολίτιδος 
με iodoacetamide, όχι όμως στην κολίτιδα που προ-
κλήθηκε από DNBS. Φαίνεται ότι οι σουλφιδριλικές 
ομάδες αποτελούν το συστατικό των προβιοτικών που 
ασκεί την θεραπευτική δράση στην ΙΦΕΝ, όπως αυτό 
προκύπτει από το πειραματικό πρότυπο της κολίτιδος 
με iodoacetamide, η οποία είναι αναστολέας σουλφι-
δριλικών ομάδων69. 

Σε άλλα πειράματα ο λακτοβάκιλλος rhamnosus 
GG φαίνεται ότι δεν προλαμβάνει ούτε θεραπεύει την 
κολίτιδα που προκαλείται σε HLA-B27 διαγονιδιακά 
ποντίκια. Υπερτερεί όμως του Lactobacillus plantarum 
299v, όσον αφορά στην πρόληψη της υποτροπής της 
κολίτιδος70. Φαίνεται ότι η συνδυασμένη χορήγηση 
αντιβιοτικών και προβιοτικών ασκεί συνεργιστική 
θεραπευτική δράση πιθανώς μέσω ανοσοτροποποιη-
τικών μηχανισμών. 

6.4 Μητρικό γάλα

Στο TNBS πειραματικό πρότυπο κολίτιδος, η χο-
ρήγηση μητρικού γάλακτος μεταβάλλει την πορεία 

ανάπτυξης κολίτιδος μέσω μεταβολής του μικροβιακού 
πληθυσμού του εντέρου71.

6.5 νικοτίνη

Είναι γνωστό ότι το κάπνισμα μεταβάλλει την πο-
ρεία της ΙΦΕΝ ασκώντας προστατευτική δράση έναντι 
της Ελκώδους κολίτιδος και ευοδώνοντας την εμφάνιση 
της νόσου του Crohn. Σε πρόσφατη ενδιαφέρουσα 
μελέτη σε IL-10 deficient mice πειραματικό πρότυπο 
ΙΦΕΝ, διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση νικοτίνης επί δύο 
εβδομάδες προστάτευσε το παχύ έντερο από ανάπτυξη 
φλεγμονής δεν προστάτευσε όμως την νήστιδα των 
πειραματοζώων. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η χορήγηση 
νικοτίνης στα πειραματόζωα μετά την εγκατάσταση της 
κολίτιδος είχε ως αποτέλεσμα μείωση της φλεγμονώ-
δους διεργασίας72.Τα πειράματα αυτά επιβεβαιώνουν 
τις αντίστοιχες κλινικές παρατηρήσεις. 

6.6 δεσμευτικοί του σιδήρου παράγοντες – ερυθρο-
ποιητίνη

Η πρόσληψη σιδήρου σε ασθενείς με ελκώδη κο-
λίτιδα επιδεινώνει τη νόσο πιθανώς μέσω παραγωγής 
ενεργών ριζών οξυγόνου. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί με 
πρόσφατες μελέτες στις οποίες διαπιστώθηκε ότι η 
προσθήκη 0.3% και 3% σιδήρου στη δίαιτα αύξησε 
την βαρύτητα της κολίτιδος στο πειραματικό μοντέλο 
σε ποντικούς, όπως αυτό φάνηκε με την επιδείνωση του 
ιστολογικού score, την επιδείνωση των αιματηρών κε-
νώσεων και την βράχυνση του εντέρου. Οι αλλοιώσεις 
αυτές συνοδεύονταν από αύξηση των προϊόντων υπε-
ροξείδωσης των λιπών και την μείωση των αντιοξειδω-
τικών βιταμινών στο πλάσμα. Είναι επομένως πιθανό 
ο σίδηρος να προκαλεί επιδείνωση της κολίτιδος από 
DNSB μέσω αύξησης του οξειδωτικού stress73. 

H χορήγηση ερυθροποιητίνης σε πειραματική 
κολίτιδα με DNBS έχει ως αποτέλεσμα μείωση της 
εκτάσεως και της βαρύτητος των ιστολογικών βλαβών 
της κολίτιδος. Φαίνεται ότι η ερυθροποιητίνη δεν δεν 
αυξάνει απλώς τον αιματοκρίτη αλλά μπορεί να απο-
τελέσει και θεραπευτικό μέσον σε ασθενείς με ελκώδη 
κολίτιδα. Η διενέργεια σχετικών κλινικών μελετών 
μπορεί να αποδειχθεί επωφελής74.

6.7 Deferiprone

Η ουσία αυτή είναι ένας χηλικός παράγων δεσμευ-
τικός του σιδήρου, προστατεύει από την εμφάνιση 
πειραματικής κολίτιδος πιθανώς μέσω μείωσης της 
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παραγωγής ριζών οξυγόνου εξαρτωμένων από την 
παρουσία σιδήρου. Χηλικοί του σιδήρου παράγοντες 
χορηγούμενοι από του στόματος, πιθανώς να αποδει-
χθούν επωφελείς στην αντιμετώπιση των ασθενών με 
ΙΦΕΝ75. Προσφάτως επιβεβαιώνεται ότι η δέσμευση 
του σιδήρου σε αρουραίους μειώνει την βαρύτητα της 
DNBS κολίτιδος, ενώ η χορήγηση σιδήρου επιδεινώνει 
την κολίτιδα. Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση ότι 
τροποποιείται τουλάχιστον σε πειραματικό επίπεδο 
και το status των επιπέδων του ψευδαργύρου και του 
χαλκού76.

6.8 κυτταροκίνες

Ιντερλευκίνη-18

Έχει δειχθεί σε πειραματικό πρότυπο κολίτιδος 
με TNSB ότι η αδρανοποίηση της Ιντερλευκίνης-18 
βελτιώνει σημαντικότατα την κολίτιδα. Η IL-18 παίζει 
σημαντικότατο ρόλο στις αντιδράσεις Th1, αν και οι 
ευοδωτικές της φλεγμονής δράσεις της επεκτείνονται 
πολύ πέραν των Th1 κυττάρων και περιλαμβάνουν τα 
μακροφάγα καθώς και την παραγωγή TNF-α77.

Anti-macrophage migration inhibitory factor antibody

Πρόσφατες παρατηρήσεις υποστηρίζουν ότι η χο-
ρήγηση αντισώματος που αναστέλλει την δράση του 
παράγοντος που αναστέλλει την μετανάστευση των 
μακροφάγων, έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική βελ-
τίωση της κολίτιδος σε αρουραίους, που προκαλείται 
από DSS78. 

Ιντερλευκίνη-12

Εξ ίσου σημαντικό ρόλο για την πρόκληση της 
πειραματικής κολίτιδος διαδραματίζει και η Ιντερ-
λευκίνη-12. Η δράση της σχετίζεται με την ευόδωση 
της παραγωγής φλεγμονωδών κυτταροκινών καθώς 
την λειτουργία των ρυθμιστικών Τ-κυττάρων. Προάγει 
την διαφοροποίηση των Th1 κυττάρων, καθώς και την 
κυτταρική ανοσία79.

Προσκολλητικά μόρια

Η χορήγηση αντισώματος έναντι του προσκολλητι-
κού μορίου MAdCAM-1 προκαλεί ύφεση της κολίτιδος 
που προκαλείται από DSS σε ποντικούς πράγμα που 
υπονοεί ότι το μόριο αυτό ενδέχεται να έχει θεραπευ-
τική δράση σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα80. 

6.9 ανοσοτροποιητικά- ανοσοκατασταλτικά

Infliximab (Remicade)

Το χιμαιρικό αντίσωμα έναντι του παράγοντος 
νέκρωσης του όγκου, χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα στο 
πειραματικό πρότυπο κολίτιδος από DNBS σε αρου-
ραίους. Το φάρμακο χορηγήθηκε υποδορίως σε δόση 
5, 10 και 15 mg/Kg BW για 7 ημέρες. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ευνοϊκά κλινικά και ιστολογικά αποτελέσματα 
στη δόση των 5 mg/Kg BW συγκριτικώς με τις άλλες 
δόσεις γεγονός που απόλυτα συμβαδίζει με την κλινική 
εντύπωση ότι η δόση των 5 mg είναι η άριστη δόση για 
την αντιμετώπιση των ασθενών με νόσο Crohn. Τα 
επίπεδα του TNF στο εντερικό τοίχωμα μειώθηκαν 
σε στατιστικά σημαντικό βαθμό όπως και τα επίπεδα 
της μανολαδεύδης81. Τα αποτελέσματα της μελέτης 
αυτής ενισχύουν την άποψη ότι ο TNF υπεισέρχεται 
στους μηχανισμούς δημιουργίας της πειραματικής 
κολίτιδος από TNBS σε αρουραίους καθώς και ότι το 
χιμαιρικό αντίσωμα δρα χορηγούμενο υποδορίως και 
στην χημική κολίτιδα. 

Κυκλοσπορίνη

Η κυκλοσπορίνη χρησιμοποιήθηκε προσφάτως 
στο πειραματικό πρότυπο χημικής κολίτιδος με καλά 
αποτελέσματα. Το φάρμακο χορηγήθηκε και από του 
ορθού παράλληλα με την ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση 
και είχε ως αποτέλεσμα μείωση της έκτασης της κολί-
τιδος, καθώς και μείωση των CD25+ κυττάρων εντός 
του βλεννογόνου και υποβλεννογόνου του εντερικού 
τοιχώματος. Η μελέτη αυτή υποστηρίζει την τοπική 
εφαρμογή της κυκλοσπορίνης με στόχο την μείωση 
της ποσότητος της συστηματικώς χορηγουμένης δό-
σεως και επομένως την μείωση της συχνότητος των 
επιπλοκών82. 

Thalidomide

Η Θαλιδομίδη έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες πι-
θανότατα μέσω αναστολής της δράσης του TNF-α. Στο 
πειραματικό πρότυπο κολίτιδος από iodoacetamide η 
θαλιδομίδη μείωσε σε στατιστικά σημαντικό βαθμό την 
βαρύτητα της κολίτιδος μέσω μειώσεως των επιπέδων 
του TNF-α83. 

6.9 ορμονικοί παράγοντες

Βομβεσίνη

Η χορήγηση Βομβεσίνης αναστέλλει την κατα-
στροφή του εντερικού βλεννογόνου που προκαλείται 
στο πειραματικό πρότυπο κολίτιδος με TNBS. Είναι 
πιθανό ότι η Βομβεσίνη ασκεί προστατευτική δράση 
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όσον αφορά στην ακεραιότητα του εντερικού βλεννο-
γόνου, ευνοώντας τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων 
του εντερικού βλεννογόνου84.

Λεπτίνη

Η χορήγηση λεπτίνης σε πειραματική κολίτιδα 
είχε ως αποτέλεσμα βελτίωση του μακροσκοπικού 
και μικροσκοπικού score των πειραματοζώων. Η 
εξωγενώς χοπρηγούμενη λεπτίνη φαίνεται ότι μιμείται 
τα αποτελέσματα της ενεργοποίησης του υποθαλαμο-
υποφυσιο-επινεφριδιακού άξονα στο πειραματικό 
πρότυπο κολίτιδος85. Τα αντιφλεγμονώδη αποτελέ-
σματα της λεπτίνης φαίνεται ότι σχετίζονται με ιστικό 
μηχανισμό εξαρτώμενο από τα ουδετερόφιλα και την 
απελευθέρωση γλυκοκορτικοειδών.

Αυξητική ορμόνη

Η χορήγηση αυξητικής ορμόνης αυξάνει το βάρος 
και μειώνει την βαρύτητα της φλεγμονής σε διαγονιδια-
κά ποντίκια με έλλειψη IL-1086. Η χορήγηση αυξητικής 
ορμόνης στους ασθενείς με ΙΦΕΝ ίσως θα πρέπει να 
δοκιμαστεί εκ νέου με νέες κλινικές μελέτες. 

6.10 Χημικοί παράγοντες

L-glutamine

Η χορήγηση L-glutamine υπό μορφή υποκλυσμών 
βελτιώνει τόσο την ιστολογική, όσο και βιοχημική εικό-
να της πειραματικής κολίτιδος από TNSB, μειώνοντας 
ταυτόχρονα και τον βαθμό του οξειδωτικού stress87.

L-arginine
Η L-αργινίνη χρησιμεύει ως υπόστρωμα για το οξεί-

διο του αζώτου (ΝΟ) καθώς και για την L-ornithine 
που είναι πρόδρομες ουσίες για σύνθεση κολλαγόνου 
και πολυαμινών. Ακόμη η αργινίνη εμπλέκεται στις 
διεργασίες φλεγμονής και ιστικής ίνωσης και απο-
κατάστασης. Σε ενδιαφέροντα πειράματα φάνηκε ότι 
η κανονική πρόσληψη αργινίνης είναι επωφελής στο 
πειραματικό πρότυπο κολίτιδος ενώ τόσο η απουσία 
αργινίνης, όσο και οι μεγάλες δόσεις της, δρουν βλα-
πτικά στο πειραματικό πρότυπο, μέσω εναπόθεσης 
κολλαγόνου και βλαπτικής δράσης του ΝΟ88. 

Ηπαρίνη

Η χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη μειώνει 
σημαντικά την βαρύτητα της κολίτιδος από DNBS 
και Iodoacetamide χορηγούμενη σε δόση 200 U/Kg, 
γεγονός που είναι απόλυτα συμβατό με την κλινικές 

παρατηρήσεις σύμφωνα με τις οποίες το φάρμακο είναι 
αποτελεσματικό σε περιπτώσεις σοβαρής προσβολής 
ελκώδους κολίτιδος89. 

Ropivacaine

Η Ropivacaine, ένα μακράς δράσεως αναισθητικό, 
έχει βρεθεί ότι ασκεί ευνοϊκή δράση σε ασθενείς με 
ελκώδη κολίτιδα. Όμοια αποτελέσματα έχουν διαπι-
στωθεί και στο πειραματικό πρότυπο κολίτιδος. Τα 
αποτελέσματα σχετικής μελέτης δείχνουν όμοια απο-
τελεσματικότητα με την βουτεζονίδη αλλά υπέρτερη 
της μεσαλαζίνης90. 

Mesopram

Η χημική αυτή ουσία, είναι ένας ειδικός ανα-
στολέας της τύπου IV φωσφοδιεστεράσης, η οποία 
έχει δειχθεί ότι μειώνει την σύνθεση του TNF-α και 
της Ιντερφερόνης-γάμμα. Στο πειραματικό πρότυπο 
κολίτιδος η Masopram μείωσε σημαντικά το κλινικό 
score χορηγούμενη τόσο από του στόματος όσο και 
ενδοπεριτοναϊκά91.

Ψευδάργυρος

Είναι από μακρού γνωστό ότι ο ψευδάργυρος ενι-
σχύει την άμυνα των κυττάρων έναντι των λοιμώξεων 
και άλλων βλαβών καθώς και τις διεργασίες επούλω-
σης. Στο πειραματικό πρότυπο κολίτιδος με TNCB η 
μέσω καθετήρα χορήγηση ψευδαργύρου σε διάφορες 
συγκεντρώσεις είχε ως αποτέλεσμα μείωση των δι-
αρροιών, μικρότερη απώλεια βάρους και μικρότερο 
βάρος παχέος εντέρου, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα στις 
μακροσκοπικές αλλοιώσεις του εντέρου, την διάταση 
του εντέρου και το βαθμό της φλεγμονώδους διηθήσε-
ως. Η σύνθεση μεταλλοθειονίνης αυξήθηκε92. 

Από μελέτες σε πειραματικά πρότυπα κολίτιδος 
έχει διαπιστωθεί ότι η χορήγηση από του στόματος 
ψευδαργύρου σε διαφορετικές πυκνότητες έχει ως 
αποτέλεσμα βελτίωση της διαταραγμένης εντερικής 
διαπερατότητος μέσω αποκατάστασης στο φυσιολογι-
κό των ισχυρών συνάψεων των κυττάρων. Αυτό όπως 
είναι ευνόητο μπορεί να αποτελέσει ενισχυτικό μέσο 
στη θεραπεία των ασθενών με ΙΦΕΝ αφού η διατα-
ραγμένη εντερική διαπερατότης αποτελεί ουσιώδες 
παθοφυσιολογικό επακόλουθο93. 

Superoxide dismutase mimetic

Η χορήγησή της ουσίας αυτής σε πειραματική κολί-
τιδα από TNBS έχει ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση 
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της διαταραχής της αρχιτεκτονικής των αδενίων, καθώς 
και μείωση της δραστηριότητος της μυελοϋπεροξειδά-
σης και των επιπέδων της μανολδιαλδεύδης94.

6.11 λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου

Βουτυρικό οξύ

Είναι γνωστό ότι το βουτυρικό οξύ αναστέλλει τα 
φλεγμονώδη φαινόμενα σε ασθενείς με ελκώδη κολίτι-
δα. Σε πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση 
βουτυρικού οξέος σε κολίτιδα από DSS σε αρουραίους 
μειώνει την φλεγμονώδη διήθηση από πολυμορφοπύρη-
να, μειώνει την διαπερατότητα του εντέρου, αυξάνει την 
βιωσιμότητα των επιθηλιακών κυττάρων, και αναστέλλει 
την ενεργοποίηση του πυρηνικού παράγοντος κάπα-
βήτα και της Heat shock protein95. 

6.12 Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα

Προσταγλανδίνες

Οι προσταγλανδίνες είναι σημαντικοί διαμεσολα-
βητές στις διαδικασίες της εντερικής φλεγμονής. Σε 
πειραματικό πρότυπο ανάπτυξης κολίτιδος σε IL-10 
deficient mice διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση μη στε-
ροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων είχε ως αποτέ-
λεσμα ταχεία ανάπτυξη σοβαρής, χρόνιας κολίτιδος, η 
οποία παρέμεινε και μετά την διακοπή της χορήγησης 
του ΜΣΑΦ96. Φαίνεται επομένως ότι οι ενδογενώς 
παραγόμενες προσταγλανδίνες είναι πολύ σημαντικοί 
αναστολείς ανάπτυξης εντερικής φλεγμονής στο πει-
ραματικό αυτό πρότυπο κολίτιδος. 

Νimezulide

Είναι ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες, εκλε-
κτικός αναστολέας της κυκλοοξυγενάσης-2. Η ουσία 
αυτή μειώνει την έκταση της κολίτιδος που προκαλείται 
από οξικό οξύ. Επίσης μειώνει την παραγωγή από τον 
βλεννογόνο της μυελοϋπεροξειδάσης και της συνθετά-
σης του οξειδίου του αζώτου. 

Celecoxib

Ο εκλεκτικός αυτός αναστολέας της κυκλο-οξυ-
γενάσης-2, έχει δειχθεί ότι μειώνει σημαντικά την 
βαρύτητα της κολίτιδος που προκαλείται από TNBS 
σε αρουραίους97.

Meloxicam

Ο εκλεκτικός αυτός αναστολέας της COX-2 έχει 
δειχθεί ότι προκαλεί σημαντική βελτίωση των ιστολο-
γικών αλλοιώσεων πειραματικής κολίτιδος με TNBS 

και οξικό οξύ. Ο μηχανισμός φαίνεται ότι σχετίζεται με 
την αναστολή της σύνθεσης τόσο της προσταγλανδίνης 
Ε2, όσο και του TNF-αλφα98,99.

Τα πειράματα αυτά πιθανολογούν ότι οι εκλεκτι-
κοί αναστολείς της κυκλοοξυγενάσης-2 μπορεί να 
έχουν θεραπευτική αξία στους ασθενείς με ελκώδη 
κολίτιδα.

Rofecoxib

Πρόκειται για εκλεκτικό αναστολέα της COX-2, 
ο οποίος ασκεί προστατευτική δράση στο πρότυπο 
κολίτιδος με DSS, μέσω μειώσεως της διηθήσεως από 
ουδετερόφιλα, αναστολής της συνθέσως IL-1beta και 
επανόδου της φυσιολογικής έκφρασης της COX-1 στον 
φλεγμαίνοντα βλεννογόνο.

6.13 αντιοξειδωτικές ουσίες

Διάφορες χημικές ουσίες με αντιοξειδωτικές και 
κυτταροπροστατευτικές ιδιότητες έχουν επίσης χρη-
σιμοποιηθεί με επιτυχία. 

Dosmalfate

Είναι ένα νέο φλαβονοειδές το οποίο σε δόση 
400-800 mg/Kg μείωσε σημαντικά την συχνότητα των 
συμφύσεων και το score της ιστικής βλάβης του παχέος 
εντέρου των πειραματοζώων100. Το ευνοϊκό θεραπευτι-
κό αποτέλεσμα πιθανώς οφείλεται στην ενίσχυση της 
έκφρασης του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα. 

5-(2-hydroxy-ethylamino)-1-cyclohexyl-2-pentanone

To μόριο αυτό με βασικούς χαρακτήρες, το οποίο 
συνδυάζει αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές 
δράσεις, έχει δειχθεί προσφάτως ότι ασκεί ευνοϊκή 
επίδραση στο χημικό πρότυπο κολίτιδος από DNBS. 
Εκτός από την σημαντικότατη βελτίωση της ιστολο-
γικής εικόνος, η χορήγηση της ουσίας αυτής είχε ως 
αποτέλεσμα μείωση των επιπέδων του TNF-άλφα101.

Zolimid
Η αντιοξειδωτική ουσία Zolimid είναι αποτελε-

σματικός αντιφλεγμονώδης παράγων στο πειραμα-
τικό πρότυπο κολίτιδος με οξικό οξύ, αφού μειώνει 
αποτελεσματικά τόσο τα επίπεδα της μανολαλδεύδης, 
όσο και την ιστολογική και κλινική εικόνα των πειρα-
ματοζώων102.

Vitamin E

Σε πρόσφατες μελέτες ελέγχθηκε η αποτελεσμα-
τικότητα της βιταμίνης Ε, η οποία αποτελεί την πλέον 
ισχυρή αντιοξειδωτική ουσία, στο πειραματικό πρό-
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τυπο κολίτιδος από DNBS. Η βιταμίνη Ε προκάλεσε 
μείωση του βάρους του εντέρου και του ιστολογικού 
score, ελάττωσε την διάρροια των πειραματοζώων, τα 
επίπεδα της IL-1β και διατήρησε την δραστικότητα της 
ρεδουκτάσης και της γλουταθειόνης. Δεν είχε όμως 
επίδραση στη δραστικότητα της μυελοϋπεροξειδάσης 
που αποτελεί δείκτη της διήθησης του βλεννογόνου 
από πολυμορφοπύρηνα. Η βιταμίνη Ε φαίνεται ότι δρα 
κυρίως στο οξειδωτικό stress που συνοδεύει την χημική 
πειραματική κολίτιδα103. Σε πρόσφατη μελέτη φάνηκε 
ότι η βιταμίνη Ε δρα συνεργιστικώς με το σελήνιο104.

6.14 αντιφλεγμονώδεις ουσίες

Inosin

Η ινοσίνη είναι μια φυσική πουρίνη προερχόμενη 
από διάσπαση της αδενοσίνης η οποία έχει προσφά-
τως διαπιστωθεί ότι έχει ισχυρότατη αντιφλεγμονώδη 
δράση. Η ουσία αυτή διαπιστώθηκε ότι προστατεύει το 
παχύ έντερο ποντικών από την φλεγμονώδη διήθηση 
και την υπεροξείδωση του λίπους, που παρατηρείται 
στην κολίτιδα από DSS, ενώ παράλληλα βελτιώνει την 
επιβίωση των πειραματοζώων105.

Lisofylline και Lysophospholipids

Είναι γνωστό ότι οι διεργασίες της εντερικής φλεγ-
μονής ενεργοποιούν αλυσίδα αντιδράσεων στις οποίες 
λιπίδια των κυτταρικών μεμβρανών προκαλούν γένεση 
εικοσανοειδών και φωσφολιπιδίων. Οι βιοδραστικοί 
λιπιδικοί μεσολαβητές παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην 
παθογένεση της εντερικής φλεγμονής. Ο βλεννογό-
νος του παχέος εντέρου ασθενών με ΙΦΕΝ περιέχει 
μεγάλη ποσότητα φωσφολιπιδίων. Σε πειραματικό 
πρότυπο κολίτιδος από TNBS δύο φυσικώς εμφανιζό-
μενα φωσφολιποειδή, το λυσοφωσφατιδικό οξύ και η 
λυσοφωσφατιδυλεθανολαμίνη καθώς και η lisophylline 
μείωσαν σε σημαντικό βαθμό τον βαθμό της φλεγμονής 
και νέκρωσης συγκριτικώς με τα ζώα ελέγχου106. 

6.15 διατροφικά προϊόντα 

Μέλι

Ενδιαφέροντα είναι πρόσφατα πειράματα σύμφωνα 
με τα οποία η ενδοορθική χορήγηση μελιού έχει παρό-
μοιο θεραπευτικό αποτέλεσμα με αυτό της χορήγησης 
πρεδνιζολόνης107. Φαίνεται ότι η προστατευτική δράση 
του μελιού ασκείται μέσω αναστολής του σχηματισμού 
ελευθέρων ριζών που απελευθερώνονται από τους 
φλεγμαίνοντες ιστούς. 

Curcumin

H ουσία Curcumin είναι ένα συστατικό-πρόσθετο 
ευρέως χρησιμοποιούμενο σε διάφορες τροφές. Η 
ουσία αυτή αναστέλλει την κολίτιδα που προκαλείται 
από DNB μέσω μηχανισμών σχετιζόμενων με ανα-
στολή της δραστικότητος του πυρηνικού παράγοντος 
κάπα-βήτα108. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται 
με εντελώς πρόσφατες παρατηρήσεις109.

Garlicin

Πρόκειται για ουσία που περιέχεται στο σκόρδο. 
Διαπιστώθηκε ότι προστατεύει τον βλεννογόνο του 
παχέος εντέρου από την εμφάνιση κολίτιδος από 
TNBS. Η προστασία αυτή φαίνεται ότι επιτελείται 
μέσω αύξησης του αποπτωτικού δείκτη110.

Green tea

Το εκχύλισμα πράσινου τσαγιού βελτιώνει την 
κλινική εικόνα της κολίτιδος των πειραματοζώων 
που προκαλείται από DNBS111. Ακόμη βελτιώνει την 
διαταραχή των κρυπτών, μειώνει την παραγωγή μυ-
ελοϋπεροξειδάσης και TNF-α στον βλεννογόνο του 
παχέος εντέρου και μειώνει την προς τα άνω ρύθμιση 
της παραγωγής του ICAM-1.

6.16 Διάφορα

Ο παράγων XIII είναι μια τρανσγλουταμινάση που 
εμπλέκεται στις διεργασίες σταθεροποίησης του θρόμ-
βου και στην επούλωση των τραυμάτων. Τα επίπεδα 
πλάσματος του παράγοντος αυτού στους ασθενείς με 
ΙΦΕΝ είναι μικρότερα συγκρινόμενα με αυτά των 
φυσιολογικών μαρτύρων. 

Ενδοφλέβια χορήγηση ανασυνδυασμένου XIII σε 
πειραματική κολίτιδα από TNBS προκάλεσε βελτίωση 
της κολίτιδος και προήγαγε την επούλωση προϋπαρ-
χουσών βλαβών112. 

Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα χορηγούμενα από 
του στόματος (πηγή: fish oil) έχουν ως αποτέλεσμα μι-
κρότερου βαθμού μικρο- και μακροσκοπικές βλάβες στο 
παχύ έντερο ποντικών με κολίτιδα από TNBS113. 

Η κολίτιδα που προκαλείται από οξικό οξύ μειώ-
νεται με χορήγηση προσταγλανδινών, ινδομεθασίνης, 
μισοπροστόλης, σουλφασαλαζίνης και ανταγωνιστών 
της λευκοτριαίνης Β4 και Budesonide114,115, ενώ έχει 
διαπιστωθεί μείωση των προϊόντων της κυκλοοξυγε-
νάσης116 καθώς και μείωση των αναεροβίων βακτη-
ριδίων και λακτοβακίλλων του παχέος εντέρου του 
πειραματοζώου117. 
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Προσφάτως απεδείχθη σε πειραματικό πρότυπο 
κολίτιδος DSS ότι η απολιποπρωτείνηΑ-IV αποτελεί 
ενδογενή αντιφλεγμονώδη πρωτείνη, αναστέλλοντας 
λειτουργίες των ουδετεροφίλων και ρυθμίζοντας 
προς τα άνω την P-selectin στο επιθήλιο του παχέος 
εντέρου118. 

Διάφορες άλλες μελέτες με το πειραματικό πρότυπο 
TNBS έδειξαν μείωση του βαθμού της ενδοτοξιναιμί-
ας μετά χορήγηση παρομομυκίνης και καολίνης119,120, 
μείωση της παραγωγής ιντερλευκίνης-1 με χορήγηση 
5-αμινοσαλικυλικού οξέος121, φυσιολογικά επίπεδα 
παραγωγής παράγοντος νεκρώσεως του όγκου122 
και βελτίωση της κολίτιδος με χορήγηση βουτυρικού 
νατρίου και παράγοντος ΧΙΙΙ καθώς και μείωση της 
συνθέσεως θρομβοξάνης Β2 με χορήγηση βουτυρικού 
νατρίου και μεσαλαμίνης123. 

Εχουν επίσης μελετηθεί οι μεταβολές στη διαπε-
ρατότητα του εντερικού τοιχώματος στο πειραματικό 
πρότυπο κολίτιδος από DSS. Θεραπευτικώς έχουν 
χρησιμοποιηθεί αντιορός έναντι του TNF (αρνητικό 
αποτέλεσμα -μη πρόληψη της εμφάνισης κολίτιδος) και 
εικοσανοειδή υπό μορφή διαιτητικού συμπληρώματος 
προερχόμενου από πτερύγια καρχαρία124. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πειραματικά 
δεδομένα σύμφωνα με τα οποία προκλητή λοίμωξη 
από τρηματώδεις σκώληκες ασκεί προστατευτική 
δράση έναντι των φλεγμονωδών διεργασιών (Th1) 
στο πειραματικό πρότυπο κολίτιδος σε αρουραίους, 
που ενδέχεται να έχει θεραπευτικές επιπτώσεις125. Τα 
πειραματικά αυτά αποτελέσματα είναι σε συμφωνία με 
επιδημιολογικές παρατηρήσεις που υποδεικνύουν ότι η 
ΙΦΕΝ είναι πολύ σπάνια σε χώρες με υψηλή επίπτωση 
λοιμώξεων από νηματώδεις σκώληκες.
Ιστολογικές	 εικόνες	πειραματικής	κολίτιδος	υπάρ-

χουν	στο	Β΄	μέρος	του	βιβλίου.
Πρωτόκολλα	πειραματικής	κολίτιδος	σε	αρουραίους	

εφαρμόζονται	από	εξαετίας	και	πλέον	στο	Ερευνητικό	-	
Πειραματικό	Εργαστήριο	της	Φαρμακευτικής	Εταιρείας	
ELPEN,	Αθήνα	(Δ/ντής:	Δρ	Απόστολος	Παπαλόης).
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Åéêüíá 3. Óôéò êëáóéêÝò ìïñöÝò ôçò åëêþäïõò êïëßôéäïò  
ðáñáôçñåßôáé åíäïóêïðéêÜ óáöÞò äéá÷ùñéóìüò  

ôïõ Üðù ðñïóâåâëçìÝíïõ ôìÞìáôïò ôïõ ðá÷Ýïò åíôÝñïõ  
êáé ôïõ åããýò ôìÞìáôïò ðïõ äåí åßíáé ðñïóâåâëçìÝíï, éäéáßôåñá óå 
ðåñéðôþóåéò óôéò ïðïßåò äåí Ý÷åé åöáñìïóèåß ôïðéêÞ èåñáðåßá õðü 

ìïñöÞ õðïêëõóìþí. Åö´üóïí üìùò åöáñìïóèåß ôïðéêÞ èåñáðåßá  
ï óáöÞò áõôüò äéá÷ùñéóìüò åîáöáíßæåôáé êáé ôá åíäïóêïðéêÜ 

åõñÞìáôá ôçò öëåãìïíÞò ìåéþíïíôáé óçìáíôéêÜ óôï ðåñéöåñéêü ôìÞìá 
ôïõ åíôÝñïõ, ôï ïðïßï ìå ôïí ôñüðï áõôü ÷Üíåé ôçí éäéüôçôÜ ôïõ ùò 
äåßêôïõ ôçò ãåíéêÞò åíäïóêïðéêÞò åìöÜíéóçò ôïõ åíôÝñïõ êáé ôçò 

âáñýôçôïò ôçò öëåãìïíÞò.

1.   ΕνδοσκοπικΕσ ΕικονΕσ 
1.1.  Ελκωδουσ κολιτιδοσ
	 	 	(αρχείο:	Ιωάννης	Κ.	Τριανταφυλλίδης)

Åéêüíá 2. Åêôüò áðü ôï ïßäçìá, ôçí 
åñõèñüôçôá êáé ôçí ðåôå÷åéþäç åìöÜíéóç 
ìå ôéò åíäïôïé÷ùìáôéêÝò áéìïññáãßåò 
õðÜñ÷åé ðÜíôá ó÷åäüí ïßäçìá ôùí 
êïëéêþí êõøåëþí. Óå ðñï÷ùñçìÝíåò 
ìïñöÝò ôçò íüóïõ ïé êïëéêÝò êõøÝëåò 
âáèìéáßá åîáöáíßæïíôáé êáé ôï Ýíôåñï 
ðñïóëáìâÜíåé óùëçíþäç üøç.

Åéêüíá 1. Åíá áðü ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ 
åíäïóêïðéêÜ åõñÞìáôá ôçò åëêþäïõò 
êïëßôéäïò åßíáé ç äéÜ÷õôç êáé óõììåôñéêÞ 
ðñïóâïëÞ ïëüêëçñïõ ôïõ áõëïý ôïõ 
åíôÝñïõ. Óôçí åéêüíá åßíáé åìöáíÞò ç 
óçìáíôéêÞ åõèñõðôüôçôá ôïõ âëåííïãüíïõ 
ôüóï áõôüìáôç, üóï êáé ðñïêëçôÞ 
(áéìïññáãßá áêüìç êáé ìå ôçí áðëÞ 
åðáöÞ ôïõ åíäïóêïðßïõ ìå ôï åíôåñéêü 
ôïß÷ùìá)
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Åéêüíá 4. Êáèþò ç íüóïò ðñï÷ùñåß, ôá 
Ýëêç áõîÜíïõí óå ìÝãåèïò êáé âÜèïò. 
Ï ðåñéâÜëëùí ôá Ýëêç âëåííïãüíïò åßíáé 
Ýíôïíá öëåãìïíþäçò êáé åîÝñõèñïò. 
×áñáêôçñéóôéêÜ ïé áëëïéþóåéò 
êáôáíÝìïíôáé óõììåôñéêþò óå üëï ôïí 
åíôåñéêü áõëü.

Åéêüíá 7. Ìßá áðü ôéò ðëÝïí 
÷áñáêôçñéóôéêÝò åéêüíåò ôçò åëêþäïõò 

êïëßôéäïò åßíáé ï ó÷çìáôéóìüò 
öëåãìïíùäþí ðïëõðüäùí Þ 

øåõäïðïëõðüäùí. Óôçí ïîåßá öÜóç ôçò 
íüóïõ ïé øåõäïðïëýðïäåò êáëýðôïíôáé 

áðü ëåõêùðü öëåãìïíþäåò åîßäñùìá. 

Åéêüíá 5. Åíôïíåò öëåãìïíþäåéò 
áëëïéþóåéò, áéìïññáãßá êáé ïßäçìá ôùí 

ðôõ÷þí ôïõ åíôÝñïõ óå áóèåíÞ ìå åëêþäç 
êïëßôéäá.

Åéêüíá 6. ÂáñåéÝò áëëïéþóåéò åëêþäïõò 
êïëßôéäïò, ïé ïðïßåò ðñïêáëïýí 
óçìáíôéêÞ óôÝíùóç ôïõ åíôåñéêïý áõëïý.
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Åéêüíá 11. ÅóôéáêÝò åñõèñÝò êçëßäåò óå 
åëáöñÜ åðçñìÝíï êïêêéþäç âëåííïãüíï. 

Ï áóèåíÞò áíÝðôõîå áñãüôåñá ôõðéêÞ 
ïñèïóéãìïåéäßôéäá.

Åéêüíá 10. Ìå ôçí õðï÷þñçóç ôùí 
ïîÝùí öëåãìïíùäþí öáéíïìÝíùí,  
ôï ïßäçìá, ç åñõèñüôçôá êáé ôï 
öëåãìïíþäåò åîßäñùìá åîáöáíßæïíôáé. 
Ïìùò åîáêïëïõèïýí íá öáßíïíôáé 
óðïñáäéêÜ ùñéóìÝíïé øåõäïðïëýðïäåò 
÷ùñßò üìùò ìáêñïóêïðéêÜ óçìåßá 
öëåãìïíÞò.

Åéêüíá 8. Ïé 
øåõäïðïëýðïäåò 
ó÷çìáôßæïíôáé áðü 
õðïëåßììáôá Þ 
íçóßäåò âëåííïãüíïõ, 
ïé ïðïßåò äåí 
åìöáíßæïõí åîÝëêùóç 
ðåñéâáëëüìåíåò áðü 
åêôåôáìÝíåò ðåñéï÷Ýò 
åîåëêþóåùí. 

Åéêüíá 9. ÌåãÜëïé  
øåõäïðïëýðïäåò óå õðïêåßìåíç 

åëêþäç êïëßôéäá.
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Åéêüíá 12. Ðåñéï÷Þ ìå åñõèñü 
êáé Þðéá êïêêéþäç âëåííïãüíï ìå 
åíäïóêïðéêþò öõóéïëïãéêü ôïí 
ðåñéâÜëëïíôá âëåííïãüíï óå áóèåíÞ 
ìå áêáèüñéóôïõ ôýðïõ êïëßôéäá

Åéêüíá 13. ÐïëõðïåéäÞò üøç 
åðéèçëéáêÞò äõóðëáóßáò Þ DALM 
(Dysplasia Associated Lesion or 
Mass). óå áóèåíÞ ìå áðü ìáêñïý 
÷ñïíïëïãïýìåíç åëêþäç êïëßôéäá

Åéêüíá 14. Ç åðéèçëéáêÞ äõóðëáóßá 
ôïõ ðá÷Ýïò åíôÝñïõ ìðïñåß íá 
åìöáíßæåôáé ùò åëáöñþò åðçñìÝíç 
ïæþäçò ðåñéï÷Þ ôïõ âëåííïãüíïõ.

Åéêüíá 15. ÅíäïóêïðéêÞ åìöÜíéóç 
ðñþéìïõ êáñêéíþìáôïò ðïõ 

áíáðôýóóåôáé óå Ýäáöïò åëêþäïõò 
êïëßôéäïò. Ï ðåñéâÜëëùí âëåííïãüíïò 
åßíáé óáöþò ðáèïëïãéêüò ìå áðþëåéá 

ôïõ áããåéáêïý äéêôýïõ, ôïðéêü 
åñýèçìá êáé ìéêñÝò åðéöáíåéáêÝò 

åîåëêþóåéò.
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Åéêüíá 3. Áðü ôéò ðëÝïí ÷áñáêôçñéóôéêÝò 
ðñþéìåò åíäïóêïðéêÝò âëÜâåò ôçò íüóïõ 
ôïõ Crohn åßíáé ôá áöèþäç Ýëêç. Ïé 
ìéêñïý ìåãÝèïõò áõôÝò åîåëêþóåéò 
÷áñáêôçñßæïíôáé áðü ëåõêùðÞ âÜóç ìå 
åñõèñÜ (êõêëïôåñÞ) ôçí ðåñéâÜëëïõóá 
ðåñéï÷Þ. Ôá Ýëêç ìðïñåß íá åìöáíßæïíôáé 
ìåìïíùìÝíá Þ êáôÜ ïìÜäåò.

1.2.  ΕνδοσκοπικΕσ ΕικονΕσ νοσου του crohn
	 	 	(αρχείο:	Ιωάννης	Κ.	Τριανταφυλλίδης)

Åéêüíá 1. Ç íüóïò Crohn åíôïðßæåôáé 
óå ðïóïóôü ðÜíù áðü 25% óôï ðá÷ý 
Ýíôåñï. Ç óçìáíôéêüôåñç äéáöïñÜ áðü 
ôçí åëêþäç êïëßôéäá åêôüò áðü ôçí ìç 
ðñïóâïëÞ ôïõ ïñèïý, åßíáé ç áóýììåôñç 
êáôáíïìÞ ôùí áëëïéþóåùí êáé ç åóôéáêÞ 
ôïõò åìöÜíéóç. Óôçí åéêüíá öáßíïíôáé ïé 
ðñþéìåò áëëïéþóåéò ôçò íüóïõ ìå ôïðéêü 
ïßäçìá ôïõ åíôåñéêïý ôïé÷þìáôïò êáé 
åîáöÜíéóç ôïõ áããåéáêïý äéêôýïõ, ðÜíôá 
üìùò êáôÜ ôüðïõò.

Åéêüíá 2. Ìéêñü 
ìïíÞñåò Ýëêïò åðß 
ïéäçìáôþäïõò ðôõ÷Þò 
óå íüóï Crohn ðá÷Ýïò 
åíôÝñïõ.
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Åéêüíá 4. Óôçí åéêüíá öáßíïíôáé áñêåôÜ 
Ýëêç óõññÝïíôá, ìå áóýììåôñç üìùò 
êáôáíïìÞ. Óçìåéþóôå üôé ï ðåñéâÜëëùí 
âëåííïãüíïò öáßíåôáé öõóéïëïãéêüò 
ìå öõóéïëïãéêÞ äéáãñáöÞ ôùí 
õðïâëåííïãïíßùí áããåßùí.

Åéêüíá 6. Ç êáôáíïìÞ ôçò íüóïõ 
åîáêïëïõèåß íá äéáôçñåß ôïí áóýììåôñï 
÷áñáêôÞñá ôçò ðáñÜ ôçí ýðáñîç ðïëý 
ìåãÜëùí åëêþí.

Åéêüíá 5. Åëêïò 
ìå óáöÞ üñéá óôï 

óéãìïåéäÝò óå 
áóèåíÞ ìå íüóï 

Crohn ðá÷Ýïò 
åíôÝñïõ. Ï 

âëåííïãüíïò ãýñù 
áðü ôï Ýëêïò åßíáé 

ïéäçìáôþäçò.

Åéêüíá 7. Ç åéêüíá åí åßäåé ëéèïóôñþôïõ 
áðïôåëåß ÷áñáêôçñéóôéêü êáé ó÷åäüí 
ðáèïãíùìïíéêü åíäïóêïðéêü åýñçìá 
óå áóèåíåßò ìå íüóï ôïõ Crohn. Óôçí 

åéêüíá öáßíåôáé ç ÷áñáêôçñéóôéêÞ üøç 
ôïõ ëéèïóôñþôïõ (ãñáììïåéäÞ Ýëêç ìå ôïí 

ìåôáîý áõôþí âëåííïãüíï ïéäçìáôþäç), 
óôï êáôéüí êüëïí. Ôï ëéèüóôñùôï åßíáé 

ðÜíôá åõñýôåñï óå óýãêñéóç ìå ôï ýøïò 
ôïõ (äéáôñÝ÷åé åãêáñóßùò). Ï âëåííïãüíïò 
ìðïñåß íá åßíáé áðü ó÷åäüí öõóéïëïãéêüò 

ìÝ÷ñé åñõèçìáôþäçò óôï êÝíôñï ôïõ 
ëéèüóôñùôïõ.
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Åéêüíá 9. 
Ïõëþäçò 

óôÝíùóç ôïõ 
áõëïý ôïõ 

êáôéüíôïò êüëïõ 
ìå ðáñïõóßá 
åîåëêþóåùí 
(äåîéü ìÝñïò 

ôçò åéêüíïò) êáé 
øåõäïðïëýðïäåò 
(êÜôù ìÝñïò) óå 
áóèåíÞ ìå íüóï 

Crohn.

Åéêüíá 8. 
×áñáêôçñéóôéêÜ 
Ýëêç óå íåï ôåëéêü 
åéëåü áóèåíïýò ìå 
ðñïçãçèåßóá åêôïìÞ 
ôïõ ôåëéêïý åéëåïý. 
Ôá áöèþäç áõôÜ 
Ýëêç áðïôåëïýí 
÷áñáêôçñéóôéêü 
åíäïóêïðéêü óçìåßï 
õðïôñïðÞò ôçò íüóïõ. 
Åßíáé åìöáíÞò ç 
ýðáñîç Ýëêïõò óôçí 
êïñõöÞ ìéáò ðôõ÷Þò.

Åéêüíá 10. ¢öèïíïé øåõäïðïëýðïäåò 
óôï óéãìïåéäÝò áóèåíïýò ìå ìáêñÜ 
íüóï Crohn. Ç åéêüíá áõôÞ èá ðñÝðåé 
íá äéáöïñïäéáãíùóèåß áðü ðïëõðïåéäÝò 
êáñêßíùìá óéãìïåéäïýò.

Åéêüíá 11. Äýï óôüìéá óõñéããùäþí 
ðüñùí óôï áíéüí áóèåíïýò ìå íüóï 
Crohn. Ï âëåííïãüíïò ðáñïõóéÜæåé 

äéÜóðáñôá ìéêñÜ Ýëêç.
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Åéêüíá 12. ÅõìÝãåèåò 
óôüìéï åíôåñïåíôåñéêïý 

óõñéããßïõ (ìåôáîý áíéüíôïò 
êáé åéëåïý) óå áóèåíÞ ìå 

íüóï ôïõ Crohn.

Åéêüíá 13. Óôçí åéêüíá öáßíåôáé ç åðïýëùóç âáñåéþí 
åîåëêþóåùí ìå ó÷çìáôéóìü åêôåôáìÝíùí ïõëþí 
óôïí âëåííïãüíï. ÁõôÞ ç äéåñãáóßá ôçò ïõëïðïßçóçò 
ìðïñåß íá ïäçãÞóåé óå ó÷çìáôéóìü åêêïëðùìáôéêÞò 
åìöÜíéóçò ôïõ áõëïý ôïõ åíôÝñïõ.

Åéêüíá 15. Ìéêñü áöèþäåò Ýëêïò óôçí 
ðñïðõëùñéêÞ ðåñéï÷Þ ôïõ óôïìÜ÷ïõ. Óôï ìÝóïí 
ôçò åéêüíïò öáßíåôáé ôï åíäïóêüðéï (áíÜóôñïöïò 
÷åéñéóìüò).

Åéêüíá 14. Áöèþäåò Ýëêïò óôç ãñáììÞ Æ ìåôáîý 
ïéóïöÜãïõ êáé óôïìÜ÷ïõ óå áóèåíÞ ï ïðïßïò åß÷å 
åðßóçò ðñïóâïëÞ ôïõ ëåðôïý êáé ðá÷Ýïò åíôÝñïõ 
áðü íüóï ôïõ Crohn.
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1.3.  ΕνδοσκοπικΕσ ΕικονΕσ απΕικονιστικησ καψουλασ
	 	 (αρχείο:	Νικόλαος	Καλαντζής	-	Περικλής	αποστολόπουλος	-	Χρυσόστομος	Καλαντζής)	

Ενδοσκοπικές εικόνες με Μ2α™ κάψουλα ασθενών με νόσο crohn
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Åéêüíá 2. ÁñéóôåñÞ åëêþäçò êïëßôéò: 
Ðïéêéëßá áêôéíïëïãéêþí åõñçìÜôùí êáé 

óçìåßùí üðùò åîÜëåéøç êïëéêþí êõøåëþí, 
êïêêßùóç, óôåíþóåéò ôïõ åíôÝñïõ. 

Óçìåéþóôå ôï öõóéïëïãéêü åãêÜñóéïí êüëïí.

2.    ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
2.1.   ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
2.1.1.   ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΟΣ
	 	 	 	 (αρχείο:	Ιωάννης	Κ.	Τριανταφυλλίδης)

ÊËÁÓÉÊÇ ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÁ 

Ïé åéêüíåò áõôÝò áíôéóôïé÷ïýí óå áóèåíåßò 
ìå áðïäåäåéãìÝíç êëéíéêþí, éóôïëïãéêþò êáé 
åíäïóêïðéêþò éäéïðáèÞ öëåãìïíþäç åíôåñéêÞ 
íüóï, ãéá ôïõò ïðïßïõò õðÜñ÷ïõí ðëçñïöïñßåò 
ìáêñÜò ðáñáêïëïýèçóçò.

Åéêüíá 1. ÊáèïëéêÞ ðñïóâïëÞ 
ôïõ ðá÷Ýïò åíôÝñïõ óå ãõíáßêá 
áóèåíÞ çëéêßáò 60 åôþí ìå åëêþäç 
êïëßôéäá (éóôïëïãéêÞ åðéâåâáßùóç 
÷åéñïõñãéêïý ðáñáóêåõÜóìáôïò 
ïëéêÞò êïëåêôïìÞò). Óôåíþóåéò 
êáé äéáôÜóåéò ôïõ åíôåñéêïý 
áõëïý, åîÜëåéøç  êïëéêþí 
êõøåëþí. Ðáñáôçñåßôáé åéëåßôéò åê 
ðáëéíäñïìÞóåùò.
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Åéêüíá 3. ÅêôåôáìÝíç ðñïóâïëÞ ôïõ ðá÷Ýïò 
åíôÝñïõ áðü åëêþäç êïëßôéäá. Áëëïéþóåéò 
óõììåôñéêÜ êáôáíåìçìÝíåò. ÐñïÝ÷åé ç 
åéêüíá ôùí âáèÝùí åíôõðùìÜôùí óå üëï ôï 
ìÞêïò ôïõ áðåéêïíéæïìÝíïõ åíôÝñïõ.

Åéêüíá 4. ÅêôåôáìÝíç (êáèïëéêÞ) êïëßôéò 
óå áóèåíÞ ìå åëêþäç êïëßôéäá áðü Ýôïõò. 
Óçìåéþóáôå ôçí åìöáíÞ ýðáñîç Üöèïíùí 

øåõïäïðïëõðüäùí, êáèþò êáé ôá âáèÝá 
Ýëêç. Áëëïéþóåéò óõììåôñéêÜ êáôáíåìçìÝíåò
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Åéêüíá 5. ÓôÝíùóç ôçò åéëåï-ïñèéêÞò 
áíáóôüìùóçò óå áóèåíÞ ìå õöïëéêÞ 

êïëåêôïìÞ êáé åéëåïñèéêÞ áíáóôüìùóç ãéá 
åëêþäç êïëßôéäá. Ó÷åôéêÞ äéÜôáóç 

ôïõ ïñèïý. 

Åéêüíá 6. ÅêôåôáìÝíç åëêþäçò êïëßôéò 
êáôáëáìâÜíïõóá ôï áñéóôåñü êüëïí êáé ôï 
åãêÜñóéï. ÔõðéêÞ áêôéíïëïãéêÞ åìöÜíéóç.
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Åéêüíá 7. ÊáèïëéêÞ åëêþäçò êïëßôéò  
óå áóèåíÞ ìå ìáêñï÷ñüíéá íüóï. ÅîÜëåéøç 
êïëéêþí êõøåëþí, óôåíþóåéò ôïõ áõëïý, 
äéáôáñá÷Þ ôçò öõóéïëïãéêÞò åìöÜíéóçò ôïõ 
âëåííïãüíïõ ìå äéÜóðáñôåò åîåëêþóåéò.

Åéêüíá 8. ÐñïóâïëÞ ôïõ 
ïñèïóéãìïåéäïýò áðü åëêþäç 

êïëßôéäá. Åßíáé åìöáíÞ ôá âáèåéÜ 
Ýëêç. Åéêüíá øåõäïåêêïëðþìáôïò 

óôï êÜôù ìÝñïò ôçò åéêüíïò. 
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Åéêüíá 9. ÅêôåôáìÝíç åëêþäçò 
êïëßôéò. ÓïâáñÝò áëëïéþóåéò ðïõ 
ðåñéëáìâÜíïõí áðþëåéá êïëéêþí 
êõøåëþí, Ýëêç äéðëÞ ðáñõöÞ êáé 

øåõäïðïëýðïäåò. 
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Eéêüíá 1. ÅîÜëåéøç öõóéïëïãéêÞò ðôõ÷þóåùò, óôÝíùóç 
ôåëéêïý åéëåïý (áíïéêôü âÝëïò) êáé ðñïóôåíùôéêÞ äéÜôáóç 
(êëåéóôü âÝëïò) óå áóèåíÞ ìå íüóï Crohn ôïõ ôåëéêïý 
åéëåïý.

Åéêüíá 2. ÅêôåôáìÝíç óôÝíùóç ôïõ ôåëéêïý åéëåïý óå 
áóèåíÞ ìå íüóï ôïõ Crohn.

Åéêüíá 3. ÅêôåôáìÝíç óôÝíùóç ôåëéêïý åéëåïý. Ðáñáôçñïýíôáé ðïëëáðëïß óõñéããþäåéò ðüñïé óôçí ðåñéï÷Þ 
ôïõ ôåëéêïý åéëåïý.

2.1.2.   ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ Crohn
	 	 	 	 (αρχείο:	Ιωάννης	Κ.	Τριανταφυλλίδης)
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Åéêüíá 5. Ãõíáßêá áóèåíÞò ìå íüóï Crohn ëåðôïý êáé ðá÷Ýïò åíôÝñïõ çëéêßáò 40 åôþí. ÁóõíÞèçò åéêüíá ëßáí 
åêôåôáìÝíçò ðñïóâïëÞò ôïõ åéëåïý.

Åéêüíá 4. ÅêôåôáìÝíç ðñïóâïëÞ åëßêùí ôïõ ôåëéêïý åéëåïý óå áóèåíÞ ìå íüóï Crohn.
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Åéêüíá 6. ÐñïóâïëÞ 
ôåëéêïý åéëåïý óå Üíäñá 
áóèåíÞ çëéêßáò 52 åôþí ìå 
ìáêñï÷ñüíéá íüóï Crohn.

Åéêüíá 7. ¢íäñáò áóèåíÞò çëéêßáò 
52 åôþí ìå ìáêñï÷ñüíéá íüóï 

Crohn ëåðôïý êáé ðá÷Ýïò åíôÝñïõ. 
×áñáêôçñéóôéêÝò áëëïéþóåéò íüóïõ 

Crohn ôïõ åéëåïý.
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Åéêüíá 8. ¢íäñáò áóèåíÞò ìå ðñþôç 
ðñïóâïëÞ âáñåßáò Crohn êïëßôéäïò. 
ÅêôåôáìÝíç êáôÜ óõíÝ÷åéá ðñïóâïëÞ 
ôïõ ðá÷Ýïò åíôÝñïõ. Ç óõíå÷Þò 
ðñïóâïëÞ ôïõ ðá÷Ýïò åíôÝñïõ åßíáé 
êáôÜ ðïëý óðáíéþôåñç áðü ôçí 
ôìçìáôéêÞ ðñïóâïëÞ.

Åéêüíá 9. ÅêôåôáìÝíç óôÝíùóç ôïõ ôåëéêïý 
åéëåïý ìå óáêêïåéäåßò äéåõñýíóåéò êáé 

ôïé÷ùìáôéêÝò åîåëêþóåéò óå áóèåíÞ çëéêßáò 
31 åôþí ìå íüóï Crohn ëåðôïý åíôÝñïõ 

(éóôïëïãéêÞ åðéâåâáßùóç åêôáìÝíôïò 
ôåëéêïý åéëåïý)
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Åéêüíá 10. EêôåôáìÝíç, ëßáí 
áóõíÞèçò, ðñïóâïëÞ ôïõ åéëåïý 

óå ãõíáßêá áóèåíÞ çëéêßáò 40 
åôþí ìå íüóï Crohn ëåðôïý êáé 
ðá÷Ýïò åíôÝñïõ. Ï åéëåüò åßíáé 

ðñïóâëåâëçìÝíïò óå ìåãÜëç Ýêôáóç 
(ôïõëÜ÷éóôïí 80 cm).

Åéêüíá 11. ¢íäñáò áóèåíÞò çëéêßá 38 åôþí. 
ÕöïëéêÞ êïëåêôïìÞ êáé åéëåïïñèñéêÞ 
áíáóôüìùóç ãéá íüóï Crohn ðá÷Ýïò åíôÝñïõ. 
ÅêôåôáìÝíç ðñïóâïëÞ ôïõ áíáóôïìùèÝíôïò 
åéëåïý ìå ôï ïñèü. 
Ï áóèåíÞò ðáñïõóéÜæåé åðåéóüäéá 
áôåëïýò áðïöñÜîåùò.
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Åéêüíá 1. ÔõðéêÞ áêôéíïëïãéêÞ 
åìöÜíéóç óðïíäõëéêÞò óôÞëçò 
ãõíáßêáò áóèåíïýò ìå íüóï 
Crohn êáé áãêõëïðïéçôéêÞ 
óðïíäõëßôéäá.

Åéêüíá 2. ×áñáêôçñéóôéêÞ åéêüíá 
óêëçñõíôéêÞò ÷ïëáããåéßôéäïò (óôåíþóåéò 

êáé äéáôÜóåéò ôùí åíäïçðáôéêþí 
÷ïëçöüñùí, áíþìáëç ðáñõöÞ 

ôïé÷þìáôïò ÷ïëçäü÷ïõ ðüñïõ) óå 
ãõíáßêá çëéêßáò 33 åôþí ìå åëêþäç 

ðáíêïëßôéäá.

2.1.3.   ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΙΦΕΝ
	 	 	 	 (αρχείο:	Ιωάννης	Κ.	Τριανταφυλλίδης)
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Åéêüíá 3. ÄåîéÜ õäñïíÝöñùóç 
ëüãù ðéÝóåùò ôïõ ïõñçôÞñá óå 
áóèåíÞ ìå öëåãìïíþäç ìÜæá 
óôçí ðýåëï (ôåëéêüò åéëåüò). 
Óçìåéþóôå ôéò ÷áñáêôçñéóôéêÝò 
âëÜâåò ôçò áãêõëïðïéçôéêÞò 
óðïíäõëßôéäïò.

Åéêüíá 4. Åíôåñï-åíôåñéêü óõñßããéï 
(âÝëïò) óå óôåíùôéêü ôìÞìá ôïõ 

ôåëéêïý åéëåïý áóèåíïýò ìå íüóï 
Crohn ôïõ ôåëéêïý åéëåïý.
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Åéêüíá 5. ÅêôåôáìÝíåò áëëïéþóåéò åëêþäïõò êïëßôéäïò ìå ðñïÝ÷ïõóåò óôçí áêôéíïëïãéêÞ åéêüíá ôéò óôåíùôéêÝò ðåñéï÷Ýò 
óå Üíäñá áóèåíÞ çëéêßáò 40 åôþí. Óôçí éóôïëïãéêÞ åîÝôáóç ôïõ ðáñáóêåõÜóìáôïò ïëéêÞò êïëåêôïìÞò äéåðéóôþèçêáí 
áëëïéþóåéò ÷ñüíéáò åíåñãïý êáé åí ìÝñåé áíåíåñãïý åëêþäïõò êïëßôéäïò ìå ðïëëáðëÝò óõññÝïõóåò êáôÜ ôüðïõò 
áëëïéþóåéò õðü ìïñöÞ åðéìÞêùí ðëáêþí. ÉêáíÞò âáñýôçôïò áëëïéþóåéò ðáëéíäñïìéêÞò åéëåßôéäïò. Óôï ðáñáóêåýáóìá 
äéáðéóôþèçêå óå ìßá áðü ôéò óôåíùôéêÝò ðåñéï÷Ýò áíÜðôõîç âëåííþäïõò áäåíïêáñêéíþìáôïò ìÝóçò äéáöïñïðïßçóçò 
áíåðôõãìÝíïõ óå Ýäáöïò DALM (Dysplasia Associated Lesion and Mass). ÓôÜäéï êáñêéíþìáôïò êáôÜ Aster Coller D. 
Ï áóèåíÞò êáôÝëçîå óå äéÜóôçìá 8 ìçíþí ìåôÜ ôç ÷åéñïõñãéêÞ åðÝìâáóç.
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Åéêüíá 6. Áêôéíïãñáößá ëåêÜíçò óå áóèåíÞ ìå íüóï Crohn. ÊáôáóôñïöÞ éåñïëáãïíßùí êáé êáô’ éó÷ßïí 
áñèñþóåùí. Ç áóèåíÞò õðåâëÞèç óå áíôéêáôÜóôáóç ôçò äåîéÜò ìçñéáßáò êåöáëÞò. Áëëïéþóåéò áãêõëïðïéçôéêÞò 
óðïíäõëßôéäïò.
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Åéêüíá 7. Profile áêôéíïãñáößá èþñáêïò 
ãõíáßêáò áóèåíïýò ìå íüóï Crohn  
êáé áãêõëïðïéçôéêÞ óðïíäõëßôéäá. 
ÓáöÝóôáôç áðåéêüíéóç ôùí áëëïéþóåùí 
ôçò óðïíäõëéêÞò óôÞëçò.

Åéêüíá 8. ¢íäñáò áóèåíÞò çëéêßá 29 åôþí ìå 
íüóï Crohn ðá÷Ýïò åíôÝñïõ. Íåöñïëéèßáóç 

äåîéïý íåöñïý, åìöáíÞò 
óôçí áðëÞ áêôéíïãñßá êïéëßáò. 

Ç ëéèßáóç åðéâåâáéþèçêå õðåñç÷ïãñáöéêþò. 
Ï Üññùóôïò áíÝöåñå åðåéóüäéá êùëéêïý 

íåöñïý êáé áéìáôïõñßáò
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Åéêüíá 10. AðëÞ áêôéíïãñáößá êïéëßáò 
óå áóèåíÞ çëéêßáò 30 åôþí 

ìå íüóï Crohn ôåëéêïý åéëåïý 
(ÉóôïëïãéêÞ åðéâåâáßùóç). ÕäñáåñéêÜ åðßðåäá 

êïéëßáò (áôåëÞò áðüöñáîç ëåðôïý åíôÝñïõ). 
ÏìïéïãåíÞò óýóôáóç êïéëßáò ïöåéëüìåíç óå 

ýðáñîç áóçðôéêïý õãñïý
 (õðåñç÷ïãñáöéêÞ åðéâåâáßùóç).

Åéêüíá 9. Óõñßããéï ìåôáîý 
êáôéüíôïò êüëïõ êáé êïéëéáêïý 
ôïé÷þìáôïò óå áóèåíÞ ìå íüóï 
Crohn.
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2.1.4.   ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΟΣ
	 	 	 	 (αρχείο:	Ιωάννης	Κ.	Τριανταφυλλίδης)

Åéêüíá 1. ¢íäñáò áóèåíÞò çëéêßáò 25 åôþí  
ìå âáñåéÜ ðñþôç ðñïóâïëÞ êïëßôéäïò. ÁõôÞ ç 
áêôéíïëïãéêÞ åéêüíá ôïõ ðá÷Ýïò åíôÝñïõ ç ïðïßá 
äåß÷íåé óôÝíùóç ôïõ åíôÝñïõ, óõììåôñéêÞ ðñïóâïëÞ, 
åîåëêþóåéò, øåõäïðïëýðïäåò, ìå åíäïóêïðéêÜ 
÷áñáêôçñéóôéêÜ ðåñéóóüôåñï óõìâáôÜ ìå íüóï 
Crohn. Ï áóèåíÞò áíôáðïêñßèçêå óôç ÷ïñÞãçóç 
ìåãÜëùí äüóåùí êïñôéêïóôåñïåéäþí.

Åéêüíá 2. Íåáñüò áóèåíÞò çëéêßáò 15 
åôþí ìå öëåãìïíþäç åíôåñïðÜèåéá. 

Áóýììåôñç ðñïóâïëÞ ôïõ ðá÷Ýïò åíôÝñïõ 
ìå éóôïëïãéêÜ åõñÞìáôá óõìâáôÜ ìå 

åëêþäç êïëßôéäá. ÅíäïóêïðéêÞ åéêüíá 
ïñèïý ÷ùñßò éäéáßôåñá åõñÞìáôá.
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3.	 	ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ	ΕΙΚΟΝΕΣ
3.1.		ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ	ΕΙΚΟΝΕΣ
3.1.1.		 ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	ΙΦΕΝ
	 	 	(Αρχείο:	Ιωάννης	Κ.	Τριανταφυλλίδης	-	Φλώρα	Ζερβού)

Åéêüíá	3. Óôçí áóèåíÞ ôçò åéêüíïò 2 åßíáé åìöáíåßò ïé 
äéáâñþóåéò ôïõ âëåííïãüíïõ ôçò ðáñåéÜò.

Åéêüíá	 4. ÓôïìáôéêÝò âëÜâåò óå Üíäñá áóèåíÞ ìå 
åêôåôáìÝíç íüóï Crohn ðá÷Ýïò åíôÝñïõ. Åßíáé åìöáíåßò 
ïé ó÷éóìÝò ôïõ äÝñìáôïò (fissuring), ç óõã÷åéëßôéò êáé ïé 
äéáâñþóåéò ôùí ÷åéëÝùí.

Åéêüíá	1. ÓôïìáôéêÝò âëÜâåò óå ãõíáßêá áóèåíÞ çëéêßáò 
56 åôþí ìå åëêþäç êïëßôéäá áðü åîáåôßáò. Åßíáé åìöáíÞò 
ç óõíýðáñîç óõã÷åéëßôéäïò êáé ëåýêçò óôï ðåñéâÜëëïí 
ôï óôüìá äÝñìá.

Åéêüíá	 2. ÓôïìáôéêÝò âëÜâåò óå ãõíáßêá áóèåíÞ 
çëéêßáò 40 åôþí ìå åêôåôáìÝíç íüóï Crohn ëåðôïý êáé 
ðá÷Ýïò åíôÝñïõ ãíùóôÞ áðü äåêáåôßáò. Åßíáé åìöáíÞò ç 
óõã÷åéëßôéò êáé ïé ó÷éóìÝò (fissuring ) ôùí ÷åéëÝùí.
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3.1.2.			ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΕΣ	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	ΙΦΕΝ
	 	 	(Αρχείο:	Γεώργιος	Κοκοζίδης)

Εικόνα	1. Ακτινολογική εικόνα αγκυλοποιητικής σπονδυ-

λίτιδας

Εικόνα	2. Πληκτροδακτυλία

Εικόνα	3. Οζώδες ερύθημα (πολλαπλό)
Εικόνα	4. Οζώδες ερύθημα (μονήρες)
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Εικόνα	5. Γαγγραινώδες πυόδερμα

Εικόνα	6. ERCP σε Πρωτοπαθή Σκληρυντική Χολαγγειί-

τιδα

Εικόνα	7. Επισκληρίτις

Εικόνα	8. Ραγοειδίτις
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3.1.3.		 ΕΙΚΟΝΕΣ	ΧΕΙΡΟυΡΓΙΚhΣ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ	ΕΛΚΩΔΟυΣ	ΚΟΛΙΤΙΔΟΣ	
	 	 	 (Αρχείο:	Σωτήριος	Μπαράτσης	-	Δημήτριος	Μαγγανάς)

Åéêüíá	4. ÂëåííïãïíåêôïìÞ ôïõ ïñèïý Åéêüíá	5. ÅéëåïðñùêôéêÞ áíáóôüìùóç ìå ìåìïíùìÝíåò 
ñáöÝò

Åéêüíá	2. ÐáñáóêåõÞ ôïõ ïñèïý ìÝ÷ñé ôï åðßðåäï ôùí 
áíåëêôÞñùí

Åéêüíá	 3. ÊáôáóêåõÞ ôçò ôå÷íçôÞò ëçêýèïõ áðü ôïí 
ôåëéêü åéëåü

Åéêüíá	1. Ôýðïé ôå÷íçôÞò ëçêýèïõ (pouch) 
ãéá áóèåíåßò ìå åëêþäç êïëßôéäá Þ ïéêïãåíÞ 
ðïëõðïäßáóç ðá÷Ýïò åíôÝñïõ
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3.1.4.	 ΕΙΚΟΝΕΣ	ΧΕΙΡΟυΡΓΙΚΗΣ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ	ΝΟΣΟυ	ΤΟυ	Crohn
	 	 	 (Αρχείο:	Γεώργιος	Πέρου	-	Αλέκα	Βαρελτζίδου)

Åéêüíá	2. ×åéñïõñãéêü ðáñáóêåýáóìá åêôïìÞò ðáó÷ïíôïò 
ôåëéêïý åéëåïý êáé ôõöëïý

Åéêüíá	1. ×áñáêôçñéóôéêÝò áëëïéþóåéò ôïõ âëåííïãüíïõ 
óå áóèåíÞ ìå íüóï Crohn ìå êñýðôåò êáé åéêüíá 
ðëáêüóôñùôïõ.

Åéêüíá	3. Äéáäï÷éêÝò óôåíþóåéò åéëåïý óå áóèåíÞ ìå 
íüóï Crohn

Åéêüíá	4. Åéêüíá ðñïóôåíùôéêÞò äéÜôáóçò

Åéêüíá	5. ÅêôïìÞ ðÜó÷ïíôïò 
óéãìïåéäïýò ìå óôÝíùóç ôïõ áõëïý 

êáé äçìéïõñãßá óõñéããßïõ ìå ôïí 
åéëåü (ç ëáâßäá áíáäåéêíýåé ôï 

óõñßããéï)
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Åéêüíá	6.	Ðáñáóêåýáóìá ÷åéñïõñãéêÞò 
åêôïìÞò ðá÷Ýïò åíôÝñïõ óå ãõíáßêá áóèåíÞ 
çëéêßáò 30 åôþí ìå åêôåôáìÝíç íüóï Crohn 
ðá÷Ýïò åíôÝñïõ. Äéáêñßíåôáé ç ðåñéï÷éêÞ 
ðÜ÷õíóç ôïõ ôïé÷þìáôïò ôïõ ðá÷Ýïò åíôÝñïõ.

Åéêüíá	7. Åã÷åéñçôéêü ðáñáóêåýáóìá 
áóèåíïýò ìå íüóï Crohn. Ï ôåëéêüò åéëåüò 

åßíáé åîçëêùìÝíïò êáé öëåãìïíþäçò.

Åéêüíá	8. ×åéñïõñãéêü ðáñáóêåýáóìá 
ëåðôïý åíôÝñïõ áóèåíïýò ìå íüóï Crohn. 
Äéáêñßíåôáé ç ðåñéï÷éêÞ ðÜ÷õíóç ôïõ 
ôïé÷þìáôïò ôïõ åíôÝñïõ óå Ýêôáóç ðëÝïí ôùí 
14 cm.
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Åéêüíá	9. Åã÷åéñçôéêü ðáñáóêåýáóìá 
áóèåíïýò ìå íüóï Crohn ôåëéêïý 
åéëåïý

Åéêüíá	11. Åã÷åéñçôéêü ðáñáóêåýáóìá 
áóèåíïýò ìå íüóï Crohn ôåëéêïý åéëåïý. Åßíáé 
åìöáíÞò ç ðÜ÷õíóç ôïõ ðÜó÷ïíôïò ôìÞìáôïò êáé 
ç åðáêüëïõèç óôÝíùóç ôïõ áõëïý.

Åéêüíá	10. Åã÷åéñçôéêü 
ðáñáóêåýáóìá áóèåíïýò ìå 
íüóï Crohn ôåëéêïý åéëåïý. 
(Óõìðôùìáôïëïãßá áôåëïýò 

áðïöñÜîåùò)
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3.2.		ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ	ΕΙΚΟΝΕΣ
3.2.1.		 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ	ΕΙΚΟΝΕΣ	ΑΣΘΕΝΩΝ	ΜΕ	ΙΦΕΝ

	 	 	 (αρχείο:	αικατερίνη	Ισμαήλου	-	Παράση)

Åéêüíá	1. Åëêþäçò êïëßôéäá: ÐñïâÜëëùí âëåííïãüíïò ìå 
ðõêíÞ äéáâëåííïãïíéêÞ öëåãìïíþäç äéÞèçóç, ðáñïõóßá 
êñõðôßôéäáò, êñõðôéêïý áðïóôçìáôßïõ, äéáôáñá÷Þ ôçò 
áñ÷éôåêôïíéêÞò ôùí êñõðôþí êáé âëåííïðåíßá

Åéêüíá	 2. ÐëáóìáôïêõôôáñéêÞ äéÞèçóç óôéò âáóéêÝò 
èÝóåéò ôïõ ÷ïñßïõ (basal plasmacytosis) êáé ìåôÜðëáóç 
ôýðïõ Paneth ôïõ êñõðôéêïý åðéèçëßïõ

Åéêüíá	3.	Åéêüíá åëêþäïõò êïëßôéäáò óå ýöåóç: ¹ðéá 
÷ñüíéá öëåãìïíÞ - Äéáôáñá÷Þ ôçò áñ÷éôåêôïíéêÞò 
(äéáêëÜäùóç êáé åðéìÞêõíóç êñõðôþí) - Õðåñåêêñéôéêü 
âëåííþäåò åðéèÞëéï

Åéêüíá	 4. ÅóôéáêÞ åíåñãüò êïëßôéò ìå åóôéáêÞ 
êñõðôßôéäá êáé äéáôÞñçóç ôçò áñ÷éôåêôïíéêÞò êáé ôçò 
âëåííïðáñáãùãÞò ôïõ âëåííïãüíïõ, ðïõ åãåßñåé õðüíïéá 
íüóïõ Crohn
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Åéêüíá	7. Åëêþäçò êïëßôéò ìå Ýíôïíç äñáóôçñéüôçôá: 
åíåñãüò öëåãìïíÞ óôï ÷üñéï, Ýíôïíç êñõðôßôéò êáé 
åêöõëéóôéêÝò áëëïéþóåéò ôïõ êñõðôéêïý åðéèçëßïõ

Åéêüíá	 8.	Ç ÷ñþóç áíïóïûðåñïîåéäÜóçò ãéá CMV 
åðß ÷ñüíéáò åëêþäïõò êïëßôéäáò óå Ýíôïíç Ýîáñóç 
áðïêáëýðôåé ìéêñü áñéèìü èåôéêþí åíäïèçëéáêþí êáé 
óôñùìáôéêþí êõôôÜñùí êáôÜ ôïí êïêêéþäç éóôü åóôéáêÞò 
åîÝëêùóçò

Åéêüíá	5. Ç áíåýñåóç åðéèçëéïåéäïýò êïêêéþìáôïò êáé 
ëåìöéêÞò Üèñïéóçò (aggregate) óôï âáèýôåñï ÷üñéï (óå 
óõíäõáóìü ìå åóôéáêÞ åíåñãü öëåãìïíÞ óå Üëëç èÝóç), 
åðéôñÝðåé ôçí äéÜãíùóç íüóïõ Crohn

Åéêüíá	6. Ôõðéêü áâáèÝò áöèþäåò Ýëêïò íüóïõ Crohn 
Üíùèåí ëåìöïæéäßïõ ìå åõìÝãåèåò åðéèçëéïåéäÝò 
êïêêßùìá
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Åéêüíá	10. Åã÷åéñçôéêü ðáñáóêåýáóìá 
êåñáõíïâüëïõ åëêþäïõò êïëßôéäáò: åóôéáêÞ 

åîÝëêùóç ìå áâáèÞ, áðüôïìç ó÷éóìÞ êáé 
åîïßäçóç êáé áñ÷üìåíç ìõïêõôôáñüëõóç. 

ÅìöáíÞò ç äéáôáñá÷Þ ôçò áñ÷éôåêôïíéêÞò ôïõ 
åðéêñåìÜìåíïõ óôï ÷åßëïò ôçò åîÝëêùóçò, Ýíôïíá 

õðåñáéìéêïý, âëåííïãüíïõ

Åéêüíá	 11. Åã÷åéñçôéêü ðáñáóêåýáóìá íüóïõ Crohn 
: ÐïëëáðëÝò åîåëêþóåéò, âáèåéÜ äéáôïé÷ùìáôéêÞ êáé 
óõññÝïõóá ëåìöéêÞ äéÞèçóç ìå åðéèçëéïåéäÞ êïêêéþìáôá, 
ôõðéêÝò ó÷éóìÝò. Áðïõóßá äéáôáñá÷Þò ôçò áñ÷éôåêôïíéêÞò 
ôïõ ðáñåìâáëëïìÝíïõ âëåííïãüíïõ

Åéêüíá	 12. Êåñáõíïâüëïò êïëßôéò - Áêáèüñéóôç: 
ÅóôéáêÞ åîÝëêùóç äßêçí V, áëëÜ êáé ó÷éóìïåéäÞò – 
Äéáôïé÷ùìáôéêÞ, ìç óõññÝïõóá ëåìöïêõôôáñéêÞ äéÞèçóç 
- ÄéáôÞñçóç ôçò áñ÷éôåêôïíéêÞò ôïõ âëåííïãüíïõ

Åéêüíá	9. Åéêüíá åóôéáêÞò åíåñãïý êïëßôéäáò (åóôéáêÞ 
êñõðôßôéò) åðß åëêþäïõò êïëßôéäáò õðü èåñáðåßá
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Åéê.	 13. âéïøßá ãáóôñéêïý âëåííïãüíïõ: Ç áíåýñåóç 
åóôéáêÞò ÷ñüíéáò öëåãìïíÞò ôïõ ãáóôñéêïý âëåííïãüíïõ 
ìå ëåìöéêÞ õðåñðëáóßá êáé ðáñïõóßá åðéèçëéïåéäïýò 
êïêêéþìáôïò ìðïñåß íá èÝóåé ôçí äéÜãíùóç íüóïõ 
Crohn

Åéê.	14.	ÅðçñìÝíç äõóðëáóôéêÞ áëëïßùóç (DALM) åðß 
åëêþäïõò êïëßôéäáò

Åéê.	15. DALM ìå ÷áìçëüâáèìç äõóðëáóßá Åéê.	16. DALM ìå õøçëüâáèìç äõóðëáóßá
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Åéê.	17. ×ñüíéá åëêþäçò êïëßôéò ìå ìÝôñéá äñáóôçñéüôçôá 
êáé åéêüíá áêáèüñéóôç ãéá äõóðëáóßá

Åéê.	 18. ¸êöñáóç ôçò ðñùôåúíçò p53 óå âëåííïãüíï 
ìå åéêüíá áêáèüñéóôç ãéá äõóðëáóßá åðß åëêþäïõò 
êïëßôéäáò

Åéê.	19.	Ðåñéïñéóìüò óôï êáôþôåñï 1/3 ôùí êñõðôþí ôïõ 
äåßêôç êõôôáñéêïý ðïëëáðëáóéáóìïý Ki-67 óå ðåñßðôùóç 
÷ñüíéáò åëêþäïõò êïëßôéäáò ÷ùñßò äõóðëáóßá

Åéê.	 20. Ç åðÝêôáóç ôïõ Ki-67 óå üëï ôï ìÞêïò ôçò 
êñýðôçò êáé óôï åðéöáíåéáêü åðéèÞëéï åíéó÷ýåé ôçí 
ìïñöïëïãéêÞ õðüíïéá äõóðëáóßáò
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3.2.2.		 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ	ΕΙΚΟΝΕΣ	ΑΣΘΕΝΩΝ	ΜΕ	ΕΛΚΩδη	ΚΟΛΙΤΙδΑ
	 	 	 (αρχείο:	Πετρούλα	Δαδιώτη)

Åéêüíá	1. Åëêþäçò êïëßôéò óå åíåñãü öÜóç. Ðáñáôçñïýíôáé 
äéáôáñá÷Þ ôçò áñ÷éôåêôïíéêÞò ìå óôïé÷åßá öëåãìïíÞò 
óôïí âëåííïãüíï êáé óôçí âëåííïãüíéï ìõéêÞ óôéâÜäá. 
Ìéêñïåîåëêþóåéò ôïõ âëåííïãüíïõ (Ç & Å × 1000).

Åéêüíá	2. Åëêþäçò êïëßôéò: Çùóéíüöéëç ìåôÜðëáóç. (Ç 
& Å ÷ 1500)

Åéêüíá	3. Åíåñãüò åëêþäçò êïëßôéò. ÏîÝá öáéíüìåíá 
öëåãìïíÞò óôï ÷áëáñü óôñþìá êáé óôï åðéèÞëéï. ÄéÞèçóç 
ôïõ åðéèçëßïõ áðü ðïëõìïñöïðýñçíá (Ç & Å ÷ 1500).
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Åéêüíá	4. Åëêþäçò êïëßôéò. ÓïâáñÝò áëëïéþóåéò åëêþäïõò 
êïëßôéäïò óå åíåñãü öÜóç. ÐïëëáðëÝò åîåëêþóåéò ìå 
áíÜðôõîç êïêêéþäïõò éóôïý. ÓçìáíôéêÞ äéáôáñá÷Þ óôçí 
áñ÷éôåêôïíéêÞ ôïõ âëåííïãüíïõ. Áýîçóç ôçò áðüóôáóçò 
âëåííïãüíïõ-âëåííïãïíßïõ ìõéêÞò óôéâÜäïò. (Ç & Å ÷ 
800)

Åéêüíá	5. Ìåãáëýôåñç ìåãÝèõíóç ôçò åéêüíáò 4. Ìåßùóç 
ôçò ðáñáãùãÞò âëÝííçò. Áöèïíá öëåãìïíþäç êýôôáñá 
óôï ÷áëáñü óôñþìá êáé óôï åðéèÞëéï (Ç & Å ÷ 1500).

Åéêüíá	 6. ´Áëëç èÝóç ôçò åéêüíïò 5. ÅîÝëêùóç êáé 
ðáñïõóßá êïêêéþäïõò éóôïý. Ìåßùóç ôçò ðáñáãùãÞò 
âëÝííçò. (Ç & Å × 1500).
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Åéêüíá	7. Åëêþäçò êïëßôéò óå ýöåóç. Çðéá äéáôáñá÷Þ ôçò 
áñ÷éôåêôïíéêÞò ôïõ âëåííïãüíïõ. ÖõóéïëïãéêÞ ðáñáãùãÞ 
ðëÞí ìéÜò åóôßáò ìå åìöáíÞ ìåßùóç ôçò ðáñáãùãÞò 
âëÝííçò. (Ç & Å × 1500)

Åéêüíá	8. Ìåãáëýôåñç ìåãÝèõíóç ôçò åéêüíïò 7. Åëêþäçò 
êïëßôéò óå ýöåóç. ÅóôéáêÞ áðïðëÜôõíóç ôïõ åðéèçëßïõ 
êáé ìåßùóç ôçò ðáñáãùãÞò âëÝííçò. (Ç & Å × 800).

Åéêüíá	9. Eëêþäçò êïëßôéò óå öÜóç áðïäñïìÞò-áíåíåñãüò. 
Óçìáíôéêïý âáèìïõ äéáôáñá÷Þ ôçò áñ÷éôåêôïíéêÞò ôïõ 
âëåííïãüíïõ. ÅóôéáêÞ áýîçóç ôïõ ÷áëáñïý óôñþìáôïò óå 
âÜñïò ôïõ åðéèçëéáêïý óôïé÷åßïõ. Áýîçóç ôçò áðüóôáóçò 
êñõðôþí áðü ôçí âëåííïãüíéï ìõéêÞ óôéâÜäá (Ç &Å × 
800)

Åéêüíá	10. Åíá áêüìç ôåìá÷ßäéï áðü ôçí ðñïçãïýìåíç 
áóèåíÞ ôçò åéêüíïò 9. Óå áõôÞ ôç èÝóç ç äéáôáñá÷Þ 
ôçò áñ÷éôåêôïíéêÞò åßíáé ìéêñïý âáèìïý êáé ìå êáëÞ 
âëåííïðáñáãùãÞ. (Ç & Å × 800).
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Åéêüíá	11.	Éäéá åéêüíá ìå ôçí õð áñéèìüí 9 óå ìåãáëýôåñç 
ìåãÝèõíóç. Äéáôáñá÷Þ óôçí áñ÷éôåêôïíéêÞ ìå õðåñï÷Þ 
ôïõ óôñùìáôéêïý óôïé÷åßïõ êáé ìåßùóç ôïõ ðÜ÷ïõò ôïõ 
âëåííïãüíïõ. Ìéêñïý âáèìïý ìåßùóç ôçò ðáñáãùãÞò 
âëÝííçò. (Ç & Å × 1500 )

Åéêüíá	 12. Åëêþäçò êïëßôéò åíåñãüò ìå óôïé÷åßá 
áðïäñïìÞò. Ôåìá÷ßäéï Üíù äåîéÜ: Çðéá äéáôáñá÷Þ ôçò 
áñ÷éôåêôïíéêÞò ôïõ âëåííïãüíïõ. Ïßäçìá óôñþìáôïò. 
Ôåìá÷ßäéï êÜôù áñéóôåñÜ: åëêþäçò êïëßôéò ìå óôïé÷åßá 
åíåñãïý öëåãìïíÞò. (Ç & Å × 800)

Åéêüíá	13. Ôï äåýôåñï ôåìá÷ßäéï ôçò õð áñéèìüí 12 åéêüíïò. 
Äéáêñßíïíôáé: Þðéá äéáôáñá÷Þ óôçí áñ÷éôåêôïíéêÞ, 
ìéêñïåîåëêþóåéò, óôïé÷åßá åíåñãïý öëåãìïíÞò êáé 
öëåãìïíþäçò äéÞèçóç âëåííïãïíßïõ ìõéêÞò óôéâÜäïò 
(Ç & Å × 800).

Åéêüíá	 14.  Åëêþäçò êïëßôéò óå åíåñãü öÜóç. 
Ðáñáôçñïýíôáé äéÜâñùóç êáé åîÝëêùóç, ìåßùóç ôçò 
ðáñáãùãÞò âëÝííçò êáé öëåãìïíþäçò äéÞèçóç ôïõ 
åðéèçëéáêïý óôïé÷åßïõ áðü öëåãìïíþäç êýôôáñá. (Ç & 
Å × 1200)
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Åéêüíá	 15. Åëêþäçò êïëßôéò ïîåßá-åíåñãüò öÜóç. 
Ðáñáôçñïýíôáé ìéêñïåîåëêþóåéò, Þðéá äéáôáñá÷Þ ôçò 
áñ÷éôåêôïíéêÞò, êáëÞ ó÷åôéêþò âëåííïðáñáãùãÞ êáé 
êñõðôéêÜ áðïóôçìÜôéá (âÝëç) (Ç & Å × 800).

Åéêüíá	 16. Ìåãáëýôåñç ìåãÝèõíóç ôçò åéêüíïò 15. 
Ðáñáôçñïýíôáé äéáôáñá÷Þ ôçò áñ÷éôåêôïíéêÞò ôïõ 
âëåííïãüíïõ, öëåãìïíþäçò äéÞèçóç ôïõ åðéèçëßïõ, 
êñõðôéêü áðïóôçìÜôéï êáé ìéêñïý âáèìïý ìåßùóç ôçò 
ðáñáãùãÞò âëÝííçò. (Ç & Å × 1500)

Åéêüíá	 17. Åëêþäçò êïëßôéò. Äé÷áëùôÞ ìïñöïëïãßá 
êñýðôçò óôá ðëáßóéá ôçò äéáôáñá÷Þò ôçò áñ÷éôåêôïíéêÞò 
êáé öëåãìïíþäçò äéÞèçóç ôïõ åðéèçëßïõ. (Ç & Å × 
1500).
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3.2.3.		 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ	ΕΙΚΟΝΕΣ	ΑΣΘΕΝΩΝ	ΜΕ	ΝΟΣΟ	ΤΟυ	Crohn
	 	 	 (αρχείο:	Πετρούλα	Δαδιώτη)

Åéêüíá	 3. Íüóïò Crohn. ÉóôïëïãéêÞ äéÜãíùóç áðü 
âéïøßá ðñùêôïý. Ðáñáôçñåßôáé ó÷éóìïåéäÝò Ýëêïò ìå 
áíÜðôõîç êïêêéþäïõò éóôïý (âÝëç). Ôï ðáñáêåßìåíï ôïõ 
Ýëêïõò ðïëýóôïéâï ðëáêþäåò åðéèÞëéï åßíáé áôñïöéêü 
êáé õðÜñ÷åé öëåãìïíþäçò äéÞèçóç óôï ÷üñéï. ( Ç & Å 
× 800)

Åéêüíá	4. Íüóïò Crohn. Äéáêñßíåôáé êïêêßùìá óôï åí 
ôù âÜèåé ÷üñéï.

Åéêüíá	1. Ãõíáßêá áóèåíÞò çëéêßáò 40 åôþí, ìå åêôåôáìÝíç 
íüóï Crohn ëåðôïý êáé ðá÷Ýïò åíôÝñïõ, ãíùóôÞ áðü 
äåêáåôßáò. ÓðÜíéá åéêüíá âéïøßáò âëåííïãüíïõ óôüìáôïò 
óôçí ïðïßá õðÜñ÷åé ïßäçìá ôïõ ÷ïñßïõ, Þðéïõ âáèìïý 
öëåãìïíþäçò äéÞèçóç êáé ðïëëáðëÜ ìéêñïáðïóôçìÜôéá 
óôç èçëþäç ìïßñá ôïõ ÷ïñßïõ. (Áéìáôïîõëßíç-Çùóßíç 
× 130).

Åéêüíá	2. Óôçí ßäéá áóèåíÞ ôçò åéêüíïò 1. ÉóôïëïãéêÞ 
åéêüíá âëåííïãüíïõ óôüìáôïò óôçí ïðïßá ðáñáôçñïýíôáé 
äéÜâñùóç ôïõ åðéèçëßïõ, óðïããßùóç, åðÝêôáóç ôùí 
ìéêñïáðïóôçìÜôùí êáé óôéò åí ôù âÜèåé óôéâÜäåò ôïõ 
åðéèçëßïõ (Áéìáôïîõëßíç-Çùóßíç × 130). 
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Åéêüíá	 6. Ôõðéêü åðéèçëéïåéäÝò êïêêßùìá íüóïõ ôïõ 
Crohn. (Ç & Å × 1500).

Åéêüíá	5. ×åéñïõñãéêü ðáñáóêåýáóìá íüóïõ ôïõ Crohn. 
Ðáñáôçñïýíôáé åêôåôáìÝíç åîÝëêùóç ôïõ âëåííïãüíïõ, 
ðëÞñçò ó÷åäüí áðïõóßá ôïõ åðéèçëéáêïý óôïé÷åßïõ, 
ðïëëáðëÜ åðéèçëéïåéäÞ êïêêéþìáôá êáé öëåãìïíþäçò 
äéÞèçóç (Ç & Å × 800).
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Åéêüíá	3. ÉóôïëïãéêÞ åìöÜíéóç 
ìÝôñéïõ âáèìïý äõóðëáóßáò óå 
áóèåíÞ ìå åëêþäç êïëßôéäá. Óôç 
ìåãÜëç áõôÞ ìåãÝèõíóç (Ç-Å x 
100) äéáêñßíïíôáé: ÓôéâÜäùóç 
ôïõ åðéèçëßïõ, óçìáíôéêïý 
âáèìïý ìåßùóç ôùí êáëõêïåéäþí 
êõôôÜñùí, äéüãêùóç êáé 
õðåñ÷ñùìßá ôùí ðõñÞíùí.

3.2.4.		 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ	ΕΙΚΟΝΕΣ	δυΣΠΛΑΣΙΑΣ	ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟυ		
ΠΑΧΕΟΣ	ΕΝΤΕΡΟυ	ΑΣΘΕΝΩΝ	ΜΕ	ΙΦΕΝ

	 	 	 (αρχείο:	Πετρούλα	Δαδιώτη)

Åéêüíá	2. ÉóôïëïãéêÞ 
åìöÜíéóç äõóðëáóßáò 

ìåôñßïõ âáèìïý óå 
áóèåíÞ ìå åëêþäç 

êïëßôéäá (Ç-Å x 100).

Eéêüíá	1. ÅêôåôáìÝíç ðõëùñéêÞ 
ìåôÜðëáóç êáé Þðéá äõóðëáóßá óå 
áóèåíÞ ìå íüóï Crohn (Ç-Å x 100)
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3.2.5.		 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ	ΕΙΚΟΝΕΣ	ΛηΚυΘΙΤΙδΟΣ
	 	 	 (αρχείο:	αικατερίνη	Παράση)	

(Περιστατικά	Γαστρεντερολογικού	Τμήματος	Γενικού	Κρατικού	Νοσοκομείου	Νίκαιας)

Åéêüíá	3. Ëçêõèßôéò: Êñõðôßôéò, ìåôáðëáóßá Paneth Åéêüíá	4. Ëçêõèßôéò: Ìåôáðëáóßá Paneth, çùóéíüöéëá

Åéêüíá	 1. Ëçêõèßôéò: ïîåßá öëåãìïíÞ - çùóéíïöéëéêÞ 
äéÞèçóç

Åéêüíá	2. Ëçêõèßôéò: ìåôáðëáóßá ðá÷Ýïò åíôÝñïõ

Åéêüíá	5. Ëçêõèßôéò: ¸ëêïò
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3.2.6.		 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ	ΕΙΚΟΝΕΣ	ΑΣΘΕΝΩΝ	ΜΕ	ΑΛΛΕΣ	ΚΟΛΙΤΙδΕΣ
	 	 	 (αρχείο:	αικατερίνη	Παράση)	

(Περιστατικά	Γαστρεντερολογικού	Τμήματος	Γενικού	Κρατικού	Νοσοκομείου	Νίκαιας)

Åéêüíá	3. Åõñåßá çùóéíïöéëéêÞ äÝóìç êïëëáãüíïõ êÜôù 
áðü ôï åðéèÞëéï.

Åéêüíá	4. Ç äÝóìç êïëëáãüíïõ ÷ñùìáôßæåôáé ðñÜóéíç 
ìå ôñé÷ñùìßá Masson.

Åéêüíá	1. ËåìöïêõôôáñéêÞ êïëßôéò: ÁõîçìÝíïò áñéèìüò 
åíäïåðéèçëéáêþí ëåìöïêõôôÜñùí ÷ùñßò äéáôáñá÷Þ ôçò 
áñ÷éôåêôïíéêÞò ôùí êñõðôþí

Åéêüíá	 2.  ËåìöïêõôôáñéêÞ êïëßôéò:  ÁõîçìÝíç 
öëåãìïíþäçò äéÞèçóç ôïõ ÷ïñßïõ êáé áõîçìÝíïò áñéèìüò 
åíäïåðéèçëéáêþí ëåìöïêõôôÜñùí.

Åéêüíá	5. ÌÝôñéá ìéêôïý ôýðïõ öëåãìïíþäçò äéÞèçóç 
ôïõ ÷ïñßïõ êáé åðéöáíåéáêïý åðéèçëßïõ ôï ïðïßï åßíáé 
åêöõëéóìÝíï

Åéêüíá	 6. Áíïóï÷ñþóç: ÁõîçìÝíç äéÞèçóç ôïõ 
åðéöáíåéáêïý êáé êñõðôéêïý åðéèçëßïõ áðü CD8+(T

8
) 

ëåìöïêýôôáñá.
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Åéêüíá	7. Ïîåßá åíôåñéêÞ éó÷áéìßá. Éó÷áéìéêÞ íÝêñùóç ôïõ 
âëåííïãüíïõ ôïõ ðá÷Ýïò åíôÝñïõ ìå Ýíôïíåò äéáôáñá÷Ýò 
ôùí êñõðôþí

Åéêüíá	8. ×ñüíéá éó÷áéìßá ðá÷Ýïò åíôÝñïõ. Éó÷áéìéêü 
Ýëêïò óå öÜóç åðïýëùóçò ìå Ýíôïíç åðéèçëéáêÞ 
áíáãÝííçóç ðïõ ìéìåßôáé åðéèçëéáêÞ äõóðëáóßá

Åéêüíá	9. ÌïíÞñåò Ýëêïò, Èçëþäçò åìöÜíéóç, ìéêñÝò 
åîåëêþóåéò, áíôéäñáóôéêÝò ìåôáâïëÝò ôùí êñõðôþí êáé 
åìöÜíéóç ìõéêþí äåóìßäùí óôï ÷üñéï

Åéêüíá	10. ÁêôéíéêÞ êïëßôéò. Ïîåßåò áêôéíéêÝò âëÜâåò: 
ÊáôáóôñïöÞ ôïõ åðéöáíåéáêïý åðéèçëßïõ, åêöýëéóç ôùí 
êñõðôþí, äéÜôáóç áããåßùí êáé áéìïññáãßá

Åéêüíá	11. Êïëßôéò áðü åíôåñéêÞ óðåéñï÷áßôç. Hematoxifilic 
(óêïôåéíÞ) æþíç ôçò åðéöÜíåéáò ôïõ åíôåñéêïý åðéèçëßïõ 
ïöåéëüìåíç óôçí åßóïäï ôùí âáêôçñéäßùí

Åéêüíá 	 12 .  Êïëßô éò  áðü êõôôáñïìåãáëïúü . 
Áíïóïúóôï÷çìéêÞ ÷ñþóç ãéá CMV: ÈåôéêÜ êýôôáñá
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Åéêüíá	 13. Êïëßôéò áðü E. coli. Áðïõóßá óçìáíôéêÞò 
öëåãìïíþäïõò äéÞèçóçò ôïõ ÷ïñßïõ, éó÷áéìéêÝò 
âëÜâåò êáé õáëéíïðïßçóç ôïõ áíþôåñïõ ôìÞìáôïò ôïõ 
âëåííïãüíïõ

Åéêüíá	 14. Øåõäïìåìâñáíþäçò êïëßôéò. ÔõðéêÞ 
øåõäïìåìâñÜíç êáëýðôïõóá ôïí åîçëêùìÝíï âëåííïãüíï 
ìå åêöýëéóç ôùí êñõðôþí

Åéêüíá	15. Êïëßôéò áðü ìç óôåñïåéäÞ áíôéöëåãìïíþäç 
öÜñìáêá. ÁõîçìÝíç ÷ñüíéá öëåãìïíþäçò äéÞèçóç ôïõ 
÷ïñßïõ êáé ðñþéìåò éó÷áéìéêÝò âëÜâåò ôïõ âëåííïãüíïõ
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Åéêüíá	5.	ÐëÞñçò åðáíüñèùóç 
(åðáíåðéèçëéïðïßçóç) ìå 
áðþëåéá ëßãùí êñõðôþí óå 
êåíôñéêÞ èÝóç.

3.2.7.			ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ	ΕΙΚΟΝΕΣ	ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚηΣ	ΚΟΛΙΤΙδΟΣ
	 	 	 (αρχείο:	Ιωάννης	Κ.	Τριανταφυλλίδης	-	απόστολος	Παπαλόης	-	αικατερίνη	Παράση)

Åéêüíá	1.	Éó÷áéìéêÞ íÝêñùóç 2/3 ôïõ âëåííïãüíïõ. Åéêüíá	2.	 Éó÷áéìéêÞ íÝêñùóç 3/3 ôïõ âëåííïãüíïõ óå 
êåíôñéêÞ èÝóç.

Åéêüíá	3.	ÍÝêñùóç ìÝ÷ñé ôïí õðïâëåííïãüíéï (íÝêñùóç 
áããåßïõ).

Åéêüíá	4.	ÐëÞñçò íÝêñùóç ôïõ ôïé÷þìáôïò.
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Åéêüíá	6.	ÉêáíÞ ßíùóç êáé ìåñéêÝò ìéêñïêñýðôåò. Åéêüíá	7.	ÐáñáìïíÞ ìéêñÞò åîÝëêùóçò ðïõ åðéêáëýðôåôáé 
áðü øåõäïìåìâñÜíç.

Åéêüíá	10.	ÌéêñÝò åóôßåò 
óýíèåóçò - åðïýëùóçò 
ôïõ âëåííïãüíïõ (÷ñþóç 
Trichrome - Masson).

Åéêüíá	 8.	ÐáñáìïíÞ åêôåôáìÝíçò åîÝëêùóçò ðïõ 
åðéêáëýðôåôáé áðü øåõäïìåìâñÜíç.

Åéêüíá	9.	ÐëÞñçò íÝêñùóç ôïõ åíôåñéêïý ôïé÷þìáôïò.
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.

ÊÜôù êïéëßá (ìåôÜ 24 þñåò)

¢íù - ÊÜôù êïéëßá (ìåôÜ 4 þñåò) ¢íù - ÊÜôù êïéëßá (ìåôÜ 24 þñåò)

Åéêüíá 1á. ÓðéíèçñïãñÜöçìá êïéëßáò ìå ñáäéåíåñãü ÃÜëëéï 67. Ðáñáôçñåßôáé áõîçìÝíç óõãêÝíôñùóç ôïõ 
ñáäéïöáñìÜêïõ óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ôåëéêïý åéëåïý, ãåãïíüò ðïõ óõíçãïñåß õðÝñ öëåãìïíþäïõò äéåñãáóßáò óôçí 
ðåñéï÷Þ

4.  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΦΕΝ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ  
  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
	 	(αρχείο:	Ιωάννης	Κ.	Τριανταφυλλίδης)

ÊÜôù êïéëßá (ìåôÜ 4 þñåò)

¢íù êïéëßá (ìåôÜ 4 þñåò) ¢íù êïéëßá (ìåôÜ 24 þñåò)

Ðåñßðôùóç 1. ÁóèåíÞò	çëéêßáò	32	åôþí	ìå	íüóï	Crohn	ôåëéêïý	åéëåïý-ôõöëïý.	(ðáèïëïãïáíáôïìéêÞ	åîÝôáóç	
åêôáìÝíôïò	åíôÝñïõ).
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Åéêüíá 1ã. Âáñéïý÷ïò 
õðïêëõóìüò ôçò 
ðåñéðôþóåùò 1. 

Ðáñáôçñåßôáé 
ó÷ïéíïåéäÞò äéáìüñöùóç 
áíéüíôïò äåîéÜò êïëéêÞò 

êáìðÞò.

Åéêüíá 1â. 
Õðåñç÷ïãñÜöçìá äåîéïý 
ëáãïíßïõ âüèñïõ óôïí ßäéï 
áóèåíÞ. Ðáñáôçñåßôáé 
äéÜôáóç ôìÞìáôïò ôïõ 
ôåëéêïý åéëåïý ìå ðÜ÷õíóç  
ôïõ ôïé÷þìáôïò (5.5 mm) 
óå ìéêñÞ Ýêôáóç áðü ôçí 
åéëåïôõöëéêÞ âáëâßäá. Ôï 
ôõöëü åëÝã÷åôáé åêäÞëùò 
ðåðá÷õóìÝíï êáé óðáóôéêü 
ìå ðÜ÷ïò ôïé÷þìáôïò 
10 mm. ÐÜ÷õíóç ôïõ 
ìåóåíôåñßïõ.
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Åéêüíá 1ä. Áêôéíïãñáößá ëåðôïý åíôÝñïõ 5.5 þñåò ìåôÜ 
ôç ëÞøç ôïõ âáñßïõ óôïí áóèåíÞ ôçò ðåñéðôþóåùò 1. 
Ðáñáôçñåßôáé åõñåßá ðïéêéëßá áêôéíïëïãéêþí óçìåßùí 
üðùò: åêôåôáìÝíç óôåíùôéêÞ Ýëéêá ëåðôïý åíôÝñïõ, âáèåéÜ 
Ýëêç, óõñßããéá, êáé äéáôÜóåéò ôïõ åíôÝñïõ.

Åéêüíá 1å. ÁîïíéêÞ ôïìïãñáößá êïéëßáò óôïí 
áóèåíÞ ôçò ðåñéðôþóåùò 1: Ðáñáôçñåßôáé 
ðÜ÷õíóç ôïõ ôïé÷þìáôïò ôïõ áíéüíôïò êáé 

ìåßùóç ôçò äéáìÝôñïõ ôïõ áõëïý Ýùò ôï 
ýøïò ôçò åéëåïôõöëéêÞò âáëâßäïò, üðïõ 

ðáñáôçñåßôáé ðïëý ìéêñÞ óõëëïãÞ õãñïý ìå 
åëáöñþò õðÝñðõêíç áðåéêüíéóç ôïõ ëéðþäïõò 

éóôïý óôçí ßäéá ðåñéï÷Þ. Ìåßùóç ôïõ åýñïõò 
ôïõ áõëïý êáé ðÜ÷õíóç ôïõ ôïé÷þìáôïò ôïõ 

ëåðôïý åíôÝñïõ.
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Ðåñßðôùóç 2. ¢íäñáò	áóèåíÞò	çëéêßáò	40	åôþí	ìå	÷åéñïõñãçèåßóá	íüóï	Crohn	ðá÷Ýïò	åíôÝñïõ	(åéëåïóéãìïåéäéêÞ	
áíáóôüìùóç).

Åéêüíá 2â. ÁîïíéêÞ 
ôïìïãñáößá 

êïéëßáò. Óçìáíôéêïý 
âáèìïý ðÜ÷õíóç 

ôïõ ôïé÷þìáôïò ôïõ 
ðñïóâåëâçìÝíïõ 

åíôåñéêïý 
ôïé÷þìáôïò.

Åéêüíá 2á. Âáñéïý÷ïò õðïêëõóìüò. ÅêôåôáìÝíç 
ðñïóâïëÞ ôìÞìáôïò ëåðôïý åíôÝñïõ (åéëåïý) 
ëüãù õðïôñïðÞò ôçò íüóïõ. ÄéÜôáóç ôïõ 
ðáñáìåßíáíôïò ïñèïý.
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Ðåñßðôùóç 3. ÁóèåíÞò	ìå	ìáêñÜò	äéÜñêåéá	åëêþäç	êïëßôéäá.

Åéêüíá 3â. ÅíäïóêïðéêÞ 
åéêüíá ðá÷Ýïò åíôÝñïõ: 

Ïõëþäçò óôÝíùóç ôïõ 
êáôéüíôïò ðïõ ðñïêáëåß ôï 

áêôéíïëïãéêü åýñçìá ôçò 
åéêüíïò 2á.

Åéêüíá 3á. Âáñéïý÷ïò 
õðïêëõóìüò: ÄáêôõëéïåéäÞò 
óôÝíùóç êáôéüíôïò.
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Ðåñßðôùóç 4. ¢íäñáò	áóèåíÞò	çëéêßáò	53	åôþí	ìå	÷åéñïõñãçèåßóá	íüóï	Crohn	ðá÷Ýïò	åíôÝñïõ.	ÐñïóÞëèå	
áíáöÝñùí	 äéáññïúêÝò	 êåíþóåéò,	 äåêáôéêÞ	 ðõñåôéêÞ	 êßíçóç	 êáé	 áðþëåéá	 âÜñïõò.	Áíôéêåéìåíéêþò	 õðÞñ÷å	
øçëáöçôÞ,	åëáöñþò	åðþäõíç	êáé	óêëçñÞ	ìÜæá	ìåãÝèïõò	ðïñôïêáëéïý	ðåñßðïõ	óôï	äåîéü	ðëÜãéï	ôçò	êïéëßáò.

Åéêüíá 4á. Âáñéïý÷ïò õðïêëõóìüò. Ðáñáôçñåßôáé åêôïìÞ ôïõ ôõöëïý êáé ôìÞìáôïò ôïõ áíéüíôïò ìå åõñåßá ôåëéêïðëáãßá 
áíáóôüìùóç ôïõ åéëåïý. Áëëïéþóåéò íüóïõ ôïõ Crohn óå ìÞêïò 35 cm ìå ðåñéãåãñáììÝíç äéáöõãÞ ôïõ óêéáãñáöéêïý 
óôá 10 cm áðü ôçí áíáóôüìùóç õðü ìïñöÞ óõëëïãÞò ìå ðåñéå÷üìåíï.



528

IÄÉÏÐÁÈÇÓ ÖËÅÃÌÏÍÙÄÇÓ ÅÍÔÅÑÉÊÇ ÍÏÓÏÓ

Åéêüíá 4â. ËåðôïìåñÝóôåñç áðåéêüíéóç ôçò 
ðñïóâëåâëçìÝíçò ðåñéï÷Þò ôïõ åíôÝñïõ.

Åéêüíá 4ã. ÁîïíéêÞ 
ôïìïãñáößá êïéëßáò 

óôïí áóèåíÞ 
õð’ áñéèìüí 4. 

Óôçí áíáôïìéêÞ 
èÝóç ôïõ ôõöëïý 

ðáñáôçñåßôáé 
óêßáóç åê 

ìáëáêþí ìïñßùí 
ìå ÷áñáêôçñéóôéêÜ 

öëåãìïíþäïõò 
óõëëïãÞò (üãêïõ). 

ÌéêñÞ ðïóüôçôá 
åëåýèåñçò 

óêéáãñáöéêÞò 
ïõóßáò åíôüò ôçò 
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Ðåñßðôùóç 5. ÍåáñÞ	áóèåíÞò	çëéêßáò	21	åôþí	ìå	÷åéñïõñãçèåßóá	íüóï	Crohn	ðá÷Ýïò	åíôÝñïõ.

Åéêüíá 5á. ÁîïíéêÞ ôïìïãñáößá êïéëßáò. ÄéÜôáóç ôïõ åíôÝñïõ, ìÜæá óôç äåîéÜ ðëáãßá êïéëßá.

Åéêüíá 5â. Âáñéïý÷ïò õðïêëõóìüò 
óôïí áóèåíÞ õð’ áñéèìüí 5. Ç ðåñéï÷Þ 

ôçò áíáóôüìùóçò (äåîéü ðëÜãéï ôçò 
êïéëßáò) ìå ðÜó÷ïí åíôåñéêü ôìÞìá.



530

IÄÉÏÐÁÈÇÓ ÖËÅÃÌÏÍÙÄÇÓ ÅÍÔÅÑÉÊÇ ÍÏÓÏÓ

Ðåñßðôùóç 6. ¢íäñáò	áóèåíÞò	çëéêßáò	30	åôþí	ìå	íüóï	Crohn	ôåëéêïý	åéëåïý	(ðáèïëïãïáíáôïìéêÞ	äéÜãíùóç	
åêôáìÝíôïò	åíôåñéêïý	ôìÞìáôïò).	Åéêüíåò	ðñéí	ôç	äéåíÝñãåéá	ôçò	÷åéñïõñãéêÞò	åðåìâÜóåùò.

Åéêüíá 6á. ÁðëÝò áêôéíïãñáößåò êïéëßáò 
óå üñèéá èÝóç. Ðáñáôçñïýíôáé ðïëëáðëÜ 
õäñáåñéêÜ åðßðåäá.

Åéêüíá 6â. ÁðëÞ áêôéíïãñáößá 
êïéëßáò óå üñèéá èÝóç óôïí áóèåíÞ ôçò 

åéêüíáò 6á ìåôÜ 4 åâäïìÜäåò áðü ôçí 
ðñïçãïýìåíç ëÞøç. Ðáñáôçñïýíôáé 

ðïëëáðëÜ õäñáåñéêÜ åðßðåäá. Ï áôåëÞò 
áõôüò åéëåüò óå áóèåíåßò ìå íüóï Crohn 

äåí áðïôåëåß Ýíäåéîç ãéá äéåíÝñãåéá 
÷åéñïõñãéêÞò åðÝìâáóçò.
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Åéêüíá 6ã. Áêôéíïãñáößá ëåðôïý åíôÝñïõ. 
ÅêôåôáìÝíåò óôåíùôéêÝò ðåñéï÷Ýò ôåëéêïý åéëåïý 
ìå åéêüíá ëéèïóôñþôïõ êáé äéáôÜóåéò åíôåñéêþí 
ôìçìÜôùí.

Åéêüíá 6ä. ÌáãíçôéêÞ ôïìïãñáößá 
êïéëßáò, óôïí ßäéï áóèåíÞ. ÐÜ÷õíóç 

ôïé÷þìáôïò ëåðôïý åíôÝñïõ. ÓôÝíùóç ôïõ 
áõëïý.
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Åéêüíá 6å. ÁîïíéêÞ ôïìïãñáößá êïéëßáò. 
Óå äéáäï÷éêÝò ëÞøåéò ðáñáôçñåßôáé 
åêóåóçìáóìÝíç ðÜ÷õíóç ôïõ ôïé÷þìáôïò 
ôïõ ëåðôïý åíôÝñïõ, êáèþò êáé óçìáíôéêÞ 
óôÝíùóç ôïõ áõëïý ôïõ ëåðôïý åíôÝñïõ.

Åéêüíá 6óô. 
Õðåñç÷ïãñÜöçìá êïéëßáò, 

ôïõ éäßïõ áóèåíïýò. ÐÜ÷õíóç 
åíôåñéêïý ôïé÷þìáôïò ìå 

óõíïäü óìßêñõíóç ôïõ áõëïý 
ôïõ åíôÝñïõ.
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Ðåñßðôùóç 7. ÁóèåíÞò	ìå	íüóï	Crohn	ôïõ	ðá÷Ýïò	åíôÝñïõ.	Ç	ðåñßðôùóç	õðïãñáììßæåé	ôçí	áíÜãêç	ïñèÞò	
áîéïëüãçóçò	 üëùí	 ôùí	 äåäïìÝíùí,	 êáèþò	 êáé	 ôï	 ñüëï	 ôçò	 åíäïóêüðçóçò	 óôç	 äéÜãíùóç	 ôçò	 éäéïðáèïýò	
öëåãìïíþäïõò	íüóïõ.

Åéêüíá 7á. Âáñéïý÷ïò 
õðïêëõóìüò. ×ùñßò 
éäéáßôåñá åõñÞìáôá åêôüò 
áðü ôçí åîÜëåéøç ôçò 
ðôõ÷þóåùò ôïõ ðá÷Ýïò 
åíôÝñïõ.

Åéêüíá 7â. ÅíäïóêïðéêÞ åéêüíá. Óôï 
óéãìïåéäÝò ðáñáôçñïýíôáé åðéìÞêç 

óáöþò áöïñéæïìÝíá Ýëêç, ðïõ 
ðáñïõóéÜæïõí áéìïññáãßá áðü ôá ÷åßëç 

ôïõò.
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Ðåñßðôùóç 8. ÁóèåíÞò	ìå	êáèïëéêÞ	ðñïóâïëÞ	ôïõ	ðá÷Ýïò	åíôÝñïõ	áðü	åëêþäç	êïëßôéäá.

Åéêüíá 8á. 
Âáñéïý÷ïò 
õðïêëõóìüò. 
ÊáèïëéêÞ 
ðñïóâïëÞ ôïõ 
åíôÝñïõ áðü ôç 
íüóï. ÁôåëÞò 
ðëÞñùóç ìå âÜñéï 
ôïõ óéãìïåéäïýò.

Åéêüíá 8â. ÌåãÜëïé 
øåõäïðïëýðïäåò ðñïêáëïýí 

ôá áêôéíïëïãéêÜ åõñÞìáôá ôçò 
ðñïçãïýìåíçò áêôéíïëïãéêÞò 

åéêüíáò.
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IΔΙΟΠΑΘΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

ΑντιπΡΟΣωπΕυτικΕΣ πΕΡιπτωΣΕιΣ ΑΣθΕνων  
ΜΕ ιΦΕν 

Ιωάννης Κ. Τριανταφυλλίδης

(Γαστρεντερολογικό Τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας “Άγιος 
Παντελεήμων”)

Οι περιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω είναι περιστατικά ασθενών με σοβαρές παροξύνσεις ελκώδους 
κολίτιδaς ή νόσου του Crohn, που νοσηλεύθηκαν στο Τμήμα μας στη διάρκεια των τελευταίων ετών. Σκοπός της 
περιγραφής αυτής είναι να έλθει σε επαφή ο μη ειδικός αναγνώστης με το ευρύ φάσμα των κλινικών εκδηλώσεων 
της Ιδιοπαθούς Φλεγμονώδους Εντερικής Νόσου αφενός και αφετέρου να επισημανθεί η πολυπλοκότητα της 
διαγνωστικής και θεραπευτικής αντιμετώπισης ορισμένων ασθενών με ΙΦΕΝ. Τα περιστατικά παρουσιάζονται 
ακριβώς όπως περιγράφονται στο ιστορικό της νοσηλείας τους, αλλά και όπως διαγνώσθηκαν και αντιμετωπί-
σθηκαν. Ορισμένες από τις διαγνωστικές και θεραπευτικές αυτές ενέργειες θα μπορούσαν ενδεχομένως να ήσαν 
διαφορετικές. Εκφράζουν όμως τη στάση και φιλοσοφία του τμήματός μας όπως διαμορφώθηκαν με τη πάροδο 
των ετών και τη συσσώρευση αντίστοιχης εμπειρίας.

πΕΡιπτωΣη 1η

Πρόκειται για γυναίκα ασθενή ηλικίας 46 ετών. 
Πάσχει από ελκώδη κολίτιδα από ηλικίας 25 ετών. Η 
νόσος διέδραμε με εξάρσεις και υφέσεις μετρίας έως 
μεγάλης βαρύτητaς που επήρχοντο ανά 1 έως 2 χρόνια. 
Βρισκόταν υπό θεραπεία συντηρήσεως με μεσαλαμίνη 
από του στόματος. Η νόσος κατελάμβανε το αριστερό 
κόλον και το εγκάρσιο. Παρουσίαζε αρθραλγίες κατά 
περιόδους, αλλά ιδίως στις περιόδους εξάρσεως της 
νόσου. Συνολικά εμφάνισε τρεις σοβαρές παροξύνσεις 
της νόσου (η τελευταία τον Φεβρουάριο του 1996), οι 
οποίες αντιμετωπίσθηκαν επιτυχώς με το σχήμα : πρεδ-
νιζολόνη 50 mg ημερησίως ενδοφλεβίως, μεσαλαμίνη 
από του στόματος (2 g ημερησίως), μετρονιδαζόλη για 
5 ημέρες σε δόση 500 mg X 2 ημερησίως, διακοπή της 
χορήγησης τροφής από του στόματος και παρεντερική 
χορήγηση υγρών και ηλεκτρολυτών. Σαφής κλινικο-
εργαστηριακή βελτίωση παρατηρήθηκε τη 14η ημέρα 
από την έναρξη του θεραπευτικού σχήματος. Εξήλθε 
με τη σύσταση της βαθμιαίας μείωσης της δόσης του 
κορτικοειδούς. Η παρόξυνση υφέθηκε πλήρως μετά 
4 εβδομάδες. Τρεις μήνες αργότερα η ασθενής υπο-

βλήθηκε σε ολική κολεκτομή και ειλεοδακτυλιακή 
αναστόμωση με δημιουργία ληκύθου (Νοσοκομείο 
Ευαγγελισμός, χειρουργός: Σ. Μπαράτσης) Ένα έτος 
αργότερα η ασθενής είναι σε αρίστη κατάσταση με 4-5 
κενώσεις ημερησίως (ως εκ της δημιουργίας της ληκύ-
θου) χωρίς άλλα συμπτώματα και χωρίς την ανάγκη 
λήψεως οποιουδήποτε φαρμάκου.

Σχόλιο

Στη περίπτωση αυτή, η κολεκτομή και η ειλεοδακτυ-
λιακή αναστόμωση αποφασίσθηκαν από κοινού με την 
ασθενή και μετά από διεξοδική συζήτηση. Οι ενδείξεις 
της κολεκτομής ήταν οι συχνές παροξύνσεις της νόσου 
στη διάρκεια των τελευταίων ετών (η τελευταία ήταν 
αρκετά σοβαρή), η μακρά χρονική διάρκεια αλλά και 
η έκταση της νόσου. Η ορθότητα του χειρισμού αυτού 
φάνηκε από το άριστο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.

πΕΡιπτωΣη 2η

Πρόκειται για άνδρα ασθενή ηλικίας 26 ετών, ο 
οποίος πάσχει από νόσο Crohn λεπτού και παχέος 
εντέρου. Η νόσος άρχισε το έτος 1990 (σε ηλικία 18 
ετών) με 2-3 διαρροϊκές κενώσεις ημερησίως. (Περι-
γραφή της διαγνωστικής προσπέλασης της νόσου του το 
έτος 1990 μπορεί ο αναγνώστης να βρει στο περιοδικό 
“Ελληνική Γαστρεντερολογία” 1991, 3: 23-34). Η διά-
γνωση τέθηκε με βάση τα ευρήματα από την ιστολογική 
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εξέταση δειγμάτων του βλεννογόνου λεπτού και παχέ-
ος εντέρου. Η νόσος διέδραμε με συχνές παροξύνσεις 
των οποίων κύριες κλινικές εκδηλώσεις αποτελούσαν 
οι διαρροϊκές κενώσεις, η απώλεια βάρους και η 
καταβολή δυνάμεων. Δεν παρουσίασε αποφρακτικά 
φαινόμενα από την προσβε-βλημένη περιοχή του 
λεπτού εντέρου (τελικό ειλεό). Το τυφλό, εγκάρσιο 
και σιγμοειδές ήταν επίσης προσβεβλημένα τμημα-
τικά. Στο διάστημα των 8 ετών της νόσου του έλαβε 
θεραπευτικώς (μόνα ή σε συνδυασμό) μετρονιδαζόλη, 
Ορνιδαζόλη, Πρεδνιζολόνη, Μεθυλπρεδνιζολόνη, Με-
σαλαμίνη, Βudesonide, Αζαθειοπρίνη και στοιχειακή 
δίαιτα, παράλληλα με υποστηρικτική αγωγή με βιτα-
μίνες, σίδηρο και χολεστυραμίνη για την αντιμετώπιση 
της διάρροιας στην οποία ασφαλώς συμμετείχε και ο 
παράγων της δυσαπορρόφησης των χολικών αλάτων. 
Από όλους αυτούς τους θεραπευτικούς παράγοντες 
τους οποίους ελάμβανε στο διάστημα των 8 ετών της 
νόσου του, η πρεδνιζολόνη αποτελούσε το φάρμακο 
με το οποίο υφίενταν τα συμπτώματα της νόσου και 
παρετηρείτο αποκατάσταση των δεικτών φλεγμονής 
στα φυσιολογικά επίπεδα. Η μείωση όμως της δόσεως 
του κορτικοειδούς κάτω από το επίπεδο των 15 mg 
ημερησίως είχε ως αποτέλεσμα επανεμφάνιση των συ-
μπτωμάτων. Ο ασθενής λοιπόν αυτός ήταν εξαρτημένος 
από τα κορτικοστεροειδή. Η χορήγηση αζαθειοπρίνης 
με σκοπό τη βαθμιαία μείωση των κορτικοειδών δεν 
είχε αποτέλεσμα. Η εφαρμογή στοιχειακής δίαιτας 
είχε καλό κλινικό αποτέλεσμα, ήταν όμως δυσάρεστη 
στη λήψη και διεκόπη η λήψη της από τον ασθενή. 
Τώρα λαμβάνει 5-ASA από του στόματος σε δόσεις 3 
g / 24h και κορτικοειδή σε περιπτώσεις επιδείνωσης 
των συμπτωμάτων. Το ενδεχόμενο χειρουργικής εκτο-
μής του τελικού ειλεού και τυφλού είναι υπαρκτό, η 
εφαρμογή του όμως αναβάλλεται για όσο διάστημα η 
συντηρητική αγωγή επιτυγχάνει να θέτει υπό έλεγχο 
τα συμπτώματά του.

Σχόλιο

α) Ο ασθενής αυτός αποτελεί παράδειγμα νέου αν-
δρός με εκτεταμένη προσβολή του λεπτού και παχέος 
εντέρου από νόσο Crohn η οποία διαδράμει με συχνές 
υποτροπές. Οι υποτροπές αυτές χρειάζονται έντονη 
θεραπευτική προσπάθεια για να τεθούν υπό έλεγχο. Η 
νόσος έχει επηρεάσει σημαντικά τη ποιότητα ζωής του, 
το συναισθηματισμό του, τη σχέση του με το θήλυ φύλο 
καθώς και την επαγγελματική του αποκατάσταση. β) Η 

διάγνωση της νόσου το έτος 1990 παρουσίασε σημαντι-
κές δυσχέρειες αφού οι απεικονιστικές και ορολογικές 
εξετάσεις ήσαν φυσιολογικές. Θα μπορούσε ευκόλως 
να υποτεθεί ότι έπασχε από σύνδρομο ευερεθίστου 
εντέρου, η χαμηλή τιμή όμως της βιταμίνης Β12 του 
ορού προσανατόλιζε προς οργανική νόσο του τελικού 
ειλεού. Ακόμη η ανεύρεση των κοκκιωμάτων στις βιοψί-
ες του λεπτού και παχέος εντέρου έπαιξε καθοριστικό 
διαγνωστικό ρόλο, αφού η ενδοσκοπική εικόνα του 
ανώτερου και κατώτερου πεπτικού δεν ήταν ενδεικτική 
υποκείμενης φλεγμονώδους εντερικής νόσου.

περίπτωση 3η

Πρόκειται για άνδρα ασθενή ηλικίας 35 ετών ο 
οποίος εισήλθε στο νοσοκομείο στις 12-10-1997 λόγω 
αιματηρών διαρροϊκών κενώσεων και μετρίας εντά-
σεως κοιλιακών αλγών. Η νόσος άρχισε 3 εβδομάδες 
πριν την εισαγωγή του στο νοσοκομείο με υδαρείς 
κενώσεις μέχρι 20 ημερησίως, στις οποίες αργότερα 
προστέθηκε και αίμα. Συνυπήρχε κοιλιακός πόνος 
ιδιαίτερα στον αριστερό λαγόνιο βόθρο. Προσπάθειες 
αντιμετώπισης της κατάστασης από τον οικογενειακό 
γιατρό υπήρξαν ανεπιτυχείς και λόγω της βαρύτητας 
των συμπτωμάτων και της γενικής του κατάστασης ει-
σήλθε στο νοσοκομείο. Οι διαγνωστικοί και θεραπευτι-
κοί χειρισμοί πριν από την είσοδό του στο νοσοκομείο 
περιέλαβαν ορθοσιγμοειδοσκόπηση η οποία έδειξε 
έντονα φλεγμονώδη βλεννογόνο στο ορθοσιγμοειδές 
(εξελκώσεις, εξεσημασμένου βαθμού οίδημα, ερυθρό-
τητα και αυτόματη και προκλητή ευθρυπτότητα) και 
καλλιέργεια και παρασιτολογική εξέταση κοπράνων, 
οι οποίες ήσαν αρνητικές. Η ιστολογική εξέταση δειγ-
μάτων του φλεγμαίνοντος βλεννογόνου έδειξε έντονες 
αλλοιώσεις ενεργού κολίτιδας του τύπου της ελκώδους. 
Παρατηρήθηκε δηλαδή πυκνή φλεγμονώδης διήθηση 
του χορίου από πλασματοκύτταρα, ουδετερόφιλα, 
μεμονωμένα ιστιοκύτταρα και ηωσινόφιλα με εστιακή 
ανάπτυξη κρυπτίτιδας και κρυπτικών αποστηματίων. 
Οι κρύπτες εμφάνιζαν ελαφρά επιμήκυνση και διεύ-
ρυνση, ελαφρά βλεννοπενία και ήπια αναγεννητική 
υπερπλασία του αδενικού επιθηλίου. Ο ασθενής έλαβε 
μετρονιδαζόλη από του στόματος για 6 ημέρες σε δόση 
750 mg ημερησίως σε συνδιασμό με ciprofloxacin (1 g 
/24h) και αργότερα μεσαλαμίνη (5-ASA) υπό μορφή 
υποκλυσμών 4 g ημερησίως, θεραπευτικοί χειρισμοί οι 
οποίοι απέβησαν άκαρποι.

Στην αντικειμενική εξέταση ο ασθενής φαινόταν 
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σημαντικά επηρεασμένος. Ήταν αφυδατωμένος, πα-
ρουσίαζε σημεία κατέρρειψης με χαμηλή αρτηριακή 
πίεση, ταχυκαρδία και ευαισθησία στη ψηλάφηση του 
παχέος εντέρου ιδιαίτερα στη περιοχή του σιγμοειδούς. 
΄Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε αναιμία, αυξημένη 
ΤΚΕ, αυξημένες τιμές των πρωτεϊνών οξείας φάσεως 
(CRP και a1-acid-glycoprotein) και αιμοπεταλίων και 
χαμηλές τιμές ηλεκτρολυτών και αλβουμίνης του ορού. 
Η παρασιτολογική εξέταση κοπράνων έδειξε άφθονα 
πυοσφαίρια, αλλά και κύστεις και βλαστικές μορφές 
ιστολυτικής αμοιβάδας. Τα αντισώματα ορού έναντι 
της ιστολυτικής αμοιβάδας ήταν θετικά σε αραίωση 1:64 
(θετικές οι τιμές αραίωσης άνω του 1:8). Τα αντισώματα 
στον ορό έναντι του κυτταρομεγαλοϊού ήσαν αρνητικά. 
Το διαδερμικό υπερηχογράφημα κοιλίας έδειξε πά-
χυνση του σιγμοειδούς (1 - 1,2 cm) και σε μικρότερο 
βαθμό του κατιόντος και του εγκαρσίου. Η αξονική 
τομογραφία κοιλίας έδειξε πάχυνση του τοιχώματος 
του ορθοσιγμοειδούς και του κατιόντος, αλλά και μικρή 
υπεζωκοτική συλλογή άμφω. 

Με τη διάγνωση της βαριάς προσβολής ελκώδους 
κολίτιδας (η ενδιαμέσου τύπου κολίτιδα ήταν επίσης 
πιθανή), άρχισε να λαμβάνει το έντονο θεραπευτικό 
σχήμα (τίποτε από του στόματος, 50 mg prednizolone 
iv /24h, metronidazole 1500 mg iv / 24h καθώς και υδα-
τοηλεκτρολυτική ρύθμιση. Η ανταπόκρισή του υπήρξε 
μικρή. Την 7η ημέρα της νοσηλείας του (22-10-1997) 
μεταφέρεται στο Χειρουργικό τμήμα για πιθανή χει-
ρουργική αντιμετώπιση. Ο αιματοκρίτης ήταν 31%, τα 
αιμοπετάλια 605.000 και τα λευκά αιμοσφαίρια 24.600. 
Η θεραπεία του συνίστατο σε ολική παρεντερική θρέ-
ψη, πρεδνιζολόνη 50 mg ημερησίως, Zorivax (αντιϊικός 
παράγων) για 7 ημέρες και Flagyl ενδοφλεβίως. Τις 
επόμενες 7 ημέρες η κατάσταση παραμένει σχετικώς 
βελτιωμένη. Την 7η ημέρα της παρεντερικής θρέψης 
και παρά τη κλινική βελτίωση, εμφανίζει υψηλό πυρετό, 
ο οποίος αποδίδεται καταρχήν στο φλεβοκαθετήρα της 
ΟΠΘ, η οποία και διακόπτεται. Στην αγωγή προστίθε-
ται συνδυασμός ciproxin και Targacil ενώ διακόπτεται 
η χορήγηση της μετρονιδαζόλης. Οι καλλιέργειες 
αίματος απέβησαν αρνητικές. Τις επόμενες ημέρες η 
κατάσταση βελτιώνεται. Ελαβε συνολικώς τρεις φιάλες 
αίματος. Η χορήγηση αλβουμίνης (human albumin) 
συνεχίσθηκε σε όλο αυτό το διάστημα. Μετά 6 ημέρες 
διακόπτεται η χορήγηση των αντιβιοτικών. Παραμένει 
σε θεραπεία με πρεδνιζολόνη, μεσαλαμίνη, βιταμίνες 
και γαλακτοβάκιλλους από του στόματος. Νέα κολο-

νοσκόπηση δείχνει άφθονα έλκη σε όλο το μήκος του 
παχέος εντέρου. Στην αγωγή του προστίθεται αζαθει-
οπρίνη σε δόση 1.5 mg/Kg BW. Τη τρίτη ημέρα από τη 
χορήγηση της αζαθειοπρίνης παρουσιάζει πτώση των 
λευκών αιμοσφαιρίων και το φάρμακο διακόπτεται. 
Τις επόμενες δύο εβδομάδες παρουσιάζει βραδεία, 
αλλά σταθερή βελτίωση. Εξέρχεται του νοσοκομείου 
μετά 45 ημερών νοσηλεία σε βελτιωμένη κατάσταση 
και με τη σύσταση να συνεχίσει τη θεραπεία με με-
σαλαμίνη και βαθμιαία μείωση του κορτικοειδούς. 
Ένα σχεδόν έτος μετά από τη βαρύτατη αυτή πρώτη 
προσβολή ελκώδους κολίτιδας και την επιμόλυνση από 
ιστολυτική αμοιβάδα, ο ασθενής είναι καλά έχοντας 
αποφύγει την ολική κολεκτομή.

Σχόλιο

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της περίπτωσης 
συνοψίζονται στα ακόλουθα α) Σημαντική διαγνω-
στική δυσχέρεια: Σε περιπτώσεις πρώτης προσβολής 
ελκώδους κολίτιδας υπάρχει πάντα η αμφιβολία όσον 
αφορά στην ορθότητα της διάγνωσης. Στον ασθενή που 
περιγράφηκε, η λοίμωξη από κοινά μικρόβια αποκλεί-
σθηκε με τις κατάλληλες ορολογικές εξετάσεις καθώς 
και τις καλλιέργειες των κοπράνων. Η διαπίστωση κύ-
στεων ιστολυτικής αμοιβάδας στα κόπρανα, καθώς και 
η ανεύρεση αυξημένου τίτλου αντισωμάτων στον ορό 
έναντι της Hentamoeba histolytica θέτουν ερωτηματικά 
όσον αφορά στο πραγματικό ρόλο της λοίμωξης από 
αμοιβάδα στη βαρύτητα και διάρκεια της υποτροπής 
της υποκείμενης φλεγμονώδους εντεροπάθειας. Από τα 
υπάρχοντα Ελληνικά δεδομένα φαίνεται ότι η αναλογία 
θετικών αντισωμάτων έναντι της ιστολυτικής αμοιβάδας 
σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Εντερική Νόσο 
είναι υψηλότερη τόσο σε εκατοστιαία αναλογία, όσο και 
σε τίτλο, συγκριτικώς με κατάλληλους φυσιολογικούς 
μάρτυρες (Τριανταφυλλίδης και συν. αδημοσίευτα 
στοιχεία). Η χορήγηση επομένως μετρονιδαζόλης σε 
πρωτοδιαγινωσκόμενους ασθενείς έχει λογική βάση 
και αυτό έγινε στη προκειμένη περίπτωση. Ενδιαφέρον 
είναι το γεγονός της μη ανεύρεσης του παρασίτου στην 
εξέταση που διενεργήθηκε προ της εισόδου στο νοσοκο-
μείο, αλλά και στο ότι ήταν θετική η εξέταση κοπράνων 
παρά το γεγονός της χορήγησης μετρονιδαζόλης για 
6 ημέρες πριν από την είσοδο στο νοσοκομείο. Μία 
πιθανή ερμηνεία ίσως να αποτελεί το γεγονός ότι το 
φάρμακο χορηγήθηκε σε σχετικώς μικρή δόση.

β) Κακή ανταπόκριση στη συντηρητική αγωγή: Η 
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κλινικοεργαστηριακή ανταπόκριση του ασθενούς μας 
στην έντονη θεραπευτική αγωγή ήταν βραδεία και 
πτωχή. Εντυπωσιάζει επίσης το γεγονός της βαρύτα-
της πρώτης προσβολής ελκώδους κολίτιδας η οποία 
αποτελεί σχετικώς σπάνιο φαινόμενο. Το ενδεχόμενο 
κολεκτομής ήταν μεγάλο, όμως η βελτίωση που ακολού-
θησε την νοσηλεία στο χειρουργικό τμήμα απομάκρυνε 
κάπως αυτό το ενδεχόμενο. Η αιτιολογία του πυρετού 
στη διάρκεια της νοσηλείας του στο χειρουργικό τμή-
μα ήταν επίσης ένα ερώτημα στο οποίο δεν υπήρξε 
επαρκής απάντηση. Είναι όμως μια συνήθης πρακτική 
στις περιπτώσεις αυτές να χορηγούνται αντιβιοτικά με 
εμπειρικό τρόπο για το ενδεχόμενο υποκείμενης λοί-
μωξης, πολύ περισσότερο εφόσον η ανοσοκαταστολή 
των ασθενών λόγω της θεραπείας με κορτικοειδή και 
της κακής διατροφικής κατάστασης είναι αναμφισβή-
τητη. Ο ρόλος των μεταγγίσεων αίματος και της Ολικής 
Παρεντερικής Θρέψης στο συγκεκριμένο ασθενή φαί-
νεται ότι ήταν καθοριστικός. Αν και η ΟΠΘ δε θεωρεί-
ται ότι ωφελεί στις παροξύνσεις της βαριάς ελκώδους 
κολίτιδας, εν τούτοις βελτιώνει τη γενική κατάσταση 
του ασθενούς και μειώνει ενδεχόμενες χειρουργικές 
επιπλοκές από το τραύμα (κακή σύγκλειση λόγω της 
χαμηλής αλβουμίνης κλπ).

γ) Διάρκεια συντηρητικής αγωγής: Ο ασθενής αυτός 
αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα ότι το έντονο θερα-
πευτικό σχήμα μπορεί να παραταθεί και πλέον των 15 
ημερών χωρίς κίνδυνο για τον ασθενή. Η σύσταση αυτή 
αποτελεί πεποίθηση και εμπειρία του συγγραφέα.

δ) Ο ασθενής αυτός αποτελεί τέλος παράδειγμα 
επιτυχούς συνεργασίας Γαστρεντερολογικού και Χει-
ρουργικού Τμήματος, τα οποία εάν συνεργασθούν 
στενά, μπορούν από κοινού να προσφέρουν σημαντικές 
υπηρεσίες στον ασθενή.

πΕΡιπτωΣη 4η

Πρόκειται για άνδρα ασθενή ηλικίας 42 ετών, ο 
οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο λόγω βαριάς παρό-
ξυνσης ελκώδους κολίτιδας χρονολογούμενης από 
εξαετίας. Ο ασθενής πάσχει από ψυχωσική συνδρομή 
για την οποία λαμβάνει αλλοπεριδίνη συστηματικώς. 
Η παρόξυνση της νόσου υπήρξε βαρεία σύμφωνα με 
τα κριτήρια των Truelove και Witts. Ο αριθμός των 
βλεννοαιματηρών διαρροϊκών κενώσεων κυμαινόταν 
μεταξύ 8 και 12 ημερησίως. Υπήρχε πυρετός έως 38 
C, ήπιο κοιλιακό άλγος, απώλεια 4 Kg σωματικού 
βάρους και ανορεξία. Στην αντικειμενική εξέταση 

υπήρχε ελαφρά ευαισθησία στη περιοχή του αριστε-
ρού παχέος εντέρου και ήπια οιδήματα κάτω άκρων. 
Συνυπήρχε ωχρότητα δέρματος και επιπεφυκότων. Ο 
εργαστηριακός έλεγχος έδειξε βαριά αναιμία, υψηλή 
ΤΚΕ, σημαντικά αυξημένες τιμές πρωτεϊνών οξείας 
φάσεως του ορού, χαμηλή αλβουμίνη και χαμηλό ιο-
ντισμένο ασβέστιο του ορού. Η κολονοσκόπηση που 
διενεργήθηκε μέχρι την αριστερή κολική καμπή έδειξε 
βαρύτατες αλλοιώσεις ενεργού ελκώδους κολίτιδας 
(άφθονοι ψευδοπολύποδες, σοβαρή ευθρυπτότητα, οί-
δημα, έλκη και ερυθρότητα του βλεννογόνου). Η ιστο-
λογική εξέταση του βλεννογόνου του παχέος εντέρου 
έδειξε πλήρως εξηλκωμένο βλεννογόνο, καταστροφή 
των κρυπτών, και βαριά φλεγμονώδη διήθηση. Εικόνα 
συμβατή με βαρεία παρόξυνση ελκώδους κολίτιδας. 
Το υπερηχογράφημα κοιλίας έδειξε πεπαχυσμένο 
τοίχωμα (0.75 cm) του κατιόντος. Η καλλιέργεια των 
κοπράνων ήταν αρνητική για παθογόνα μικρόβια. 
Η παρασιτολογική κοπράνων έδειξε την παρουσία 
άφθονων βλαστικών μορφών και κύστεων ιστολυτι-
κών αμοιβάδων. Τα αντισώματα του ορού έναντι της 
ιστολυτικής αμοιβάδας ήταν θετικά σε αραίωση 1:64 
(θετική τιμή μεγαλύτερη του 1:8). 

Η θεραπευτική αγωγή συνίστατο σε χορήγηση για 
τις πρώτες ημέρες μετρονιδαζόλης 1.5 g ΙV/24h, 5-ASA 
ως enema (4g/24h) και peros (2 g/24h) μέχρι τη λήψη 
των παρασιτολογικών εξετάσεων και καλλιεργειών 
των κοπράνων. Τη πέμπτη ημέρα από την εισαγωγή 
του ασθενούς προστέθηκαν στην αγωγή του 50 mg 
prednizolone IV/24h καθώς και ciprofloxacin σε δόση 
2 g/24h IV. Η αγωγή συμπληρώθηκε με κατάλληλη 
υδατοηλεκτρολυτική ρύθμιση, χορήγηση λακτοβακίλ-
λων, καθώς και χορήγηση πλάσματος και αλβουμίνης 
για τη διόρθωση της βαριάς υπολευκωματιναιμίας. 
Μετά οκτώ ημέρες θεραπείας η νέα παρασιτολογική 
κοπράνων έδειξε σπάνιες κύστεις ιστολυτικής αμοι-
βάδας χωρίς τη παρουσία βλαστικών μορφών. Νέα 
παρασιτολογική εξέταση κοπράνων μετά 2 εβδομάδες 
ήταν αρνητική. Η θεραπεία με τις υψηλές δόσεις κορτι-
κοειδών, τη μετρονιδαζόλη και το 5-ASA διήρκεσε 20 
ημέρες. Στο διάστημα αυτό η κατάσταση του ασθενούς 
μεταβαλλόταν προς το καλύτερο, ο πυρετός υποχώρησε 
και η ενδοσκοπική εικόνα του παχέος εντέρου βελτιώ-
θηκε. Παρέστη ανάγκη όμως ο άρρωστος να λάβει επί 
πλέον 4 φιάλες αίματος με σκοπό την άνοδο του αρκετά 
χαμηλού αιματοκρίτη. Εξήλθε μετά νοσηλεία ενός μη-
νός με τη σύσταση να συνεχίσει τη θεραπεία στο σπίτι 



540

IΔΙΟΠΑΘΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

του με βαθμιαία μειούμενες δόσεις κορτικοειδούς.

Σχόλιο

Ο ασθενής αυτός προσφέρεται για τη συναγωγή 
των ακόλουθων συμπερασμάτων: α) Η συνύπαρξη 
αμοιβαδικής κολίτιδας σε έδαφος ελκώδους κολίτιδας 
είναι μια πραγματικότης που στην Ελλάδα δε θα πρέπει 
να είναι ιδιαιτέρως σπάνια. Η νόσος του ασθενούς μας 
θα πρέπει να ήταν ταυτοχρόνως αμοιβαδική λοίμωξη 
και παρόξυνση ελκώδους κολίτιδας. β) Η αγωγή με 
μετρονιδαζόλη θα πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον 
για τις αρχικές λίγες ημέρες απαραίτητο συστατικό 
της θεραπευτικής αγωγής, παρά το γεγονός ότι το 
φάρμακο δε φαίνεται να βοηθά στις παροξύνσεις της 
ελκώδους κολίτιδας. Η τακτική μας αυτή όπως είναι 
ευνόητο, έσωσε ασφαλώς τον ασθενή αυτόν από σοβαρή 
επιπλοκή, γ) Παρά τη γενικώς επικρατούσα άποψη, το 
έντονο ενδοφλέβιο θεραπευτικό σχήμα θα πρέπει να 
χορηγείται για περισσότερο από 10 ημέρες. Υπάρχουν 
περιπτώσεις ασθενών, όπως ο περιγραφόμενος, που 
ανταποκρίνονται την 15η ημέρα της θεραπείας ή και 
αργότερα ακόμη. 

πΕΡιπτωΣη 5η

Πρόκειται για γυναίκα ασθενή ηλικίας 32 ετών η 
οποία εισάγεται για διερεύνηση χρόνιου διαρροϊκού 
συνδρόμου, κοιλιακού άλγους και πυρετού. Η νόσος 
αρχίζει από 10ετίας περίπου (σε ηλικία 22 ετών) με 
διαρροϊκές κενώσεις χωρίς παθολογικές προσμίξεις. 
Οι διαρροϊκές κενώσεις επέρχονταν κατά περιόδους 
(μερικών εβδομάδων) και διαρκούσαν ελάχιστες (3-4) 
ημέρες. Συνοδεύονταν από διάχυτα κοιλιακά άλγη, τα 
οποία υφίεντο με τη κένωση. Στη διάρκεια αυτής της 
δεκαετίας ο θεράπων συνιστούσε διαιτητικές τροπο-
ποιήσεις, αντιδιαρροϊκά και αντισηπτικά του εντέρου 
(Reasec και ercefuril). Η ασθενής αναφέρει ύφεση της 
συμπτωματολογίας της προ διετίας (στη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης της). Στο αναμνηστικό της αναφέρεται 
ορθοκολπικό συρίγγιο προ επταετίας και προ διετίας 
(έξοδος κοπρανώδους περιεχομένου από το κόλπο). 

Προσήλθε στο νοσοκομείο στις 03-03-1998 αιτι-
ωμένη από εβδομάδος διαρροϊκές κενώσεις χωρίς 
αιματηρές προσμίξεις, κοιλιακό άλγος τα οποία ακο-
λούθησε μετά 3 ημέρες εμφάνιση πυρετού έως 38οC. 
Δεν αναφέρονταν εξωεντερικές εκδηλώσεις. Από την 
αντικειμενική εξέταση διαπιστώθηκε ήπια ευαισθησία 
στο αριστερό πλάγιο της κοιλίας. Ο εργαστηριακός 

της έλεγχος έδειξε αναιμία, αυξημένη ΤΚΕ, αυξημένη 
CRP και α1-όξινη-γλυκοπρωτείνη του ορού. Η κολο-
νοσκόπηση ήταν εργώδης λόγω του εντόνου άλγους 
ως εκ της φλεγμονής. Το ορθό ήταν φυσιολογικό. Στο 
σιγμοειδές και κατιόν ό βλεννογόνος παρουσίαζε κατά 
τόπους βλάβες συμβατές με Crohn κολίτιδα. (οίδημα, 
προκλητή ευθρυπτότητα, ερυθρότητα, επιμήκη έλκη 
που διαχώριζαν οιδηματώδη βλεννογόνο -εικόνα λι-
θοστρώτου). Η ιστολογική εξέταση έδειξε την ύπαρξη 
άφθονων εξιδρωματικών στοιχείων προερχόμενων 
από ελκωτική επιφάνεια. Ο βλεννογόνος παρουσίαζε 
πυκνή φλεγμονώδη διήθηση. Η αρχιτεκτονική των κρυ-
πτών ήταν φυσιολογική και δεν υπήρχε βλεννοπενία. Η 
φλεγμονή επεκτεινόταν στη βλεννογόνιο μυϊκή στιβά-
δα. Σε περιφερική θέση αναγνωρίσθηκε μεμονωμένο 
επιθηλιοειδές μικροκοκκίωμα. Η αξονική τομογραφία 
και το υπερηχογράφημα κοιλίας δεν έδειξαν αξιόλογα 
ευρήματα. 

Η άρρωστη τέθηκε σε αγωγή με ορνιδαζόλη, 
υποστηρικτική αγωγή και υδατοηλεκτρολυτική απο-
κατάσταση. Η κλινική βελτίωση υπήρξε σημαντική 
στη διάρκεια των επομένων ημερών και εβδομάδων, 
λόγω όμως της επιμονής της ενδοσκοπικής εικόνος στο 
σιγμοειδές χορηγήθηκε επιπλέον μικρή δόση μεθυλ-
πρεδνιζολόνης από του στόματος (24 mg peros/24h) με 
βαθμιαία μείωση. Η γενική κατάσταση 4 μήνες μετά τη 
νοσηλεία της είναι άριστη. Τα επεισόδια της διάρροιας 
εξαφανίστηκαν.

Σχόλιο

Η διάγνωση στη περίπτωση αυτή καθυστέρησε 10 
έτη, επειδή τα συμπτώματά της ασθενούς προφανώς 
θεωρήθηκε ότι οφείλονται σε ευερέθιστο έντερο. Ελάμ-
βανε θεραπευτικώς αντιδιαρροικά και αντισηπτικά του 
εντέρου με αποτέλεσμα συμπτωματική ανακούφιση. Η 
προσεκτική ανασκόπηση του βαριούχου υποκλυσμού, 
ο οποίος διενεργήθηκε προ τριετίας, έδειξε τμηματική 
προσβολή του παχέος εντέρου η οποία δυστυχώς δεν 
αξιολογήθηκε από τον ακτινολόγο. Άλλα στοιχεία από 
το ιστορικό τα οποία πιθανολογούσαν την ύπαρξη 
φλεγμονώδους εντεροπάθειας ήταν τα συρίγγια καθώς 
και η ύφεση των συμπτωμάτων στη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης. Τέλος το θετικό ιστορικό καπνίσματος ήταν 
ένα ακόμη στοιχείο από το ιστορικό που πιθανολογούσε 
την υποκείμενη νόσο Crohn. 

πΕΡιπτωΣη 6η
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Γυναίκα ασθενής ηλικίας 57 ετών. Προσέρχεται στο 
εξωτερικό ιατρείο αιτιωμένη από διμήνου περίπου, 
αποβολή μικρής ποσότητος αιματηρής βλέννας με τις 
κενώσεις. Η λεπτομερής λήψη του ιστορικού έδειξε ότι 
στο διάστημα αυτό οι κενώσεις της ήταν 3-4 ημερησίως, 
πολτώδους συστάσεως. Οι εξετάσεις κοπράνων για 
παθογόνα μικρόβια και παράσιτα ήσαν αρνητικές. 
Προγραμματίσθηκε η διενέργεια κολονοσκόπησης 
(ως εξωτερικής ασθενούς) με πιθανότερη τη διάγνωση 
αιμορροειδοπάθειας ή πολύποδος αριστερού παχέος 
εντέρου. Η κολονοσκόπηση έδειξε συμφορημένο αι-
μορροειδικό δακτύλιο. Ο βλεννογόνος του ορθοσιγμο-
ειδούς και κατιόντος ήταν πλήρως φυσιολογικός. Παρά 
το ότι ο ενδοσκόπος υπέθεσε ότι η αιματηρή βλέννη 
προήρχετο από την αιμορροειδοπάθεια, συνέχισε τη 
προσπάθεια ενδοσκοπικής διερεύνησης και του υπό-
λοιπου παχέος εντέρου. Στο τέλος του εγκαρσίου και 
προς τη δεξιά κολική καμπή παρατηρήθηκε περιοχή 
εκτάσεως περίπου 6 εκατοστών με έντονη φλεγμονή 
(οίδημα, ερυθρότητα, πετέχειες, ήπια προκλητή ευθρυ-
πτότητα και αραιές διαβρώσεις). Η ιστολογική εξέταση 
δειγμάτων του βλεννογόνου έδειξε πυκνή φλεγμονώδη 
διήθηση από πολυμορφοπύρηνα, πλασματοκύτταρα, 
λεμφοκύτταρα και ηωσινόφιλα, κρυπτικά αποστημά-
τια και λεμφοζίδια. Ο βλεννογόνος ήταν κατά τόπους 
εξηλκωμένος. Η αρχιτεκτονική των κρυπτών ήταν 
ανέπαφη. Ο αριθμός των καλυκοειδών κυττάρων ήταν 
φυσιολογικός. Τα ιστολογικά ευρήματα συνηγορούσαν 
υπέρ Crohn κολίτιδας. Ομως η διάγνωση της Crohn κο-
λίτιδας (εντοπισμένη μορφή) είχε ήδη τεθεί ενδοσκο-
πικώς και στο διάστημα της αναμονής της απάντησης 
της ιστολογικής εξέτασης η ασθενής άρχισε θεραπεία 
με ορνιδαζόλη (Betiral tabl 0.5 g) 1500 mg ημερησίως 
με ικανοποιητικό κλινικό αποτέλεσμα, περισσότερο 
έκδηλο μετά 15 ημέρες. Η ασθενής παράλληλα με την 
υποστηρικτική αγωγή (σίδηρος, βιταμινικά σκευά-
σματα) λαμβάνει και μεσαλαμίνη σε δόση 2 g peros. 
ανά 24ωρο.

Σχόλιο 

Η διάγνωση της υποκείμενης Crohn κολίτιδας 
στην περιγραφόμενη ασθενή θα είχε καθυστερήσει για 
αρκετό διάστημα, εάν ο ενδοσκόπος δεν επέμενε να 
ελέγξει ενδοσκοπικώς ολόκληρο το παχύ έντερο, παρά 
την ανεύρεση μιας αιτίας της αιμορροειδοπάθειας- που 
ήταν υπεύθυνη για την αποβολή της μικρής ποσότητος 
αιματηρής βλέννας. Η ασθενής ήταν καπνίστρια από 

ετών. Ο έλεγχος που διενεργήθηκε ακολούθως ως εσω-
τερικής ασθενούς δεν απέδειξε εντόπιση της νόσου σε 
άλλο σημείο του πεπτικού σωλήνα. Επτά μήνες μετά 
τη διάγνωση η ασθενής είναι σε πολύ καλή κλινική 
κατάσταση.

πΕΡιπτωΣη 7η

Πρόκειται για άνδρα ασθενή ηλικίας 60 ετών, 
καπνιστή 20 σιγαρέτων ημερησίως από 40 ετών και 
χρήστη μέτριας ποσότητος αλκοόλ, ο οποίος εισήχθη 
σε χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου το Φεβρουάριο 
του 1998 για χρόνια αποφρακτική αρτηριοπάθεια και 
συμπτώματα διαλείπουσας χωλότητας (κυρίως πόνο) 
μετά κόπωση (βάδιση). Από το ατομικό αναμνηστικό 
αναφέρεται αιμορροειδεκτομή προ εξαετίας και 
αφαίρεση πολυπόδων παχέος εντέρου προ πενταετίας. 
Περιέγραφε από ετών 4-5 ημιδιαρροϊκές κενώσεις 
ημερησίως που όμως δεν φαίνεται να είχαν σημαντικές 
κλινικές επιπτώσεις, έτσι ώστε να τον αναγκάσουν να 
ζητήσει ιατρική βοήθεια. Στις 20-2-1998 με σκοπό την 
αντιμετώπιση της αρτηριοπάθειας υποβάλλεται σε 
μηροϊγνυακή παράκαμψη. Στο διάστημα της νοσηλεί-
ας του αναπτύσσεται βαρύτατο διαρροϊκό σύνδρομο 
(μέχρι 40 υδαρείς κενώσεις ανά 24ωρο) και μεγάλη 
απώλεια βάρους (20 Kg σε διάστημα ενός μηνός). 
Ταυτόχρονα με τη διάρροια παρουσιάζεται και υψηλός 
πυρετός με ρίγος, ο οποίος αποδίδεται σε λοιμογόνο 
εστία σχετιζόμενη είτε με τον καθετήρα της ολικής 
παρεντερικής θρέψης, είτε με την εγχείρηση αυτή 
καθεαυτή. Χορηγούνται συνδυασμοί αντιβιοτικών 
που έχουν ως αποτέλεσμα την πτώση του πυρετού, δεν 
βελτιώνουν όμως τη διάρροια. Ο ασθενής παρουσιά-
ζει σημαντικές μεταβολικές διαταραχές, όπως βαριά 
υπολευκωματιναιμία, σημαντικές διαταραχές των 
ηλεκτρολυτών του ορού, αναιμία, διαταραχές της οξε-
οβασικής ισορροπίας, και αυξημένες τιμές πρωτεϊνών 
οξείας φάσεως. Η χοληστερίνη είναι 97 mg|dl, η HDL 
29 mg|dl, και η LDL 48 mg|dl, ενώ οι τιμές των ολικών 
λιπιδίων και τριγλυκερδίων στα κατώτερα φυσιολογικά 
όρια. Τα HIV και HCV αντισώματα στον ορό είναι 
αρνητικά. Στη φάση αυτή γίνεται ακρωτηριασμός του 
αριστερού κάτω άκρου στο ύψος του αριστερού γόνα-
τος επειδή η παράκαμψη δε λειτούργησε και υπήρχε 
πιθανότητα ανάπτυξης γάγγραινας. Οι λοιπές αρτηρίες 
του σώματος δεν εμφάνιζαν κλινικώς έκδηλες αλλοιώ-
σεις. Το σωματικό βάρος του ασθενούς ήταν πλέον 37 
Kg. (φωτογραφία 1). Στη φάση αυτή της νοσηλείας του 
(μετά πάροδο σχεδόν δύο μηνών) ζητείται η συνδρομή 
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μας. Ο ασθενής υποβάλλεται σε καλλιέργεια και παρα-
σιτολογική κοπράνων οι οποίες δεν καταδεικνύουν την 
ύπαρξη παθογόνων μικροοργανισμών. Η κολονοσκό-
πηση (μέχρι την αριστερή κολική καμπή) αναδεικνύει 
τη παρουσία φλεγμονώδους περιοχής στο κατιόν εκτά-
σεως πλέον των 8 cm (τμηματική προσβολή) με έλκη 
ποικίλου σχήματος, οίδημα, ερυθρότητα και ήπια προ-
κλητή ευθρυπτότητα (εικόνα 2 και 3). Η ενδοσκοπική 
εικόνα είναι συμβατή με νόσο Crohn παχέος εντέρου. 
Οι βιοψίες από την περιοχή αυτή πιθανολογούν ψευ-
δομεμβρανώδη κολίτιδα. Τίθεται σε μετρονιδαζόλη 
ενδοφλεβίως χωρίς ιδιαίτερο κλινικό αποτέλεσμα. 
Λόγω της συνεχώς επιδεινούμενης κατάστασης και της 
απελπιστικής πρόγνωσης μεταφέρεται στο Παθολογικό 
τμήμα του νοσοκομείου μας προκειμένου να αντιμε-
τωπιστούν οι μεταβολικές διαταραχές. Χορηγούνται 
ορνιδαζόλη και συνδυασμός κεφαλοσπορίνης τρίτης 
γενεάς. Η κατάσταση παραμένει η ίδια. Υποβάλλεται 
σε νέα ενδοσκόπηση η οποία αναδεικνύει την ίδια 
ενδοσκοπική εικόνα. Η ιστολογική διάγνωση τη φορά 
αυτή είναι συμβατή με φλεγμονώδη εντεροπάθεια. Με 
πιθανή τη διάγνωση της Crohn κολίτιδος, ο ασθενής 
αρχίζει θεραπεία με πρεδνιζολόνη 50 mg ημερησίως 
που για το σωματικό βάρος των 34 Kg του ασθενούς 
αντιστοιχεί σε δόση περίπου 1.5 mg-Kg BW-24h. 
Μέσα σε λίγες ώρες από την έναρξη της θεραπείας με 
κορτικοειδές η κλινική εικόνα μεταβάλλεται προς το 
καλύτερο σε σημαντικότατο βαθμό και με εντυπωσιακό 
τρόπο. Ο πυρετός υποχωρεί, οι κενώσεις βελτιώνονται 
όσον αφορά στον αριθμό και στη σύστασή τους και 
ο ασθενής επικοινωνεί πλέον με το περιβάλλον. Η 
βελτίωση συνεχίζεται στη διάρκεια των επομένων 
ημερών και εβδομάδων υπό θεραπεία με κορτικο-
στεροειδή. Όμως παρά τη σημαντική κλινική βελτί-
ωση (πτώση πυρετού, βελτίωση γενικής κατάστασης, 
αύξηση σωματικού βάρους, επάνοδο της όρεξης), οι 
κενώσεις εξακολουθούν να παραμένουν υδαρείς, 
ενώ είναι πλέον κλινικώς εμφανές το λάμπον όμμα. 
Ο έλεγχος της θυρεοειδικής λειτουργίας αναδεικνύει 
υπερθυρεοειδισμό (Τ3=105 ng|ml, Τ4=10.3μg|dl, 
FT3= 5.8pg|ml, FT4=2.9 ng|dl, TSH=0.1 μIU|ml). 
Τα αντιθυρεοειδικά αντισώματα (αντιθυρεοσφαι-
ρινικά) είναι φυσιολογικά τα antiTPO όμως είναι 
αυξημένα (290 IU|ml n.v=10). Στη θεραπευτική του 
αγωγή προστίθεται Unimazol tabl 1x3 ημερησίως με 
αποτέλεσμα σημαντική περαιτέρω βελτίωση της κα-
ταστάσεώς του. Ενα μήνα αργότερα, η ενδοσκοπική 

εικόνα του παχέος εντέρου είναι βελτιωμένη, εξακο-
λουθεί όμως να υπάρχει το οίδημα και η πολυποειδής 
διαμόρφωση του βλεννογόνου. Το σωματικό βάρος 
έχει αυξηθεί κατά 10 Kg ενώ οι διαρροϊκές κενώσεις 
έχουν υποχωρήσει. 

Σχόλιο

Ο ασθενής αυτός παρουσιάζει αρκετά ενδιαφέρο-
ντα κλινικά, θεραπευτικά και διαγνωστικά δεδομένα. 
1) Ο ενδοσκόπος που διενήργησε την πρώτη ενδο-
σκόπηση θα έπρεπε να είναι περισσότερο κατηγο-
ρηματικός όσον αφορά στις πιθανές διαγνώσεις που 
ήσαν συμβατές με την ενδοσκοπική εικόνα. Εάν αυτό 
γινόταν και ο ενδοσκόπος επέμενε ότι η ενδοσκοπική 
εικόνα είναι συμβατή με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Εντε-
ρική Νόσο, τότε ο ασθενής δε θα υποβαλλόταν για 
μακρό διάστημα σε άστοχη θεραπεία, 2) ο χειρουργός 
θα όφειλε να αξιολογήσει το ιστορικό που ήταν συμ-
βατό με υποκείμενη φλεγμονώδη εντεροπάθεια και 
να ζητήσει τη γνώμη των ειδικών, σε πλέον πρώιμη 
φάση της νόσου, 3) η ιστολογική διάγνωση της ψευ-
δομεμεμβρανώδους κολίτιδος παρέσυρε τους θερά-
ποντες σε χορήγηση μετρονιδαζόλης που αποτελεί μεν 
φάρμακο και για τη νόσο του Crohn, δεν ήταν όμως 
εκείνο που θα βελτίωνε το συγκεκριμένο ασθενή. 4) 
Η πιθανότητα συνύπαρξης ιδιοπαθούς φλεγμονώδους 
εντερικής νόσου με υπερθυρεοειδισμό θα πρέπει να 
μη λησμονείται, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ασθενών 
με παρατεινόμενη διάρροια παρά τη βελτίωση της 
ενδοσκοπικής και κλινικής εικόνας. Τέλος 5) υπάρχει 
πιθανότητα η αποφρακτική ετερόπλευρη αγγειακή 
νόσος του ασθενούς να σχετίζεται και αυτή με την 
υποκείμενη ιδιοπαθή φλεγμονώδη εντερική νόσο. 
Εάν αυτό είναι αληθές, τότε ο ασθενής υποβλήθηκε σε 
επανειλημμένες επεμβάσεις (μεταξύ των οποίων και 
ακρωτηριασμό του κάτω άκρου) ασκόπως. 

πΕΡιπτωΣη 8η

Πρόκειται για γυναίκα ασθενή, ηλικίας κατά τη 
παρουσίαση, 42 ετών, Ελληνίδα εξ Αιγύπτου, μη 
καπνίστρια, η οποία προσήλθε για διερεύνηση χρό-
νιου διαρροϊκού συνδρόμου (4-7 υδαρείς διαρροϊκές 
κενώσεις ημερησίως χωρίς παθολογικές προσμίξεις), 
κεντρομελικής αδυναμίας κάτω άκρων από έτους, 
μικρής απώλειας βάρους, ήπιων διάχυτων κοιλιακών 
αλγών, βορβορυγμών κατά περιόδους, αρθραλγιών 
και μυαλγιών, συμπτώματα που συνοδεύονταν και από 
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εκδηλώσεις αντιδραστικής κατάθλιψης. 
Στην αντικειμενική εξέταση εκτός από ήπια ωχρό-

τητα του δέρματος και των επιπεφυκότων, δεν διαπι-
στώθηκαν άλλα παθολογικά ευρήματα. Ειδικότερα δε 
διαπιστώθηκε εστιακή νευρολογική συμπτωματολογία. 
Η μυϊκή ισχύς στους κεντρομελικούς μύες των κάτω 
άκρων ήταν 4 /5 και στους κορμικούς 5/5. 

Η νόσος άρχισε προ 14 ετών περίπου όταν η 
ασθενής ήταν ηλικίας 28 ετών με υδαρείς διαρροϊκές 
κενώσεις, πυρετό, απώλεια βάρους, κοιλιακά άλγη, 
καταβολή. Στη διάρκεια της νοσηλείας της σε άλλο 
νοσηλευτικό ίδρυμα πιθανολογήθηκε η διάγνωση 
της νόσου του Crohn του τελικού ειλεού και έλαβε 
θεραπευτικώς σουλφασαλαζίνη και κορτικοειδή. Ο 
εργαστηριακός έλεγχος στη διάρκεια της νοσηλείας 
της το έτος 1985 έδειξε τα ακόλουθα: 

Εντερόκλυση: Η διάβαση της σκιαγραφικής ουσίας 
είναι λιγότερο ευχερής στο περιφερικό ήμισυ του ειλε-
ού. Η σκιαγραφική απεικόνιση του τμήματος αυτού του 
εντέρου υπολείπεται. Σημειώνεται διάχυτη πάχυνση 
της πτύχωσης των τελευταίων 30 εκατοστών του ειλε-
ού. Σε μία λήψη η εικόνα είναι συμβατή με παρουσία 
αφθωδών αλλοιώσεων. Σημειώνεται ακόμη η χαμηλή 
(μέσα στην ελάσσονα πύελο) θέση του τυφλού. 

Κολονοσκόπηση: Δεν παρατηρήθηκαν μακροσκο-
πικές αλλοιώσεις στο παχύ έντερο. Στο τυφλό μικρή 
περιοχή στικτού λευκωπού εξιδρώματος. Δε παρατη-
ρήθηκαν διαβρώσεις. 

Η ιστολογική εξέταση τεμαχιδίων του βλεννογόνου 
από τη περιοχή του τυφλού απέδειξε τη παρουσία 
πυκνών φλεγμονωδών διηθήσεων με άφθονα πλασμα-
τοκύτταρα και κατά τόπους πολυμορφοπύρηνα. Τα 
επιθηλιακά κύτταρα των αδενίων παρουσιάζουν κατά 
τόπους ζωηρή ανάπτυξη χωρίς ατυπία. Δεν υπάρχουν 
πληροφορίες για τα ευρήματα του αιματολογικού και 
βιοχημικού ελέγχου της πρώτης εκείνης νοσηλείας. 

Η ασθενής με τη λήψη αντιβιοτικών ευρέως φάσμα-
τος και για μακρό διάστημα βελτιώθηκε σημαντικά. 
Στη διάρκεια των επομένων ετών παρουσίαζε κατά 
περιόδους παρόμοια ήπια συμπτωματολογία (περίπου 
ένα επεισόδιο ανά 1 ή 2 έτη) η οποία υφίετο μερικώς 
με τη λήψη κορτικοστεροειδών από του στόματος. Από 
έτους όμως τα συμπτώματα της γίνονται μόνιμα. Η δι-
άρροια, η μυϊκή αδυναμία αλλά και οι ήπιες εκδηλώσεις 
αντιδραστικής κατάθλιψης, αποτελούν τα προέχοντα 
συμπτώματα. Οκτώ μήνες πριν την εισαγωγή της στο 
τμήμα μας, επαναλαμβάνει πλήρη κλινικοεργαστηριακό 

έλεγχο ο οποίος δείχνει τα ακόλουθα: 
Κολονοσκόπηση: Φυσιολογικό παχύ έντερο. Στο 

τελικό ειλεό ο βλεννογόνος είναι εξέρυθρος και οιδη-
ματώδης χωρίς διαβρώσεις. 

Η Ιστολογική εξέταση δειγμάτων του βλεννογόνου 
από το τελικό ειλεό έδειξε διόγκωση-διαπλάτυνση 
λαχνών, φλεγμονώδη διήθηση του χορίου που σε ένα 
ιστοτεμάχιο αφορά και στον υποβλεννογόνο. Σε ένα 
ακόμη τεμαχίδιο παρατηρείται διαβρωτική εξεργασία 
(αρχόμενο αφθώδες έλκος ?) Σπανίως αναγνωρίζονται 
συρρέοντα επιθηλιοειδή ιστιοκύτταρα, δεν διαπιστώ-
νονται όμως κοκκιώματα. Τα ιστολογικά ευρήματα 
θεωρούνται από τον παθολογοανατόμο ως εν μέρει 
συμβατά με νόσο Crohn. Ενδοσκόπηση ανωτέρου 
πεπτικού: Χωρίς ουσιώδη ευρήματα. Αξονική Τομο-
γραφία Κοιλίας: Ηπια πάχυνση τοιχώματος αγκύλης 
δωδεκαδάκτυλου και ελίκων τελικού ειλεού, ασάφεια 
μεσεντέριου λίπους, κυστικό μόρφωμα διαμέτρου 3 
εκατοστών δεξιάς ωοθήκης καθώς και τρία υπερηχο-
γενή μορφώματα ήπατος, πιθανότατα αιμαγγειώματα. 
Σπινθηρογράφημα οστών: Παρατηρούνται εστίες αυ-
ξημένης καθήλωσης του ραδιοφαρμάκου στη δεξιά κατ 
ώμον άρθρωση, και δεξιά κροταφογναθική. “Πρόκει-
ται για εικόνα πολυαρθρικού συνδρόμου συμβατού με 
την υφισταμένη νόσο Crohn” σύμφωνα με τη διάγνωση 
του απεικονιστή ιατρού. 

Ο εργαστηριακός έλεγχος κατά το διάστημα της 
νοσηλείας της στο Τμήμα μας (Ιούνιος 1998) έδειξε 
Hct 36.4%, αιμοσφαιρίνη 11.1g%, λευκά 8.600, MCH: 
25.1, MCV :82.4, Aιμοπετάλια 339.000|mm3, ΤΚΕ 72 
mm, αυξημένη CRP, αρνητικές για παθογόνα μικρό-
βια παρασιτολογικές και καλλιέργειες κοπράνων, 
φυσιολογική ηπατική, νεφρική και θυρεοειδική λει-
τουργία, φυσιολογικές τιμές ηλεκτρολυτών του ορού 
συμπεριλαμβανομένου του μαγνησίου, φυσιολογικές 
τιμές λιπιδίων πλάσματος, καθώς και φυσιολογικές 
τιμές ανοσοσφαιρινών και νεοπλασματικών δεικτών. Ο 
ακτινολογικός έλεγχος του σκελετού δεν έδειξε ουσι-
ώδη ευρήματα. Η αξονική τομογραφία κοιλίας έδειξε 
οιδηματώδη εξέλκωση τοιχωμάτων μεσεντερικού και 
αντιμεσεντερικού χείλους ελίκων ειλεού προφανώς στα 
πλαίσια ύπαρξης νόσου του Crohn. Στην άνω κοιλία 
παρατηρείται οιδηματώδης πάχυνση περιοχής ρίζας 
του μεσεντέριου. Σημειώνεται ιδιαιτέρως ότι η ασθενής 
έλαβε για μακρό διάστημα (μήνες) κορτικοστεροειδή 
από του στόματος, η κατάστασή της όμως ουδεμία 
βελτίωση παρουσίαζε. Σύμφωνα με τη περιγραφή της: 
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“δεν έχω ελπίδα και προοπτική από το ξημέρωμα μιας 
ακόμη ημέρας”. 

Τα υπάρχοντα δεδομένα έκαναν πιθανή τη διάγνω-
ση της φλεγμονώδους εντεροπάθειας υπήρχαν όμως 
πολλά ερωτηματικά όσον αφορά στην ορθότητα της 
και επομένως την ορθότητα των θεραπευτικών χειρι-
σμών που προηγήθηκαν για διάστημα πολλών ετών. 
Τα ερωτήματα αυτά θα μπορούσαν να συνοψισθούν 
στα ακόλουθα: 
 1.  Είναι δυνατό νόσος Crohn τελικού ειλεού χρονολο-

γούμενη από 14ετίας να μη παρουσιάζει μετά τόσο 
μακρό χρονικό διάστημα μακροσκοπικές ενδείξεις 
βλάβης του εντερικού τοιχώματος (πάχυνση, έλκη) 
ή στένωση του εντερικού αυλού στις ενδοσκοπικές 
και απεικονιστικές εξετάσεις ; 

 2.  Είναι δυνατό σε ιστολογικές εξετάσεις μετά 14 έτη 
από τη περιοχή της βλάβης ο παθολογοανατόμος 
να περιγράφει μόνο πιθανό αρχόμενο αφθώδες 
έλκος; 

 3.  Είναι δυνατό με βάση τα ασθενή αυτά διαγνωστικά 
δεδομένα να χορηγείται κορτικοειδές σε θερα-
πευτικές δόσεις και για μεγάλο χρονικό διάστημα; 
και,

 4.  Είναι δυνατό να εξακολουθούν οι θεράποντες να 
χορηγούν κορτικοειδή παρά την ύπαρξη σημαντι-
κών παρενεργειών από τους μύες και τα οστά αφού 
ήταν προφανές ότι η κεντρομελική αδυναμία, οι 
μυαλγίες και τα οστικά άλγη δεν οφείλονταν στη 
φλεγμονώδη εντεροπάθεια, όπως διατυπώθηκε στο 
πόρισμα του σπινθηρογραφήματος των οστών, αλλά 
στη μακροχρόνια χορήγηση των κορτικοστεροειδών 
; 
Στην ασθενή μας έως ότου υποβληθεί στην από 

του στόματος διάβαση λεπτού εντέρου με βάριο (όχι 
εντερόκλυση, επειδή έπρεπε να διερευνηθεί επαρκώς η 
πιθανολογούμενη στην εκτός του νοσοκομείου μας δι-
ενεργηθείσα αξονική τομογραφία πάχυνση του τοιχώ-
ματος του δωδεκαδακτύλου), χορηγήθηκε Ορνιδαζόλη 
σε δόση 750 mg ημερησίως παράλληλα με χορήγηση 
βιταμινικών σκευασμάτων. Τη τρίτη ημέρα από τη λήψη 
της ορνιδαζόλης οι κενώσεις άρχισαν να σχηματίζονται 
και να μειώνονται σε αριθμό. Η γενική κατάσταση 
βελτιωνόταν σταθερά. Οι μυαλγίες, οι αρθραλγίες και 
η καταβολή δυνάμεων υποχώρησαν σημαντικά. Την 
έκτη ημέρα από την έναρξη της θεραπείας η ασθενής 
υποβλήθηκε σε διάβαση λεπτού εντέρου peros. Διαπι-
στώθηκαν δύο λίαν ευμεγέθη εκκολπώματα νήστιδος 

διαμέτρου πλέον των 6 εκατοστών έκαστο, τα οποία και 
αποτελούσαν την προφανή διάγνωση, αλλά και αιτία 
των συμπτωμάτων της ασθενούς μέσω της δημιουργίας 
συνδρόμου μικροβιακής υπερανάπτυξης του λεπτού 
εντέρου (small bowel bacterial overgrowth).

Στη διάρκεια του επόμενου μηνός η ασθενής είναι 
σε αρίστη κατάσταση. Οι κενώσεις είναι φυσιολογικές. 
Ολα τα ενοχλήματα, ακόμη και αυτά από τις αρθρώσεις 
και τους μύες έχουν εξαφανιστεί. Η ΤΚΕ έχει υποχω-
ρήσει και η CRP είναι φυσιολογική. 

Σχόλιο

Η περίπτωση της ανωτέρω ασθενούς γίνεται αφορ-
μή για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, τα 
οποία θα μπορούσαν να συνοψισθούν στα ακόλουθα: 
1) Η διάγνωση της νόσου του Crohn δεν θα πρέπει 
να εκβιάζεται, αν δεν υπάρχουν επαρκή προς τούτο 
κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα 2) Σε περιπτώ-
σεις ασαφούς ή αμφίβολης διάγνωσης δε θα πρέπει 
να χορηγούνται κορτικοστεροειδή, αλλά αντιβιοτικά 
(μετρονιδαζόλη ή Ορνιδαζόλη) σε συνδυασμό ή όχι 
με μεσαλαμίνη. Η χορήγηση των κορτικοστεροειδών 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες (όπως στη 
προκειμένη περίπτωση), ενώ είναι κατεξοχήν επικίν-
δυνα για τυχόν υποκείμενη λοιμώδη εντερική νόσο 3) 
Ορισμένες από τις εξετάσεις που έχουν προηγουμένως 
διενεργηθεί, αν επαναλαμβάνονταν, θα μπορούσαν να 
θέσουν τη διάγνωση 4) Η διάβαση του λεπτού εντέρου 
με βάριο στη περίπτωσή μας έθεσε τη διάγνωση εκεί 
που απέτυχε η προ ετών διενεργηθείσα εντερόκλυση. 
Οι λόγοι της διαγνωστικής αποτυχίας της εντερόκλυσης 
ενδέχεται να σχετίζονται με το μικρότερο προφανώς 
μέγεθος των εκκολπωμάτων προ 14ετίας καθώς και 
με τη ταχεία διάβαση του σκιαγραφικού στη διάρκεια 
της εντερόκλυσης, το οποίο προφανώς δεν επλήρωσε 
το εκκόλπωμα. Τέλος 5) ένα ακόμη στοιχείο το οποίο 
θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην εποχή 
μας σε περιπτώσεις τέτοιων περιστατικών είναι και η 
διεκδίκηση από μέρους των ασθενών ηθικής και υλικής 
αποζημίωσης όχι μόνο γι αυτό καθεαυτό το διαγνωστι-
κό σφάλμα, αλλά και για τις επιπτώσεις της άστοχης 
θεραπείας. Η ασθενής μας θα υποβληθεί σε χειρουργική 
αφαίρεση των εκκολπωμάτων στη διάρκεια των επο-
μένων μηνών, έτσι ώστε να διακοπεί και η χορήγηση 
της ορνιδαζόλης. 

πΕΡιπτωΣη 9η
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Γυναίκα ασθενής ηλικίας 27 ετών, Οδοντίατρος. 
Πάσχει από νόσο Crohn από τριετίας περίπου, πα-
ρακολουθούμενη τακτικώς ως εξωτερική. Η νόσος 
εντοπίζεται στο τελικό ειλεό. Προ 18μήνου υποβλή-
θηκε σε χειρουργική εκτομή του τελικού ειλεού λόγω 
ενδοκοιλιακού αποστήματος της περιοχής και ανθε-
κτικής συμπτωματολογίας στη συντηρητική αγωγή με 
αντιβιοτικά, μεσαλαμίνη και κορτικοειδή. Έκτοτε ήταν 
ασυμπτωματική. Έλαβε για διάστημα 6 μηνών θεραπεία 
συντηρήσεως με μεσαλαμίνη (2 g peros) την οποία διέ-
κοψε αυτοβούλως προ έτους περίπου. Ο τακτικός κλι-
νικοεργαστη-ριακός έλεγχος στον οποίο υποβαλλόταν 
ανά τρίμηνο ή εξάμηνο, ήταν φυσιολογικός. 

Η ασθενής εισάγεται σε ημέρα εφημερίας ανα-
φέροντας πυρετό από τριημέρου μέχρι 38.5, C και 
διαρροϊκές κενώσεις μέχρι 6 ημερησίως, ανορεξία και 
καταβολή δυνάμεων. Την στιγμή της εισόδου στο νοσο-
κομείο ο πυρετός είχε ήδη φθάσει τους 40 βαθμούς C 
και οι διαρροϊκές κενώσεις τις 10 ημερησίως (υδαρείς 
κενώσεις χωρίς αδρή πρόσμιξη αίματος). Την ημέρα 
της εισόδου ο αιματοκρίτης ήταν 37% και τα λευκά 
αιμοσφαίρια του περιφερικού αίματος 7.000. Ο αριθ-
μός των αιμοπεταλίων ήταν 290.000. Η διαγνωστική 
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η καλλιέργεια 
και παρασιτολογική εξέταση κοπράνων, ο προσδι-
ορισμός των πρωτεϊνών οξείας φάσεως, η εκτίμηση 
του γενικού αιματολογικού και βιοχημικού profile, το 
διαδερμικό υπερηχογράφημα κοιλίας για κατάδειξη 
τυχόν ενδοκοιλιακής αποστηματικής συλλογής και 
προσδιορισμό του ακριβούς πάχους του εντερικού τοι-
χώματος, καθώς και ενδοσκόπηση του παχέος εντέρου. 
Το υπερηχογράφημα κοιλίας δεν κατέδειξε ενδοκοι-
λιακή συλλογή και το πάχος του τελικού ειλεού ήταν 3 
mm (εντός φυσιολογικών ορίων). Η κολονοσκόπηση 
έδειξε βλεννογόνο υπεραιμικό, εξέρυθρο διαχύτως, 
που κατά τόπους ήταν εντονότερα υπεραιμικός. Η 
ενδοσκοπική εικόνα ήταν συμβατή με λοιμώδη εντε-
ρίτιδα. Η ασθενής μετά την αποστολή των εξετάσεων 
των κοπράνων τέθηκε σε αγωγή με μετρονιδαζόλη πα-
ρεντερικά, μεσαλαμίνη από του στόματος (2 g/24h) και 
cirofloxacine (2 g IV/24h). Η κλινική εικόνα παρέμεινε 
αμετάβλητη για σχεδόν τρία 24ωρα. Τη τρίτη ημέρα 
από την εισαγωγή της παρουσίασε σημαντική κλινική 
βελτίωση με πτώση του πυρετού και υποχώρηση των 
διαρροϊκών κενώσεων. Η καλλιέργεια των κοπράνων 
κατέδειξε ανάπτυξη σαλμονέλλας.

Σχόλιο

Η περίπτωση αυτή καταδεικνύει ότι η έναρξη συ-
μπτωματολογίας από το πεπτικό που προσομοιάζει με 
παρόξυνση ιδιοπαθούς φλεγμονώδους εντερικής νόσου, 
μπορεί να μην οφείλεται σε παρόξυνση της υποκείμε-
νης εντεροπάθειας, αλλά σε λοιμώδες αίτιο. Η άκριτη 
σπουδή για άμεση χορήγηση κορτικοστεροειδών στις 
περιπτώσεις αυτές μπορεί να αποβεί καταστρεπτική 
για τον ασθενή. Στη περιγραφόμενη περίπτωση το αιφ-
νίδιο της εισβολής των συμπτωμάτων, το ύψος του πυρε-
τού, ο φυσιολογικός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων και 
αιμοπεταλίων και η ενδεικτική ενδοσκοπική εικόνα του 
παχέος εντέρου κατηύθυναν τη διάγνωση προς λοίμωξη 
του πεπτικού. Τέλος η λεπτομερής λήψη του ιστορικού 
απεκάλυψε ότι πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων η 
ασθενής είχε γευματίσει σε εστιατόριο και ότι το γεύμα 
αποτελείτο από κοτόπουλο, που προφανώς αποτελούσε 
και τη πηγή της λοίμωξης από σαλμονέλλα.

πΕΡιπτωΣη 10η

Πρόκειται για γυναίκα ασθενή ηλικίας 27 ετών. 
Εισήχθη στο Τμήμα μας με βαριά παρόξυνση ελκώδους 
κολίτιδας. Η νόσος χρονολογείται από 12ετίας περίπου. 
Στο διαρρεύσαν διάστημα η ελκώδης κολίτιδα διέδρα-
με με εξάρσεις και υφέσεις μετρίας ή ήπιας βαρύτητας 
που αντιμετωπίζονταν με χορήγηση μεσαλαμίνης από 
του στόματος και τοπικώς υπό μορφή υποκλυσμών. Σε 
σπάνιες περιπτώσεις χρειάστηκε η χορήγηση κορτικο-
ειδών από του στόματος. Η ασθενής προσεκομίσθη με 
έντονα επηρεασμένη γενική κατάσταση. Επρόκειτο για 
λεχωϊδα 7 ημερών. Ο τοκετός εξελίχθηκε ομαλά. Το 
νεογνό δεν παρουσίαζε καμία συγγενή ή άλλη βλάβη. 
Η παρόξυνση φαίνεται ότι άρχισε 6 εβδομάδες πριν 
από την αναμενόμενη ημέρα του τοκετού. Αξιόλογο 
είναι το γεγονός ότι στο διάστημα των τελευταίων δύο 
ετών η ασθενής δεν ελάμβανε, (αυτοβούλως), θερα-
πεία συντηρήσεως με 5-ASA. Οι κενώσεις κυμαίνονταν 
από 15-20 ημερησίως, οι περισσότερες ως απόρροια 
του έντονου αισθήματος τεινεσμού. Η σύστασή τους 
ήταν οροαιματηρή με βλεννώδεις προσμίξεις, μικρές 
σε ποσότητα. Συνυπήρχε διάχυτο κοιλιακό άλγος κυ-
ρίως στη διαδρομή του παχέος εντέρου, χαμηλός πυ-
ρετός, έντονη καταβολή δυνάμεων, μετρίως μειωμένη 
όρεξη, χωρίς όμως εμφανή απώλεια βάρους, αφού η 
προηγηθείσα εγκυμοσύνη και η εξ αυτής απορρέουσα 
αύξηση του σωματικού βάρους δεν επέτρεπαν την 
ακριβή εκτίμηση της μεταβολής του. Στην αντικειμε-
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νική εξέταση ήταν εμφανής η ωχρότητα του δέρματος 
και των επιπεφυκότων, ο μετεωρισμός της κοιλίας και 
η ευαισθησία στη ψηλάφηση του παχέος εντέρου. Ο 
εργαστηριακός έλεγχος έδειξε βαριά αναιμία (αιματο-
κρίτης 21%), ΤΚΕ 130, αλβουμίνη ορού 1,4 (!!!), CRP 
268 mg% (!!), a1-acid-glycoprotein 4,3 (!!), χαμηλές 
τιμές ηλεκτρολυτών και ιοντισμένου ασβεστίου του 
ορού. Η ορθοσιγμοειδοσκόπηση έδειξε βαρύτατες 
αλλοιώσεις ενεργού ελκώδους κολίτιδας, ενώ η ιστο-
λογική του παχέος εντέρου έδειξε πλήρη καταστροφή 
του βλεννογόνου στον οποίο δεν διατηρούνταν ούτε 
καν νησίδες βλεννογόνου που να είναι ενδεικτικές 
της προέλευσής της βιοψίας από το έντερο. Το δια-
δερμικό υπερηχογράφημα κοιλίας έδειξε πάχυνση 
του τοιχώματος ολόκληρου του παχέος εντέρου που 
σε ορισμένες θέσεις έφθανε τα 9 mm εξ αιτίας του 
σημαντικού οιδήματος. Η απλή ακτινογραφία κοιλίας 
έδειξε αρκετό αέρα στο λεπτό έντερο.

Με τη διάγνωση της βαριάς παρόξυνσης ελκώδους 
κολίτιδας η οποία δεν αντιμετωπίσθηκε επαρκώς στη 
διάρκεια του τελευταίου διμήνου της εγκυμοσύνης της, 
η ασθενής υποβλήθηκε σε έντονο θεραπευτικό σχήμα 
που συνίστατο σε ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και ηλε-
κτρολυτών για την υδατοηλεκτρολυτική αποκατάστα-
ση, χορήγηση μετρονιδαζόλης 500 mg Χ 3 /24h, 50 mg 
prednizolone /24h, Ultra-levure caps 2Χ3 /24h, 5-ASA 
(μεσαλαμίνη) 500 mg X 3 /24h, Zinacef 1 flX3 /24h, 
Briklin 80 mg X 2 /24 h, και human albumin 2 fl /24h. 
Η ασθενής λόγω του σημαντικά χαμηλού αιματοκρίτη 
μεταγγίσθηκε με δύο φιάλες αίματος. Η θεραπεία συ-
νεχίσθηκε για 12 ημέρες στο διάστημα των οποίων τα 
κλινικά συμπτώματα βελτιώθηκαν ως ένα βαθμό. Τη 
13η ημέρα διεκόπη η χορήγηση των δύο αντιβιοτικών. 
Τη 16η ημέρα και ενώ η υπόλοιπη αγωγή συνεχιζόταν 
κανονικώς, επαναρχίζει πυρετός μέχρι 40 C, απογευ-
ματινός, διαρκείας μερικών ωρών και ο οποίος λύεται 
συνήθως χωρίς αντιπυρετικό, με άφθονες εφιδρώσεις. 
Xορηγούνται ενδοφλεβίως Ciproxin 500 mg X 2 /24h 
και Begalin 12 g / 24h με βάση το αντιβιόγραμμα της 
θετικής ουροκαλλιέργειας (η καλλιέργεια των ούρων 
έδειξε ανάπτυξη κολοβακτηριδίου). Μέσα σε διάστημα 
2 ημερών ο πυρετός κάμφθηκε. Η χορήγηση των αντιβι-
οτικών διακόπηκε 4 ημέρες μετά την επίτευξη απυρεξί-
ας. Η ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και ηλεκτρολυτών 
διακόπηκε την 16η ημέρα της νοσηλείας της και άρχισε 
η κανονική σίτιση από του στόματος, η οποία βαθμιαία 
είχε αρχίσει να επανεισάγεται την πέμπτη ημέρα από 

την έναρξη της νοσηλείας της. Χορηγήθηκαν ακόμη 
δύο φιάλες αίματος. Τη 17η ημέρα της νοσηλείας της 
εμφανίζει αιφνιδίως οξύτατο άλγος στις ποδοκνημικές 
και στις κατά γόνυ αρθρώσεις με ταυτόχρονη εμφάνιση 
χαμηλού πυρετού. Στην αντικειμενική εξέταση, αλλά 
και στις ακτινογραφίες των προσβεβλημένων αρθρώ-
σεων δε διαπιστώθηκαν στοιχεία φλεγμονής. Το άλγος, 
το οποίο σημειωτέον επαναλήφθηκε τις επόμενες 4 
ημέρες κατά παροξυσμικό χαρακτήρα, αποδόθηκε 
στην υποκείμενη φλεγμονώδη εντερική νόσο, αφού η 
πιθανότητα ορονοσίας στο Begalin δεν αποδείχθηκε. 
(δεν υποχώρησε ο πόνος με τη διακοπή του φαρμά-
κου). Ο έντονος πόνος υποχώρησε με τη χορήγηση μη 
στεροειδούς αντιφλεγμονώδους φαρμάκου (mesulid) 
από του στόματος. Η ασθενής εξήλθε του νοσοκομείου 
μετά 24 ημερών νοσηλεία σε σχετικώς ικανοποιητική 
κατάσταση. Συστήθηκε συνέχιση της αγωγής με το 
κορτικοειδές (methylprednizolone 40 mg peros/24h) 
με βαθμιαία μείωση. Τέσσερις εβδομάδες αργότερα 
(10 Αυγούστου 1998) η ασθενής έχει σχηματισμένες 
κενώσεις, είναι σε θέση να εκτελεί τις εργασίες του 
σπιτιού έχοντας αποκαταστήσει σε σημαντικό ποσοστό 
το επίπεδο της υγείας της. Ενα έτος μετά (Ιούλιος 1999) 
βρίσκεται σε άριστη κλινική κατάσταση υπό αγωγή με 
αταθειοπρίνη.

Σχόλιο

Η ασθενής αυτή προσφέρεται για την εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων που συνοψίζονται στα 
ακόλουθα: α) Η θεραπεία συντηρήσεως με μεσαλα-
μίνη δε πρέπει να διακόπτεται ούτε και στη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης. β) Η θεραπεία της παρόξυνσης 
της νόσου στη διάρκεια της εγκυμοσύνης η οποία δε 
πρέπει να καθυστερεί για οποιοδήποτε λόγο, είναι η 
ίδια ως εάν δεν υφίστατο εγκυμοσύνη. Επί πλέον στη 
προκειμένη περίπτωση η εγκυμοσύνη συνέβαλε στις 
δραματικά αυξημένες τιμές των δεικτών φλεγμονής 
του ορού. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι τιμές των 
πρωτεϊνών οξείας φάσεως του ορού στην ασθενή μας 
αυτή ήταν οι μεγαλύτερες που έχουν προσδιορισθεί 
στο εργαστήριο του νοσοκομείου μας, ενώ η τιμή της 
αλβουμίνης του ορού ήταν από τις χαμηλότερες. γ) 
η θεραπεία και στη περίπτωση αυτής της ασθενούς 
απέδωσε την 15η ημέρα από την έναρξη της. δ) Η 
ύπαρξη του πυρετού στη διάρκεια της παρόξυνσης 
της φλεγμονώδους εντεροπάθειας δε πρέπει να απο-
δίδεται πάντα στην υποκείμενη εντεροπάθεια, γιατί 
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μπορεί να οφείλεται και σε άλλα αίτια π χ λοιμώδη 
όπως συνέβη και στη διάρκεια της νοσηλείας της 
ασθενούς μας, ε) Το ασυνήθιστα έντονο άλγος στις 
ποδοκνημικές και κατά γόνυ αρθρώσεις μας προβλη-
μάτησε διαγνωστικά, αποδόθηκε όμως τελικώς στην 
υποκείμενη ελκώδη κολίτιδα. Υφέθηκε με χορήγηση 
μη στεροειδούς αντιφλεγμονώδους φαρμάκου που στη 
περίπτωση αυτή χορηγήθηκε για αφού το όφελος ήταν 
μεγαλύτερο από την ενδεχόμενη βλαπτική του δράση 
στην υποκείμενη εντεροπάθεια και στ) η σχέση των 
θεραπόντων με το δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον 
της ασθενούς συνέβαλε επίσης αποφασιστικά στο να 
υπερκερασθούν τα πολλά ψυχολογικά προβλήματα 
της, που ήταν απόρροια της απουσίας του νεογνού 
από τη μητέρα του.

πΕΡιπτωΣη 11η

Ασθενής ηλικίας 75 ετών, εισήχθη στην κλινική 
τον Μάϊο του 2005 για διερεύνηση σιδηροπενικής 
αναιμίας γνωστής από τετραετίας και για την οποία 
λαμβάνει σίδηρο από του στόματος. Από εβδομά-
δος αναφέρει καταβολή, αδυναμία και ανορεξία. 
Προ διημέρου νοσηλεία σε νοσοκομείο για ατελή 
ειλεό. Αναφέρει χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο (3-10 
κενώσεις ημερησίως, υδαρείς έως πολτώδεις) για το 
οποίο λαμβάνει συστηματικώς αντιδιαρροϊκά, χωρίς 
αξιόλογη απώλεια βάρους. Ατομικό αναμνηστικό: 
προ τριετίας εγκεφαλικό επεισόδιο. Υπό αγωγή με 
ασπιρίνη. Αντικειμενική εξέταση: Κοιλιά μαλακή 
ευπίεστη ανώδυνη με μειωμένους  εντερικούς ήχους. 
Εργαστηριακά εισόδου: Hct 36, Hb 11.3, MCV 67, Αι-
μοπετάλια 413000, Τρανσαμινάσες 74, 82, Αλβουμίνη 
2.6 CRP 37, ΤΚΕ 28, Αντισώματα έναντι γλοιαδίνης, 
ενδομυσίου και ιστικής τρανσγλουταμινάσης αρνη-
τικά. Kαλλιέργεια κοπράνων: φυσιολογική χλωρίδα. 
Παρασιτολογική κοπράνων: αρνητική. Ακτινογραφία 
κοιλίας: Υδραερικά επίπεδα λεπτού εντέρου ως επί 
ατελούς ειλεού λεπτού εντέρου. ECHO άνω κοιλίας 
και δεξιού λαγονίου βόθρου: Χολοκυστεκτομή, ήπαρ με 
εικόνα εκτεταμένης λιπώδους διηθήσεως χωρίς εστι-
ακές αλλοιώσεις ηχοδομής. χοληφόρα χωρίς διάταση, 
πάγκρεας, σπλήνας και νεφροί χωρίς παθολογικά ηχο-
μορφολογικά ευρήματα. Στην ανατομική περιοχή του 
δεξιού λαγόνιου βόθρου απεικονίζεται οιδηματώδης 
έλικα του τελικού ειλεού με πάχος τοιχώματος 7 mm. 
Εντερόκλυση: Τελικός ειλεός εστενωμένος σε έκταση 
μεγαλύτερη των 25 εκατοστών (εικόνα 1.) με έντονο 

οίδημα. Αξονική τομογραφία κοιλίας: Ομαλή κυκλο-
τερής πάχυνση δύο ελίκων του ειλεού με στένωση του 
αυλού και δημιουργία αρκετών υδραερικών επιπέδων. 
Κολονοσκόπηση: Το κολονοσκόπιο προωθήθηκε έως 
5 εκατοστά εντός του ειλεού. Περαιτέρω προώθηση 
αδύνατη λόγω στενώσεως του αυλού. Στην είσοδο 
της ειλεοτυφλικής βαλβίδος 3 εξελκώσεις. Βιοψίες 
για ιστολογική και για οξεάντοχα βακτηρίδια. Παχύ 
έντερο χωρίς αξιόλογα ευρήματα εκτός από το κατιόν 
του οποίου ο βλεννογόνος είναι οιδηματώδης. Ιστολο-
γική βλεννογόνου τελικού ειλεού: Ικανές αλλοιώσεις 
χρόνιας ενεργού φλεγμονής με εστιακό χαρακτήρα και 
θέσεις εξέλκωσης του καλυπτικού επιθηλίου. Εικόνα 
ελκωτικής φλεγμονής. Βιοψία παχέος εντέρου με ήπιες 
αλλοιώσεις χρόνιας φλεγμονής. Βιοψία στομάχου με 
αλλοιώσεις ελικοβακτηριδιακής γαστρίτιδος. Ο ασθε-
νής ετέθη σε παρεντερική αγωγή με μετρονιδαζόλη και 
σιπροφλοξασίνη, υδατοηλεκτρολυτική αποκατάσταση 
και χορήγηση παρεντερικώς λευκωματίνης. Η κατά-
σταση βαθμιαίως βελτιώθηκε. Με διάγνωση νόσος 
Crohn τελικού ειλεού, ατελής αποφρακτικός ειλεός ο 
ασθενής υποβλήθηκε σε εντερεκτομή και τελικοτελική 
αναστόμωση. Η ανάρρωση υπήρξε ταχεία. Μετεγχει-
ρητικώς το κύριο πρόβλημα εξακολουθεί να είναι η 
διάρροια, η οποία προφανώς οφείλεται στην εκτομή 

Εικόνα 1. Τελικός ειλεός εστενωμένος. 
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μεγάλου τμήματος του τελικού ειλεού και δυσαπορρό-
φησης των χολικών αλάτων. 

Σχόλιο

Τα ενδιαφέροντα σημεία της περιπτώσεως αυτής 
συνίστανται α) στην μακρά (2 δεκαετίες)  συμπτωμα-
τολογία (διάρροια) που προηγήθηκε της τελικής δια-
γνώσεως (λίαν ασυνήθης) β) Το γεγονός ότι ο ασθενής 
τελικώς αναγκάσθηκε να υποβληθεί σε εντερεκτομή 
λόγω ατελούς αποφρακτικού ειλεού. Τουλάχιστον σε 
σειρές Ελλήνων ασθενών, η διάγνωση νόσου του Crohn 
στην τρίτη ηλικία συνοδεύεται από συμπτωματολογία 
που επιβάλλει τελικώς σε αρκετό ποσοστό των ασθενών 
την χειρουργική επέμβαση. 

πΕΡιπτωΣη 12η

Πρόκειται για άνδρα ασθενή ηλικίας 66 ετών, ο 
οποίος νοσηλεύθηκε από 6/2/04 έως 17/2/04 για αντιμε-
τώπιση πιθανού ατελούς ειλεού. Επανήλθε στις 19/2/04 
με παρόμοια συμπτωματολογία. 

Αρχικά προσήλθε αιτιώμενος μετεωρισμό από 
15νθημέρου χωρίς άλγος ή διάρροια. Έξη ημέρες προ 
της αρχικής εισαγωγής του, εμφανίζονται και διαρροϊ-
κές κενώσεις (8 ημερησίως) με πρόσμιξη αίματος και 
βλέννης, για τις οποίες έλαβε συμπτωματική αγωγή. 
Παρέμεινε χωρίς κένωση. Από 24ώρου παραπονείται 
για έντονο κωλικοειδές κοιλιακό άλγος, ενώ από 
8ώρου και εμέτους (2-3lt). Δύο σχεδόν 24ωρα μετά την 
έγοδό του από την κλινική μας στις 17/2, επανέρχεται 
με καφεοειδείς εμέτους.

Πρόκειται για ασθενή καπνιστή, με γνωστή ελκώδη 
πανκολίτιδα από το 1983, για την οποία βρίσκεται σε 
αγωγή με μεσαλαζίνη Ενίοτε λαμβάνει αυτοβούλως 
μεθυλπρεδνιζολόνη. Σε κολονοσκόπηση του έτους 1999 
αναφέρει βιοψία από πολύποδα ανιόντος, η ιστολογική 
του οποίου αναφέρει λαχνωτό αδένωμα με μέτριου 
εως υψηλού βαθμού δυσπλασία. Στο παρελθόν έγινε 
προσπάθεια λήψης αζαθειοπρίνης στην οποία όμως 
παρουσίασε αλλεργία.

Από το ατομικό του αναμνηστικό σημειώνεται υπο-
θυρεοειδισμός (λαμβάνει Thyrormone 0,2 1x1).

Αντικειμενική εξέταση: S1 S2 ευκρινείς χωρίς 
πρόσθετους ήχους. Αναπνευστικό ψιθύρισμα φυσιο-
λογικό. Κοιλιά μαλακή, ευπίεστη, με ήπια ευαισθησία 
αριστερά. Εντερικοί ήχοι μη ακουστοί. Λήκυθος κενή. 
Ηπαρ και σπλήν αψηλάφητοι. Κοιλονυχία. ‘ 

Εργαστηριακά εισόδου: Hct 58 Hb 20, WBC 13000 
MCV 90,7 MCH 31,7 MCHC 35 PLT 205000, σάκχαρο 
269, ουρία 55, κρεατινίνη 1, Na 144, K 4,1 CK 19, LDH 
153, SGOT 23, SGPT 48, ALP 41, GGT 62, χολερυ-
θρίνη 1,8 αμυλάση 44, λευκώματα 5,9 αλβουμίνη 3,2 
Ca 10,3 P 3,7 Mg 1,6 CRP 52,8 (μέγιστη τιμή 247,5 με 
σταδιακή μείωση κατά τη νοσηλεία του) PT 14,7 APTT 
27,1 INR 1,16 CEA 12. Καλλιέργειες- παρασιτολογικές 
κοπράνων χωρίς παθολογικά ευρήματα, τοξίνη Α C. 
Diff.: αρνητική

Α/α κοιλίας: (6/2) Άφθονο υγρό στο στόμαχο. Δι-
ατεταμένες έλικες της νήστιδας. Παρουσία κοπράνων 
στο τυφλό και το ανιόν, στένωση στο ανιόν πλησίον της 
δεξιάς κολικής καμπής, μεγάλη διάταση εγκαρσίου, 
στένωση αριστεράς κολικής καμπής. 

κολονοσκόπηση: (10/2/04) Μέχρι τη μεσότητα 
του εγκαρσίου. Αδύνατη η περαιτέρω προώθηση 
λόγω σχηματισμένων κοπράνων. Σε όλη την έκταση 
του εξετασθέντος παχέος εντέρου ο βλεννογόνος 
είναι ατροφικός με πολλαπλούς ψευδοπολύποδες, 
απώλεια κολικών κυψελών. Το έντερο εμφανίζεται 
δίκην μολυβδοσωλήνος. Στο εγκάρσιο παρατηρήθηκε 
επίσης γεφύρωση του βλεννογόνου που χωρίζει τον 
αυλό στα δύο.

κολονοσκόπηση: (12/2/04) το όργανο προωθήθηκε 
μέχρι την περιοχή του τυφλού.

Σε όλο το μήκος του επισκοπηθέντος εντέρου 
αφθονότατοι ψευδοπολύποδες και ατροφία του βλεν-
νογόνου. Στο σιγμοειδές περιοχή με συρρέοντες ψευ-
δοπολύποδες και εξέλκωση μεταξύ αυτών. Στο ανιόν 
διήθηση με πολυποειδή χαρακτήρα(DALM;).

Ελήφθησαν πολλαπλές βιοψίες από (Α) τυφλό, (Β) 
DALM, (Γ) ανιόν, (Δ) εγκάρσιο, (Ε) κατιόν και (Ζ) 
σιγμοειδές. 

Γαστροσκόπηση: (20/2/04) οισοφάγος: Στην γα-
στροοισοφαγική συμβολή διαβρώσεις και εξελκώσεις. 
Ο βλεννογόνος σε όλο το μήκος του οργάνου επαλ-
λείφεται από βλεννοπυώδες εξίδρωμα. Στόμαχος: 
περιέχει μέτρια ποσότητα καφεοειδούς υγρού. Βλεν-
νογόνος θόλου, σώματος χωρίς ιδιαίτερες αλλοιώσεις. 
Στο άντρο και ιδιαίτερα προπυλωρικά βλεννογόνος 
εξέρυθρος και οιδηματώδης. Χαίνον πυλωρικό στόμιο. 
Δωδεκαδάκτυλο: βολβός εξέρυθρος και οιδηματώδης. 
Στη μετάπτωση του βολβού στη 2η μοίρα και στο πρό-
σθιο προς το άνω τοίχωμα βαθειά ελκωτική κρύπτη 
περί τα 2cm με λευκωπό επίχρισμα και φλεγμονή που 
προκαλεί παραμόρφωση της περιοχής. Συμπέρασμα: 
Οισοφαγίτιδα 4ου βαθμού, γαστρίτιδα, ελκοπάθεια 
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βολβού.
Κυτταρολογική οισοφάγου: εικόνα φλεγμονής.
Βιοψία παχέος: Εικόνα εξαλλαγής στη βλάβη του 

ανιόντος.
CT κοιλίας: Διάταση στομάχου. Διάταση τυφλού, 

ανιόντος, εγκαρσίου. Συνεσπασμένη δεξιά κολική 
καμπή, κατιόν, σιγμοειδές.

Εργαστηριακά εξόδου: Hct 30,5 Hb 10,2 WBC 6690 
MCV 90,8 MCH 30,4 MCHC 33,4 PLT 281 σάκχαρο 
125, ουρία 16, κρεατινίνη 0,9 Na 138, K 4,1 CK 6 LDH 
123, SGOT 18, SGPT 66, ALP 66, γGT 40, χολερυθρίνη 
0,7, αμυλάση 82, λευκώματα 4,9, αλβουμίνη 2,7 Ca 11 
P 1,2 CRP 1, 

Αγωγή κατά την τελευταία μερα της νοσηλείας 
του: 

(D/W 1000cc +6 actrapid +3Na+2k)x2 N/S 9% 
1000cc, Human albumin 1x2, Prezolon 15mg ημερισίως 
με σταδιακή μείωση (έναρξη 13/2/04 με 25mg)

Σχόλιο

Η κλινική εικόνα του ασθενούς (έμετοι υδαρείς και 
επιγαστρικό βάρος) ήταν συμβατή με απόφραξη στο 
ανώτερο γαστρεντερικό σωλήνα. Η γαστροσκόπηση 
έδειξε ευμεγέθη ενεργό κρατήρα έλκους προς την κο-
ρυφή του βολβού με συνοδό φλεγμονώδες οίδημα, το 
οποίο απέφρασσε μερικώς τη 2η μοίρα (gastric outlet 
obstruction) στην οποία το ενδοσκόπιο εισείρχετο με 
δυσκολία. Με την έντονη αντιεκκριτική αγωγή η κατά-
σταση του ασθενούς βελτιώθηκε. Με βάση τις υπάρχου-
σες διαγνώσεις (ολική ελκώδης κολίτιδα, Ca ανιόντος 

σε έδαφος ελκώδους κολίτιδας, ενεργό έλκος βολβού, 
απόφραξη γαστρικής εξόδου) ο ασθενής υποβλήθηκε 
σε ολική κολεκτομή με δημιουργία νεοληκύθου, και 
γαστρεντεροαναστόμωση. Η μετεγχειρητική του πορεία 
υπήρξε ομαλή. 

Συμπέρασμα

Κλινική εικόνα ατελούς ή πλήρους ειλεού σε ασθενή 
με ΙΦΕΝ δεν οφείλεται μόνο σε απόφραξη του παχέος 
εντέρου αλλά και του ανωτέρου πεπτικού με κύριο 
εκπρόσωπο το πεπτικό έλκος. Εκτεταμένη και μακρο-
χρόνια νόσος προδιαθέτει σε ανάπτυξη καρκίνου και 
στη χώρα μας. 
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ΦΑΡΜΑκΕυτικΑ ιΔιΟΣκΕυΑΣΜΑτΑ κΑι ΣκΕυΑΣΜΑτΑ 
ΕντΕΡικηΣ κΑι πΑΡΕντΕΡικηΣ ΔιΑτΡΟΦηΣ ΓιΑ την 
ιΦΕν

Ελένη Ι. Τριανταφυλλίδη  - Αικατερίνη Ι. Τριανταφυλλίδη

Φάρμακα με αντιφλεγμονώδη δράση, χρησιμοποιούμενα στη θεραπεία της ιΦΕν
 A) κΟΡτικΟΣτΕΡΟΕιΔη

Αντενδείξεις Πεπτικό έλκος, έρπης, γλαύκωμα, οστεοπώρωση, σακχαρώδης διαβήτης, χορήγηση πριν και μετά 

εμβολιασμό, καρδιοπάθεια, υπέρταση με συμφορητική καρδιοπάθεια, μυκητίαση, φυματίωση, 

βαριά νεφροπάθεια.  

Ανεπιθύμητες ενέργειες Ιατρογενές Cushing, κατακράτηση νατρίου και ύδατος, υποκαλιαιμία, υπέρταση, οστεοπώρωση, 

πεπτικό έλκος, ψυχωσικές εκδηλώσεις, γλαύκωμα, καταρράκτης, ευαισθησία στις λοιμώξεις, 

αναστολή σωματικής ανάπτυξης στα παιδιά, ενδοκρανιακή υπέρταση, απορρύθμιση διαβήτη, 

αναστολή φλοιοεπινεφριδιακής λειτουργίας, συγκάλυψη οξείας χειρουργικής κοιλίας.  

Αλληλεπιδράσεις Με φαινυντοίνη, φαινοβαρβιτάλη, εφεδρίνη και ριφαμπικίνη μειώνεται η δραστικότητα των 

κορτικοειδών. Τα ΜΣΑΦ ενισχύουν την ελκογόνο δράση. Με καλιοπενικά διουρητικά ενισχύ-

εται η υποκαλιαιμία, με δακτυλίτιδα αυξάνει ο κίνδυνος τοξικού δακτυλιδισμού. Μειώνεται ή 

ενισχύεται η δράση κουμαρινικών αντιπηκτικών. Σε διαβητικούς απαιτείται μεταβολή της δόσης 

των αντιδιαβητικών, μειωμένη ανταπόκριση σε εμβολιασμούς. 

προσοχή στη χορήγηση Δοσοεξαρτώμενη καταστολή άξονα υπόφυση, υποθάλαμος επινεφρίδια. Εξαρτάται ακόμη 

από τη διάρκεια, τον χρόνο χορήγησης στη διάρκεια του 24ώρου, και τη συνολική διάρκεια 

θεραπείας. Η καταστολή είναι μεγαλύτερη αν τα κορτικοειδή χορηγούνται τις νυκτερινές ώρες. 

Αιφνίδια διακοπή χορήγησης κορτικοειδών μπορεί να προκαλέσει “σύνδρομο στέρησης” (μυική 

αδυναμία, υπόταση, υπογλυκαιμία, ναυτία, έμετοι, ανησυχία, μυαλγίες, αρθραλγίες). Μετά τη 

διακοπή και για ένα έτος ο ασθενής βρίσκεται σε κίνδυνο φλοιεπινεφριδιακής ανεπάρκειας σε 

περιπτώσεις stress. Εγκυμοσύνη: αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης με ιδιαιτερότητα. Θηλασμός: 

κίνδυνος αναστολής σωματικής ανάπτυξης στο νεογνό.  

ΒΟυτΕζΟνιΔη

Αντενδείξεις Υπερευαισθησία, τοπικές λοιμώξεις 

Ανεπιθύμητες ενέργειες Μετεωρισμός, ναυτία, διάρροια, εξανθήματα, κνησμός 

Αλληλεπιδράσεις Όμοιες με αυτές των κορτικοειδών, αλλά περιορισμένης έκτασης. 

προσοχή στη χορήγηση Κύηση: δεν υπάρχουν δεδομένα στον άνθρωπο. Δεν είναι γνωστό αν διέρχεται στο γάλα

Μορφές-περιεκτικότητες Con.r.capsules 3mg, e.c. capsules 3mg. Enema: 2.3 mg (single dose) 

ιδιοσκευάσματα BUDECOL/Astrazeneca: Caps 3mg X 50 (66.6E)

 Enema 2.3 mg/single dose X 7 (56E)

 BUTENOFALK/Galenica: Caps 3mg X 20 (38E) 
ΒητΑΜΕθΑζΟνη



553

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

Αντενδείξεις Των κορτικοειδών 

Ανεπιθύμητες ενέργειες Όμοιες με των λοιπών κορτικοειδών 

Αλληλεπιδράσεις Όμοιες με των κορτικοειδών  

προσοχή στη χορήγηση Όρα “κορτικοειδή” 

Μορφές-περιεκτικότητες Betnezol enema (5 mg μία ή δύο φορές ημερησίως) 

ιδιοσκευάσματα Betnezol enema (δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα) 
 ΜΕθυλπΡΕΔνιζΟλOνη

Αντενδείξεις Όρα κορτικοειδή 

Ανεπιθύμητες ενέργειες Όρα κορτικοειδή 

Αλληλεπιδράσεις Όρα κορτικοειδή 

προσοχή στη χορήγηση Όρα κορτικοειδή 

Μορφές-περιεκτικότητες Tabl 4 mg & 16 mg 

ιδιοσκευάσματα MEDROL/Pharmacia & Upjohn: tabl 4mg X 50, (3.12E), Tabl 16mg X 14 (2.77E) 

πΡΕΔνιζΟλΟνη

Αντενδείξεις Όρα κορτικοειδή 

Ανεπιθύμητες ενέργειες Όρα κορτικοειδή 

Αλληλεπιδράσεις Όρα κορτικοειδή 

προσοχή στη χορήγηση Όρα κορτικοειδή 

Μορφές-περιεκτικότητες Tabl 5 mg, inject. Solution 25 mg 

ιδιοσκευάσματα PREZOLON/Nycomed: tabl 5mg X 30, (2.14E), inj.sol 25mg/1ml-amp x 3amp (3.83E)

 DELTACORTRIL/Pfizer: tabl 5mgX100 (1.85E)

 ADELCORT/Adelco: tabl 5mg x 10 (0.48E) 

υΔΡΟκΟΡτιζΟνη

Αντενδείξεις Όρα κορτικοειδή 

Ανεπιθύμητες ενέργειες Όρα κορτικοειδή 

Αλληλεπιδράσεις Όρα κορτικοειδή 

προσοχή στη χορήγηση Όρα κορτικοειδή 

Μορφές-περιεκτικότητες Tabl 20 mg, ly.pd.injection 250 mg, 500 mg 

ιδιοσκευάσματα Hydrocortisone: HYDROCORTIZONE/ΙΦΕΤ: tabl 20mg x 30 (2.55E)

 Hydrocortisone Sodium Succinate: SOLU-CORTEF/Pharmacia & Upjohn: ly.pd.inj 250 mg/vial 

x 1vial+2ml-sol (2.2E) 500mg/vial x 1vial+4ml-sol (2.77E) 

Σουλφασαλαζίνη και ανάλογα σουλφασαλαζίνης: πρόσφατα δεδομένα
Τα πλέον πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικώς με τις περιγραφείσες παρενέργειες της σουλφασαλα-

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

λαζίνης, ούτε με την οδό χορήγησης (2). 
 • Από το είδος των νεφρικών βλαβών που προκαλού-

νται από την μεσαλαζίνη η διάμεση νεφρίτις απο-
τελεί σημαντική επιπλοκή προκαλούμενη από την 
χορήγηση μεσαλαζίνης. Στην διεθνή βιβλιογραφία 
έχουν μέχρι στιγμής περιγραφεί 22 τεκμηριωμένες 
ιστολογικά περιπτώσεις, τα κύρια χαρακτηριστι-
κά των οποίων ήσαν 1) προτίμηση προς το άρρεν 
φύλο, 2)απουσία ειδικών ευρημάτων στη γενική ού-

ζίνης και των αναλόγων της δείχνουν τα εξής:
 • Η Μεσαλαζίνη προκαλεί (όπως και η σουλφασαλαζίνη) αναστρέψιμη υπογεννητικότητα λόγω μειώσεως του αριθμού των σπερματοζωαρίων (1).
 • Σε μελέτη 19.025 ασθενών με ΙΦΕΝ διαπιστώθηκε 

ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν μεσαλαζίνη παρου-
σιάζουν πράγματι αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης 
νεφροπάθειας που όμως φαίνεται ότι οφείλεται εν 
μέρει στην υποκείμενη ΙΦΕΝ. Αν και η νεφροπάθεια 
είναι μία από τις τεκμηριωμένες παρενέργειες της 
μεσαλαζίνης, η συχνότητά της είναι χαμηλή και δεν 
φαίνεται να σχετίζεται ούτε με την δόση της μεσα-



554

IΔΙΟΠΑΘΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

ρων, 3) 61% ποικίλου βαθμού νεφρική ανεπάρκεια 
και 13% τελική νεφρική ανεπάρκεια και 4) καλή 
ανταπόκριση στη χορήγηση κορτικοστεροειδών 
Προφύλαξη: Τακτικός έλεγχος νεφρικής λειτουρ-
γίας (3).

 • Σε πρόσφατη μεταανάλυση 46 μελετών σχετικώς με 
τις παρενέργειες σχετιζόμενες με βραχείας διάρκει-
ας χορήγηση 5-aminosalicylic acid διαπιστώθηκε ότι 
και τα τρία συγκρινόμενα παράγωγα (mesalazine, 
olsalazine & balsalazide), ήσαν εξ ίσου ασφαλή και 
καλώς ανεκτά. Η αναλογία διακοπής του φαρμάκου 
λόγω παρενεργειών ήταν όμοια με αυτήν του εικο-
νικού φαρμάκου και μικρότερη συγκρινόμενη με 
την σουλφασαλαζίνη. Οι παρενέργειες δεν διέφεραν 
σημαντικά από αυτές του εικονικού φαρμάκου. Η 
μεταανάλυση αυτή επιβεβαιώνει την ασφάλεια της 
βραχείας χορήγησης της μεσαλαζίνης (4).

 • Η ηωσινοφιλική πνευμονία αποτελεί πολύ ασυ-
νήθιστη επιπλοκή σχετιζόμενη με την χορήγηση 
μεσαλαζίνης είναι όμως πραγματικότητα (5).

 • Επιπλοκές από τους πνεύμονες σχετιζόμενες με την 
χορήγηση μεσαλαζίνης αναφέρονται σπάνια στους 
αρρώστους με ΙΦΕΝ. Οι ασθενείς παρουσιάζουν 
προοδευτικώς επιδεινούμενα συμπτώματα από το 
αναπνευστικό καθώς και ακτινολογικές αλλοιώσεις 
που γίνονται έκδηλες αρκετά έτη μετά την έναρξη 
χορήγησης του φαρμάκου. Τα ιστολογικά ευρήματα 
αν και είναι δυσδιάκριτα από υποκείμενη πνευμο-
νική νόσο εν τούτοις είναι δηλωτικά της σχέσεως με 
την μεσαλαζίνη εφ όσον υπάρχουν μη νεκρωτικά 
κοκκιώματα και ευρήματα χρόνιας διάμεσης πνευ-
μονίας (6).

 • Έχει περιγραφεί περίπτωση ενδοκρανιακής υπέρ-
τασης σε ασθενή με ελκώδη κολίτιδα ο οποίος 
ελάμβανε μεσαλαζίνη. Ασθενείς με διαταραχές 
οράσεως, κεφαλαγία και δυσκαμψία αυχένος θα 
πρέπει να υποβάλλονται σε άμεση οφθαλμολογική 
και νευρολογική εξέταση (7).

 • Σε σημαντικό άρθρο προερχόμενο από την Μ. 
Βρεττανία και το οποίο αφορούσε στις παρενέρ-
γειες της σουλφασαλαζίνης και μεσαλαζίνης από 
ουροποιητικό, ήπαρ, αίμα, δέρμα και πάγκρεας, 
(4,7 εκατομμύρια συνταγές μεσαλαζίνης και 2,8 
εκατομμύρια συνταγές σουλφασαλαζίνης) διαπι-

στώθηκε ότι η παγκρεατίτις και η διάμεση νεφρίτις 
αποτελούν επιπλοκές της μεσαλαζίνης και όχι της 
σουλφασαλαζίνης. Δεν υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες 
να επιβεβαιώνουν ότι η μεσαλαζίνη είναι ασφαλέ-
στερη της σουλφασαλαζίνης (8).

 • Η νεφρική πρωτεϊνουρία είναι μία εξωεντερική 
εκδήλωση της ΙΦΕΝ ανεξάρτητη από την λήψη 
μεσαλαζίνης (9).
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B) ΣΟυλΦΑΣΑλΑζIνη κΑι ΑνAλΟΓΑ ΣΟυλΦΑΣΑλΑζIνηΣ
ΣΟυλΦΑΣΑλΑζινη

Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στο φάρμακο, και γενικώς στις σουλφοναμίδες και σαλικυλικά 

Ανεπιθύμητες ενέργειες Είναι δοσοεξαρτώμενες. Συνήθεις: ναυτία, έμετοι, κεφαλαλγία, ξηροστομία, πεπτικές διατα-

ραχές, ίλιγγοι, αϋπνία. 

 Σπανιώτερα:  αντιδράσεις υπερευαισθησίας (πυρετός, εξάνθημα, σύνδρομο Stevens-

Johnson)

 Σπάνιες: λευκοπενία, ακοκκιοκυτταραιμία, αιμολυτική αναιμία, αναφυλακτικές αντιδράσεις, 

κνησμός, φωτοευαισθησία, ορονοσία, ερυθηματώδης λύκος, φαινόμενο Raynaud, ηπατίτιδα, 

αζωσπερμία (παρέρχεται με τη διακοπή του φαρμάκου) 

Αλληλεπιδράσεις Μείωση απορροφητικότητος φυλλικού οξέος και δακτυλίτιδος. 

 Κίνδυνος πυρηνικού ικτέρου στο νεογνό λόγω ανταγωνισμού της δέσμευσης της χολερυθρίνης 

από τη λευκωματίνη. Μείωση απορρόφησης με θειικό σίδηρο. 

 Καθυστέρηση απορρόφησης με γλυκονικό ασβέστιο. 

προσοχή στη χορήγηση Ύπαρξη ηπατικής ή νεφρικής ανεπάρκειας. Ύπαρξη αλλεργίας. Ανεπάρκεια G-6-PD. Δεν 

προκαλεί παρενέργειες στην εγκυμοσύνη ή το κύημα. Αποβάλλεται με το μητρικό γάλα. Σε 

παρατεταμένη χορήγηση να λαμβάνεται παράλληλα φυλλικό οξύ από του στόματος. 

Μορφές-περιεκτικότητες Tabl 500 mg 

ιδιοσκευάσματα SALOPYRINE/Adelco: tabl 500mg X 50 (6.6E) 

ΜΕΣΑλΑζIνη

Αντενδείξεις Σοβαρή ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές πηκτικότητος του αίματος, ενεργό πεπτικό 
έλκος, ευσιασθησία στα σαλικυλικά. Παιδιά κάτω των 10 ετών.  

Ανεπιθύμητες ενέργειες Είναι σπάνιες
 Διάρροια, επιδείνωση διάρροιας, πιθανή νεφρική βλάβη (έλεγχος νεφρικής λειτουργίας ανά 

6μηνο). Αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Παγκρεατίτιδα, ηπατίτιδα, λευκοπενία, θρομβοπενία, 
αλλεργική μυοκαρδίτιδα, μεθαιμοσφαιριναιμία 

Αλληλεπιδράσεις Ενίσχυση υπογλυκαιμικής δράσης σουλφονυλουρίας. Ενίσχυση αιμορραγίας που προκαλούν 
οι κουμαρίνες. Ενίσχυση τοξικότητος μεθοτρεξάτης. Μείωση δράσης προβενεσίδης. Μείωση 
διουρητικής δράσης φρουσεμίδης και σπειρονολακτόνης. Εξασθένηση αντιφυματικής δράσης 
ριφαμπικίνης.  

προσοχή στη χορήγηση Κύηση: φαίνεται ότι είναι ασφαλές φάρμακο. Παρ όλα αυτά θα πρέπει να συζητείται με την 
έγκυο. Αποβάλλεται με το μητρικό γάλα. 

Μορφές-περιεκτικότητες Tabl 250, 400 και 500 mg. Suppositories 250 & 500 mg. Enema: 4 g (single dose) 

ιδιοσκευάσματα ASACOL/Φαράν: Tabl 400mg x 30 (9.30E). Supp 500mg x 20 (13.9E). Enema 4g/single dose fl 
x 100ml (4.86E), 4g/single dose x 7fl x 100 ml (34E)

 ASLAZINE/MEDICHROM/Medichrom: tabl 500mg x 50 (15.92E) 
 LABOXANTRYL/Χρισπα Αλφα: tabl 400mg x 30 (7.67E), supp 250mg x 30 (13.84E)
 MESAGIN/Kleva: Tabl 400mg x 30 (7.67E)
 PENTASA/Γερολυμάτος. Tabl 400mg x 30 (7.67E)
 SALOFALK/Galenica: Tabl 250mg x 100 (26.74E), 500mg x 50 (20.73E), Supp 250mg x 30 

(17.54E), 500mg x 20 (11.43E), enema 4g/single dose x 7 (42.22E) 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 
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 ΟλΣΑλΑζIνη

Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στα σαλικυλικά. Νεφρική ανεπάρκεια 

Ανεπιθύμητες ενέργειες Υδαρής διάρροια (15%). Ναυτία, έμετοι, κοιλιακά άλγη, αρθραλγίες, εξάνθημα.  

Αλληλεπιδράσεις Δεν περιγράφονται 

προσοχή στη χορήγηση Δεν υπάρχει εμπειρία σχετικώς με την ασφάλεια στην κύηση και τον θηλασμό. 

Μορφές-περιεκτικότητες Capsules 250mg 

ιδιοσκευάσματα Olsalazine sodium: DIPENTUM/Pharmacia & Upjohn Sweeden: caps 250mg x 100 (34E)

Αντιβιοτικά χρησιμοποιούμενα στη θεραπεία της ιΦΕν
TOBrAmycIn

Αντενδείξεις Υπερευαισθησία, κύηση, σύγχρονη χορήγηση με άλλες αμινογλυκοσίδες 

Ανεπιθύμητες ενέργειες Ωτοτοξικότητα, νεφροτοξικότητα, αντιδράσεις υπερευαισθησίας, νευρομυικός αποκλεισμός, 

ναυτία, έμετοι, αύξηση τρανσαμινασών και αλκαλικής φωσφατάσης, αλλεργικές αντιδράσεις.

Αλληλεπιδράσεις Αυξημένη νεφροτοξικότητα με διουρητικά της αγκύλης και κεφαλοσπορίνες α’ γενεάς. Επί-

Αντιβιοτικά: πρόσφατα δεδομένα
Ορισμένα από πρόσφατα δεδομένα που αφορούν 

στη χρήση των αντιβιοτικών στην ΙΦΕΝ παρατίθενται 
κατωτέρω.
 • Έχει περιγραφεί διάχυτη εγκεφαλοπάθεια από-

τοκος της χρήσης μετρονιδαζόλης. Η Μαγνητική 
τομογραφία εγκεφάλου αποτελεί χρήσιμη εξέταση 
για την κατάδειξη και παρακολούθηση της εγκεφα-
λοπάθειας (1).

 • Η μετρονιδαζόλη είναι δυνατό να αποτελεί αιτία 
εμφάνισης συνδρόμου τοξικής επιδερμικής νεκρό-
λυσης (2).

 • Η μετρονιδαζόλη είναι δυνατό να προκαλέσει οξεία 
παγκρεατίτιδα ακόμη και με λήψη μιας μόνο δόσης 
(3).

 • Περιγράφηκαν περιπτώσεις ασθενών που ανέπτυ-
ξαν οξεία χολοστατική ηπατίτιδα μετά λήψη ορνι-
δαζόλης. Οι ασθενείς βελτιώνονται σε διάστημα 1-2 
μηνών μετά την διακοπή του φαρμάκου. (4).

 • Η ορνιδαζόλη έχει επίσης περιγραφεί να ευθύνεται 
για προσβολές αυτοάνοσου τύπου ηπατίτιδος (5).

 • Έχει περιγραφεί περίπτωση συνεχούς λήψης ορνιδα-
ζόλης για δέκα έτη σε δόση 500mg ημερησίως χωρίς 
παρενέργειες (6).

 • Η ορνιδαζόλη προκαλεί αναστολή της κινητικότη-
τος των σπερματοζωαρίων σε αρουραίους (7). Η 
επίδραση στο ανθρώπινο σπέρμα δεν έχει διευκρι-
νισθεί.

 • Η ενδοφλέβια χορήγηση ορνιδαζόλης είχε ως απο-
τέλεσμα καρδιακή ανακοπή σε δεκάχρονο παιδί με 
εγκεφαλικό απόστημα (8).
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ταση νευρομυικού αποκλεισμού με αναισθητικά, θειικό μαγνήσιο, κινιδίνη και νευρομυικούς 

αναστολείς 

προσοχή στη χορήγηση Σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια και ηλικιωμένα άτομα (μείωση της δόσεως). Εφ όσον είναι 

απαραίτητο να χορηγηθεί με πενικιλλίνη να χορηγείται χωριστά και σε διαφορετικές ώρες 

Μορφές-περιεκτικότητες Inject. Solution 80mg/2ml-amp 

ιδιοσκευάσματα NEBCIN/Φαρμασερβ Λιλλυ: inj.sol 80mg/2ml x 1amp x 2ml (2.62E) 

cIprOflOxAcIn

Αντενδείξεις Ιστορικό αλλεργίας στις κινιλόνες. Παιδιά κάτω των 18 ετών (πιθανή βλάβη του αρθρικού χόν-

δρου), κύηση, γαλουχία, έλλειψη G-6-PD, επιληψία, ιστορικό τενοντίτιδος ή ρήξης τενόντων 

Ανεπιθύμητες ενέργειες Σχηματισμός κρυστάλλων στα ούρα ιδιαίτερα σε ασθενείς με αλκαλικό ρΗ ούρων. Εμφάνιση 

εξανθήματος, αιμόλυση, ερεθισμός δέρματος κατά μήκος των μεγάλων φλεβών (IV έγχυση 

<15 λεπτά). Τοξικότητα από το ΚΝΣ (αυπνία, τρόμος, κεφαλαλγία, ζάλη επιτείνεται με λήψη 

ΜΣΑΦ θεοφυλλίλης. Διαταραχές στην όραση, ακοή και γεύση. Ψυχικές διαταραχές (κατάθλι-

ψη, ψευδιασθήσεις, διανοητική σύγχυση). Γαστρεντερικές διαταραχές, ηπατική και νεφρική 

ανεπάρκεια. Τενοντίτιδες σε ηλικιωμένους ασθενείς 

Αλληλεπιδράσεις Με θεοφυλλίνη, αντιόξινα, ΜΣΑΦ, αντιαρρυθμικά, αντιπηκτικά κυκλοσπορίνη, χλωραμφενι-

κόλη, ερυθρομυκίνη, ριφαμπικίνη, τετρακυκλίνη 

προσοχή στη χορήγηση Σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια σε ιστορικό επιληψίας. Δεν χορηγείται στη διάρκεια 

εγκυμοσύνης και γαλουχίας σε παθήσεις τενόντων. 

Μορφές-περιεκτικότητες c. Tabl 500mg, 750mg

 f.c. tablets 250mg, 500mg, 750mg

 inject. Solution-infusion 100mg/50ml-vial, 200mg/100ml-vial, 400mg/200ml-vial 

ιδιοσκευάσματα Υπάρχει αφθονία ιδιοσκευασμάτων ο αριθμός των οποίων υπερβαίνει τα 25. Τα πλέον χρησι-

μοποιούμενα είναι:

 CIPROXIN/Bayer: f.c. tabl 500mg x 10, (21.2E)

 TOPISTIN tabl 500mg x 10 

 TOPISTIN/Elpen inj.so.inf 200ml/100ml-vial x 100ml (19.4E)

 CIPROXIN/Bayer: inj.so.inf 100mg/50ml-vial x 1vial x 50ml (12.84E), 200mg/100ml-vial x 1vial 

x 100ml (24.3E), 400mg/200ml-vial x 1vial x 200ml (43E) 

meTrOnIdAzOle

Αντενδείξεις Υποθυρεοειδισμός, Παθήσεις ΚΝΣ, εγκυμοσύνη, γαλουχία, πορφυρία 

Ανεπιθύμητες ενέργειες Μεταλλαική γεύση, ναυτία, έμετοι, διάρροια, κοιλιακά άλγη, παγκρεατίτιδα, περιφερική νευρο-

πάθεια (μακρά χορήγηση). Σπανίως λήθαργος, παραισθησίες, κεφαλαγία, εξάνθημα, κνησμός, 

ασυνέργεια, ίλιγγος, καύσος στην ουρήθρα και αιδοίο. 

Αλληλεπιδράσεις Ενίσχυση δράσης κουμαρινικών αντιπηκτικών. Αναστολή μεταβολισμού φαινυτοίνης 

προσοχή στη χορήγηση Σε ασθενείς με νεφρική ενεπάρκεια. Αντιδράσεις δισουλφιράμης με λήψη οινοπνεύματος. 

Πιθανότητα εμφάνισης ερυθρών ούρων 

Μορφές-περιεκτικότητες Tabl 250mg, Capsules 500mg Oral suspension 200mg/5ml. Inject solution-infusion 

 500ml/100ml-vial 

ιδιοσκευάσματα COLPOCIN-T/Demo:inj.so.inf 500mg/100ml-vial x 1bag x 100ml pvc (3.95E)

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 
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 FLAGYL/Aventis: caps 500mg x 30 (3.95E)

 Inj.so.inf 500mg/100ml-vial πλαστ περιεκ x 100ml (4.94E)

 Oral susp 200mg/5ml fl x 120 (1.9E) 

OrnIdAzOle

Αντενδείξεις Ασθενείς με παθήσεις ΚΝΣ. Ασθενείς με ευαισθησία στις ιμιδαζόλες. Λευκοπενία, 1ο τρίμηνο 

κύησης 

Ανεπιθύμητες ενέργειες Όπως η μετρονιδαζόλη. Αύξηση τρανσαμινασών. Λευκοπενία. Αταξία, επιληπτικοί σπασμοί, 

ψευδαισθήσεις. 

Αλληλεπιδράσεις Παράταση δράσης κουμαρινικών αντιπηκτικών 

προσοχή στη χορήγηση Σε ηπατική ενεπάρκεια μείωση δοσολογίας. Σε μακροχρόνια θεραπεία παρακολούθηση λευκών. 

Απαγορεύεται η συνεχής ενδοφλέβια έγχυση. Αποφυγή οινοπνευματωδών. 

Μορφές-περιεκτικότητες Tabl 500mg 

ιδιοσκευάσματα BETIRAL/Roche Tabl 500mg x 10 (7.87E) 

Ανοσοκατασταλτικά: πρόσφατα δεδομένα
Ορισμένα πρόσφατα δεδομένα σχετιζόμενα με τοξικότητα και φαρμακοκινητική των ανοσοκατασταλτικών που 

των από την χορήγηση ανοσοκατασταλτικών είναι 
υπαρκτός. Αυτό γίνεται επειδή πολλά ανοσοκατα-
σταλτικά φάρμακα μεταξύ των οποίων και η κυκλο-
σπορίνη επιδεινώνουν παράγοντες που προκαλούν 
καρδιοαγγειακές βλάβες (5).

 • Η κυκλοσπορίνη αποτελεί προφάρμακο το οποίο 
συνδέεται με ενδοκυττάρια immunophilin. Το 
σύμπλεγμα κυκλοσπορίνη-cyclophilin συνδέει και 
αναστέλλει την δραστικότητα της calcineurin επι-
δρώντας στην αποφωσφορυλίωση του πυρηνικού 
παράγοντος των ενεργοποιημένων Τ-λεμφοκυττά-
ρων τα οποία εμπλέκονται στην ρύθμιση γονιδίων 
τα οποία κωδικοποιούν πολλές κυτταροκίνες. Η 
calcineurin όμως δεν εκκρίνεται μόνο από τα Τ-
κύτταρα. Βρίσκεται και σε πολλά όργανα μεταξύ 
των οποίων και τους νεφρούς. Η αναστολή της είναι 
υπεύθυνη τόσο για την ανοσοκατασταλτική δράση 
της κυκλοσπορίνης, όσο και για την νεφροτοξική 
της δράση (6).

 • Επισημαίνεται ιδιαιτέρως η υπερκαλιαιμική δράση 
της κυκλοσπορίνης (7).

ΒιΒλιΟΓΡΑΦιΑ
 1. Weersma PK, Peters FT, Oostenburg LE, et al. Increased 

incidence of azathioprine-induced pancreatitis in Crohn’s 
disease compared with other diseases. Aliment Pharmacol 
Ther 2004;20:843-850.

 2. Gearry RB, Barclay ML, Burt MJ, Collett JA, Chapman 

χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της ΙΦΕΝ αναφέρονται κατωτέρω.
 • Σε μελέτη 1564 ασθενών με ΙΦΕΝ και άλλα νοσήματα για τα οποία η χρήση της αζαθειοπρίνης είναι απαραίτητη (πχ ρευματοειδής αρθρίτις, ερυθηματώδης λύκος 

κλπ) διαπιστώθηκε ότι η εμφάνιση οξείας παγκρε-
ατίτιδος μετά λήψη αζαθειοπρίνης συνδέεται στενό-
τατα με την ΙΦΕΝ και σε πολύ μικρότερο βαθμό με 
άλλα νοσήματα. Ακόμη η συνολική τοξικότητα και 
η ανάγκη διακοπής της είναι σημαντικά μεγαλύτερη 
στην ΙΦΕΝ παρά στα άλλα νοσήματα (1).

 • Σε ασθενείς με ΙΦΕΝ προερχόμενους από την Ν. 
Ζηλανδία το ποσοστό διακοπής της αζαθειοπρίνης 
λόγω παρενεργειών ήταν 25.9% (2).

 • Υπάρχουν αναδρομικά δεδομένα τα οποία υποδη-
λώνουν ότι η αύξηση της δόσεως της αζαθειοπρίνης 
στα 2.5mg/Kg /ημερησίως ασκεί ευνοϊκή δράση σε 
ασθενείς οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στη δόση 
των 2mg/Kg /ημερησίως. Η περαιτέρω αύξηση φαί-
νεται ότι δεν προσφέρει πλεονεκτήματα, αντίθετα 
αυξάνει τις παρενέργειες (3).

 • Η μελέτη αυτή συμφωνεί με την υπ αριθμόν 2 όσον 
αφορά στο ποσοστό διακοπής της αζαθειοπρίνης 
λόγω παρενεργειών (22% vs 26%). Ενδιαφέρουσα 
είναι η παρατήρηση ότι ασθενείς που ελάμβαναν 
συγχρόνως κορτικοειδή ελάμβαναν μικρότερες 
δόσεις κορτικοειδών συγκριτικώς με την ομάδα η 
οποία δεν διέκοψε την χρήση της αζαθειοπρίνης. 
Ίσως η συχορήγηση κορτικοειδών με αζαθειοπρίνη 
να μειώνει το ποσοστό διακοπής του φαρμάκου 
λόγω παρενεργειών (4).

 • Ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιοαγγειακών συμβαμά-
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ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

Ανοσοκατασταλτικά χρησιμοποιούμενα στη θεραπεία της ιΦΕν
ΑζΑθΕιΟπΡινη

Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στο φάρμακο, μυελική απλασία ή υοπλασία, κύηση 

Ανεπιθύμητες ενέργειες Λευκοπενία, αναιμία, θρομβοπενία. Εκδηλώσεις υπερευαισθησίας (εξάνθημα, πυρετός, αρ-

θραλγίες), αλωπεκία, στεατόρροια, παγκρεατίτιδα, πνευμονίτιδα. Σπανίως: ναυτία, έμετοι, 

διάρροια, ανορεξία, ηπατική βλάβη, μυική ατροφία 

Αλληλεπιδράσεις Αλλοπουρινόλη: αναστολή μεταβολισμού ΑΖ με αποτέλεσμα ενίσχυση της δράσης του.

προσοχή στη χορήγηση Συχνή παρακολούθηση λευκών αιμοσφαιρίων,τρανσαμινασών, αλκαλικής φωσφατάσης, γGT, 

αμυλάσης, νεφρικής λειτουργίας 

Μορφές-περιεκτικότητες Tabl 50mg

 Ly.p.iv. in 50mg 

ιδιοσκευάσματα AZATHIOPRINE/PHARMACHEMIE/Chemiphar m:tabl 50mg x 100 (14.9E)

Azathioprine sodium: IMURAN/Glaxo Wellcome : ly.p.iv. in 50mg/vial x 1vial (8.33E) 

6-ΜΕΡκΑπτΟπΟυΡινη

Αντενδείξεις Έντονη λευκοπενία, θρομβοπενία, κύηση 

Ανεπιθύμητες ενέργειες Ναυτία, έμετοι, ανορεξία (25% των περιπτώσεων) στοματίτιδα, διάρροια (σπάνιες), ηπατική 

βλάβη. Χολοστατικός ίκτερος (1/3 των ασθενών) ανατάξιμος με τη διακοπή του φαρμάκου. 

Μυελοτοξικότητα βραδείας έναρξης αλλά παρατεταμένης διάρκειας και μετά τη διακοπή της 

θεραπείας που εκδηλώνεται με αναιμία, θρομβοπενία, λευκοπενία. Υπερουριχαιμία 

Αλληλεπιδράσεις Αλλοπουρινόλη: ενίσχυση δραστικότητος του φαρμάκου. Μείωση αντιπηκτικής δράσης της 

βαρφαρίνης 

προσοχή στη χορήγηση Μείωση κατά 50% της δόσης όταν χορηγείται με αλλοπουρινόλη. Να μη χορηγείται με θειο-

γουανίνη 

Μορφές-περιεκτικότητες Tabl 50 mg 

ιδιοσκευάσματα MERCAPTOPURINA/ΙΦΕΤ: tabl 50mg x 25  

ΜΕθΟτΡΕξΑτη

Αντενδείξεις Αναιμία, λευκοπενία, θρομβοπενία, κύηση, γαλουχία, ανοσοανεπάρκεια, ηπατική & νεφρική 

ανεπάρκεια. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες Ανορεξία, έμετοι, διάρροια. (ένδειξη διακοπής του φαρμάκου καθώς συνέχιση μπορεί να 

προκαλέσει αιμορραγική κολίτιδα). Στοματίτιδα και φαρυγγίτιδα: ενδείξεις διακοπής του 

φαρμάκου. Ναυτία, έμετοι, πεπτικό έλκος, παγκρεατίτιδα. Ηπατική βλάβη (μέχρι κιρρώσεως). 
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Λευκοπενία, αναιμία, θρομβοπενία. Αιματουρία, κυστίτις, σωληναριακή νέκρωση. Αλωπεκία, 

δερματίτιδα, διάμεση πνευμονική ίνωση, κεφαλαγία, υπνηλία, διαταραχές οράσεως.

Αλληλεπιδράσεις Συνδέεται με λευκωματίνες κατά 50%. Φάρμακα που ανταγωνίζονται τη σύνδεση αυτή όπως 

σαλικυλικά και ΜΣΑΦ, σουλφοναμίδες, φαινυτοίνη, τετρακυκλίνες, χλωραμφαινικόλη, μπορεί 

να αυξήσουν την τοξικότητα του φαρμάκου. Η προβενεσίδη αυξάνει την τοξικότητά της. Ενί-

σχυση τοξικότητος με κυκλοσπορίνη, ρητινοειδή και κορτικοειδή 

προσοχή στη χορήγηση Ισχυρή τοξικότητα. Επομένως συχνός αιματολογικός, ηπατικός και νεφρικός έλεγχος. Συγχο-

ρήγηση φυλλικού οξέοςΜε προσοχή στους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα 

Μορφές-περιεκτικότητες Tabl 2.5mg inject.solution-infusion 500mg/20ml, 1000mg/40ml. Ly.pd.injection 50mg/vial. Inject. 

Solution 5mg/2ml/vial, 50mg/2ml-vial, 500mg/20ml-vial, 1000mg/40ml-vial. 

ιδιοσκευάσματα EMTHEXATE/Chemipharm: inj.sol 5mg/2ml x 1vial x 2ml (2.13E). 5mg/2ml x 25vials x 2ml, 

(3,7E). 50mg/2ml x 25 vials x 2ml (92.6E). 500mg/20ml x 1 vial x 20ml (51E). 500mg/20ml x 10vials 

x 20ml (509.8 E) 1000mg/40ml x 1vial x 40ml (96,5E). 1000mg/40ml x 10 vials x 40ml (965E)

 METHOTREXATE/DAVID BULL/Santa: inj.sol 500mg/20ml x 1vial x 20ml, (48E) 

κυκλΟΣπΟΡινη 

Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στο φάρμακο, νεφρική ανεπάρκεια και υπέρταση, λοιμώξεις, νεοπλασίες.

Ανεπιθύμητες ενέργειες Υπερτρίχωση, τρόμος, νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία, υπερπλασία ούλων, γαστρεντερικά 

συμπτώματα. Υπέρταση σε μεταμοσχευθέντες. Αίσθημα καύσου χειρών (1η εβδομάδα). Αύξηση 

κρεατινίνης, ουρίας, χολερυθρίνης, καλίου, ηπατικών ενζύμων και λιπιδίων (δοσοεξαρτώμενες 

και αναστρέψιμες διαταραχές).  

Αλληλεπιδράσεις Αύξηση στάθμης φαρμάκου: κετοκοναζόλη, ερυθρομυκίνη, δοξυκυκλίνη, αντισυλληπτικά, 

νιφεδιπίνη)

 Ελάτωσση: βαρβιτουτικά, καρβαμαζεπίνη, φαινυτοίνη, και (iv) κοτριμοξαζόλη. Ενισχύει την 

δυνατότητα της λαβαστατίνης να προκαλέσει βλάβες στους μυς 

προσοχή στη χορήγηση Παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης, κρεατινίνης, χολερυθρίνης, ηπατικών ενζύμων, ουρικού 

οξέος, καλίου και των επιπέδων του φαρμάκου στο αίμα. Να μη συγχορηγούνται άλλα ανοσοκα-

τασταλτικά πλην κορτικοστεροειδών. Να μη συγχορηγούνται δυνητικώς νεφροτοξικά φάρμακα. 

Προσοχή στη κύηση και γαλουχία 

Μορφές-περιεκτικότητες Sof.g. capsules 25mg, 50mg, 100mg. Oral solution 500mg/5ml

 Inject solution 250mg/5ml/amp 

ιδιοσκευάσματα SANTIMMUN/Novartis inj sol 250mg-amp x 10 amp x 5ml (86E)

 STIMMUN/NEORAL/Νovartis. sof.g.tabl 25mg x 50 (39Ε). 50mg x 50 (77E). 100mg x 50 (147E). 

Oral sol 500mg/5ml Fl x 50 (178E) 

τAcrOlImuS

Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στο φάρμακο, εγκυμοσύνη 

Ανεπιθύμητες ενέργειες Δυσπεψία, κοιλιακά άλγη, δυσκοιλιότητα ή διάρροια, υπέρταση ταχυκαρδία,αρρυθμίες, καρ-

διακή ανεπάρκεια, περικαρδίτις, μυοκαρδιοπάθεια, τρόμος, κεφαλαγία, αϋπνία, αμβλυωπία, 

λευκοπενία, αναιμία, θρομβοπενία, διαταραχές πηκτικότητος ανωμαλίες νεφρικής λειτουργίας 

(αιμολυτικό-ουραιμικό σύνδρομο) υπερκαλιαιμία, υπεργλυκαιμία, επώδυνες μυικές συσπάσεις, 

μυασθένεια, διαταραχές αναπνοής, υπερτρίχωση, άγχος, κατάθλιψη, εγκεφαλοπάθεια, διατα-

ραχές θυρεοειδούς, γυναικομαστία, οίδημα, αλλεργικές αντιδράσεις, αύξηση λοιμώξεων και 

νεοπλασιών (?) 
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Αλληλεπιδράσεις Αύξηση στάθμης φαρμάκου: ερυθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη, αντιμυκητιασικά νιφεδιπίνη, 

κυκλοσπορίνη, ομεπραζόλη

 Ελάτωσση: ριφαμπικίνη. Τα άλατα καλίου αυξάνουν τον κίνδυνο υπερκαλιαιμίας 

προσοχή στη χορήγηση Παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης, κρεατινίνης, χολερυθρίνης, ηπατικών ενζύμων, ουρικού 

οξέος, καλίου και των επιπέδων του φαρμάκου στο αίμα. Να μη συγχορηγούνται άλλα ανοσοκα-

τασταλτικά πλην κορτικοστεροειδών. Να μη συγχορηγούνται δυνητικώς νεφροτοξικά φάρμακα. 

Προσοχή στη κύηση και γαλουχία. Τακτική παρακολούθηση ΗΚΓUS καρδίας. Οπτική οξύτης. 

Αιματολογικές εξετάσεις. Νευρολογική παρακολούθηση. 

Μορφές-περιεκτικότητες capsules 1 & 5mg,  

ιδιοσκευάσματα PROGRAF/Vianex : caps 1mg x 30 (83E). 5mg x 30 (412E). c/s.sol.in 5mg/1ml x 10 amp x l 

(612E) 

Ανοσοτροποποιητικά φάρμακα χρησιμοποιούμενα στη θεραπεία της ιΦΕν
InflIxImAB

Αντενδείξεις Βαριές λοιμώξεις (σηπτικές καταστάσεις, αποστήματα, ευκαιρισιακές λοιμώξεις, φυματίωση) 

μέτρια ή σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια, κύηση, θηλασμός, ηλικία μέχρι 17 ετών, υπερευαισθησία 

στην infliximab 

Ανεπιθύμητες ενέργειες Ευκαιριακές ιογενείς λοιμώξεις (έρπης, γρίππη), λοιμώξεις αναπνευστικού, φυματίωση, πυρετός, 

δύσπνοια, ναυτία, έμετος, διάρροια, κοιλιακά άλγη, διαταραχές ηπατικής λειτουργίας, κνισμός, 

κνίδωση, ξηροδερμία, ερύθημα προσώπου, θωρακικό άλγος, αίσθημα κοπώσεως, αντιδράσεις 

κατά την έγχυση του φαρμάκου (ρίγος, πυερετός, κνίδωση) ή 3-12 ημέρες μετά την έγχυση 

(πυρετός, μυαλγίες, αρθραλγίες). Αντιδράσεις υπερευαισθησίας συμπεριλαμβανομένου του 

αναφυλακτικού shock, νευρολογικές εκδηλώσεις, νεοπλάσματα?? 

προσοχή στη χορήγηση  Οι άμεσες εκδηλώσεις κατά την έγχυση αντιμετωπίζονται με μείωση του ρυθμού έγχυσης ή προ-

σωρινή διακοπή του, ενώ οι εντονώτερες με μέτρα επείγουσας αντιμετώπισης (αντιισταμινικά, 

κορτιζόνη, αδρεναλίνη). Η ανάπτυξη αντισωμάτων στο φάρμακο είναι συχνή. Σε λοιμώξεις 

διακοπή της χορήγησης. Αναζήτηση τυχόν λανθανούσης φυματίωσης. Κίνδυνος ανάπτυξης 

αυτοανόσων νοσημάτων. Αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης λεμφώματος(;;) 

Μορφές-περιεκτικότητες Pd.c.so.in 100mg 

ιδιοσκευάσματα REMICADE/Centocor: pd.c.so.in 100mg/vial vial x 100mg (833E).  

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 
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ΔιΑλυΜΑτΑ πΑΡΕντΕΡικηΣ ΔιΑτΡΟΦηΣ 
1. ΔιΑλυΜΑτΑ λιπΟυΣ

Αντενδείξεις Σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια,, διαταραχές μεταβολισμού 

των λιπών, shock.  

Ανεπιθύμητες ενέργειες Πυρετός με ρίγος (σπανίως), παρεμπόδιση λειτουργίας μακροφάγων, διαταραχές μεταβολισμού 

των λιπών (καθημερινός έλεγχος τριγλυκεριδίων αίματος) Αύξηση τρανσαμινασών, αλκαλικής 

φψσφατάσης και χολερυθρίνης 

προσοχή στη χορήγηση Οι τυχόν προστιθέμενες ουσίες στα γαλακτώματα να είναι συμβατές ώστε να μην προκαλούν 

διάσπαση των λιπών (κίνδυνος πνευμονικής εμβολής) 

Δοσολογία Το συνολικώς χορηγούμενο λίπος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνόλου των χορηγου-

μένων θερμίδων  

Σταθερότητα - φύλαξη Συσκευάζονται σε γιάλινες φιάλες επειδή αντιδρούν με τις συνθετικές πλαστικές ουσίες. Συ-

ντηρούνται στους 4-150 C. Δεν πρέπει να καταψύχονται. 

Μορφές - περιεκτικότητα Injection emulsion infusion 10%, 20%, 200mg/ml. 

ιδιοσκευάσματα Soya oil + triglycerides medium chain + glycerol + lecithin egg:

 LIPOFUNDIN MCT/LCT/Bιοσερ: inj.so.inf 20%/vial fl x 500, (13E), 20% fl x 100 (4.3E), 20% 

fl x 250 (10.4E), 20% fl x 500 (20E)

 Glycerol + Choline + Soya oil:

 LIPOVENOES/Bιοσερ: inj.so.inf 20%/vial fl x 500 (18E)

 Olive oil + soya oil

 CLINOLEIC/Clintec: inj.em.inf 20%w/v x 250ml, (9.4E)

 Purified structured triglycerides

 STRUCTOLIPID/Fresenius:inj.em.inf 200mg/ml x 500 ml (32E) 

2. ΔιΑλυΜΑτΑ υΔΑτΑνθΡΑκων

προφυλάξεις Διαλύματα γλυκόζης 10% ή περισσότερο είναι υπερωσμωτικά και πρέπει να χορηγούνται από 

κεντρική φλέβα. Το σάκχαρο αίματος θα πρέπει να παρακολουθείται καθημερινώς. Αν υπάρχει 

ανάγκη μπορεί να προσυεθεί ινσουλίνη μέχρι 40 μονάδες ανά 1000ml διαλύματος 

Μορφές – περιεκτικότητα Powder 500 g 

ιδιοσκευάσματα CALOREEN/ΙΦΕΤ:powder 500g bottle 

3. ΔιΑλυΜΑτΑ ΑΜινΟξΕων

Αντενδείξεις Ουραιμία χωρίς αιμοκάθαρση, συγγενείς διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων, υπε-

ραμμωνιαιμία 

Μορφές – περιεκτικότητα Injection emulsion infusion

 Inject. Solutin-infusion

 Inject. Concentration for iv infusion 20%

 Inject. Solution (5.5+20)%, (8.5+30)%, (0+35)% 

Μορφές – περιεκτικότητα Injection emulsion infusion

 Inject. Solutin-infusion

 Inject. Concentration for iv infusion 20%

 Inject. Solution (5.5+20)%, (8.5+30)%, (0+35)% 

ιδιοσκευάσματα AMINOPLASMAL HEPA 10%
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 DIPEPTIVEN/

 VAMIN (WITH GLUTAMIN)

 VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE/

 AMINOMIX

 AMINOPLASMAL L-10

 AMINOPLASMAL L-5

 CLINIMIX N14G30E

 CLINIMIX NIG35

 CLINIMIX N9G20E

 CLINOMEL N4-550

 CLINOMEL N7-1000

 NUTRIFLEX LIPID PERI

 NUTRIFLEX LIPID PLUS

 NUTRIPLEX LIPID PLUS WITHOUT ELECTRLYTE

 NUTRIPLEX LIPID SPECIAL

 NUTRIPLEX LIPID SPECIAL WITHOUT ELECTROLYTE

 PERIFUSIN

 VAMIN

 VAMIN/GLUCOSE 

4. ΣκΕυΑΣΜΑτΑ πΑΡΕντΕΡικηΣ ΔιΑτΡΟΦηΣ

ΣυνθΕΣη KABIVen peripheral (1500 ml) fresenius Kabi    

Αμινοξέα (g) 34    

Αζωτο (g) 5,4    

Γλυκόζη (g) 97    

Ελαιο σόγιας (g) 51    

Συνολική ενέργεια (Kcal) 1000    

Μη πρωτεϊνική ενέργεια (Kcal) 900    

Νάτριο (mmol) 32    

Κάλιο (mmol) 24    

Μαγνήσιο (mmol) 4    

Ασβέστιο (mmol) 2    

Φωσφορικά (mmol) 11    

Θειικά (mmol) 4    

Χλωριούχα

(mmol) 47    

Οξικά (mmol) 39    

Ωσμωτικότητα (mosmol/l) 750    

5. ΔιΑλυΜΑτΑ ΒιτΑΜινων κΑι ιΧνΟΣτΟιΧΕιων

Μορφές - περιεκτικότητα Injct. Solution infusion 10ml

 Ly.pd. iv. Infusion

 Injection emulsion infusion

 Ly.pd.injection 

ιδιοσκευάσματα Chromic Chloride Hexahydrate + copper Chloride Dihydrate + Ferric Chloride Hexahydrate + 
Manganase Chloride Tetrahydrate + Potassium Iodine + Sodium Fluoride + Sodium Molybdate 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 
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Dihydrate + Sodium Selenite Pentahydrate + Zinc Chloride:

 AddAmel
 Thiamine Mononitrate + Riboflavin Sodium Phosphate Dihydrate + Nicotinamide + 

Pyridoxine Hydrochloride + Sodium Pantothenate + Sodium Ascorbate + Biotin + Folic acid 
+ Cyonocobalamine:

 SOluVIT
 Retinol + Ergocalciferol + DL-Alfa-Tocoferol + Phytomenadione:

 VITAlIpId/AdulT
 Retinol Palmitate + Colecalciferol + Ascorbic acid:

 cerneVIT
 Zinc Chloride + Copper Chloride Dihydrate + Manganese Chloride Tetrahydrate + Sodium 

Selenite Pentahydrate + Sodium Fluoride + Potassium Iodine 

 PEDITRACE 

πΟλυΜΕΡη STAndArd ΔιΑλυΜΜΑτΑ

  NOVARTIS NUTRICIA ABBOTT FRESENIUS
  NUTRODRIP  NUTRISON OSMOLITE FRESUBIN
  STANDARD STANDARD  
Πρωτείνες gr/Lt 41 40 42 38
Λίπη gr/Lt 35 39 34 34
Υδατάνθρακες gr/Lt 142 123 134 138
Οσμωτικότητα mosm/Lt 201-293 250 252 350
Κάλυψη συνιστώμενων
ημερησίων θρεπτικών
αναγκών (R.D.I.) 1500ml 2000ml 1500ml 2000ml
θερμίδες/Lt 1050 1000 1060 1000
Γεύσεις Neutral Neutral Neutral Bανίλια
  Bανίλια Σοκολάτα  Σοκολάτα-Καφέ  Multifruit

ΔιΑλυΜΜΑτΑ ΑνΟΣΟΔιΑτΡΟΦηΣ

  NOVARTIS ABBOTT NUTRICIA
  IMPACT PERATIVE INTENSIVE 
Πρωτείνες gr/Lt 56 66,6 62
Αργιρίνη gr/Lt 12,5 6,6 6,3
Λίπη gr/Lt 28 37,1 49
Ω-3 Λιπαρά οξέα gr/Lt 3,1 - -
Υδατάνθρακες gr/Lt 134 177,2 136
Νουκλεοτίδια gr/Lt 1,2 - -
Kcal/ml 1 1,3 1,25
Οσμωτικότητα mosm/Lt 296 355 300
Θερμιδική ανάλυση (%) 22%-25%-53% 20,5%-25%-54,5% 20%-35%-45%
Κάλυψη συνιστώμενων
θρεπτικών αναγκών (R.D.I.)  1500  1500 2500
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υπΕΡθΕΡΜιΔικΑ  ΔιΑλυΜΜΑτΑ

  NOVARTIS NUTRICIA ABBOTT FRESENIUS

  NUTRODRIP  NUTRISON ENSURE FRESUBIN

  ENERGY HIGH ENERGY PLUS 750 MCT

Πρωτείνες gr/Lt 58 60 62,4 75

Υδατάνθρακες gr/Lt 200 184 200 170

Λίπη gr/Lt 62 58,3 50 60

Οσμωτικότητα mosm/Lt 298 340 473-490 300

Κάλυψη συνιστώμενων ημερησίων

θρεπτικών αναγκών (R.D.I.) 1500 ml 2000 ml 1420 ml 1500 ml

Kcal/ml 1,6 1,5 1,5 1,5

Kcal/συσκευασία 800 750 750 750

ΣτΟιΧΕιΑκη – ηΜιΣτΟιΧΕιΑκη ΔιΑτΡΟΦη

 NOVARTIS  NOVARTIS  ABBOTT  NUTRICIA  NESTLE

 ORALIMPACT  VIVONEX PLUS  ALITRAQ  ELEMENTAL P EPTAMEN

Πρωτεΐνες gr/Lt  55,7  45  52,5  12.5/100g  18

Αργιρίνη gr/Lt 12,5 5 2,6

Γλουταμίνη gr/Lt - 10 14,2

Λίπη gr/Lt 27,7 6,7  15,5  17.5g/100g  18

Ω-3 Λιπαρά οξέα gr/Lt 3,3 - -

Υδατάνθρακες gr/Lt 132,7 188,5  165  55g/100g  57.2

Οσμωτικότητα mosm/Lt 500 540  480  636mosm/Kg  315

Νουκλεοτίδια gr/Lt 1,5 - -

Kcal/ml 1 1  1 1

Ινες gr/Lt 10 - -

Θερμιδική ανάλυση 22%-25%-53% 18%-6%-76% 21%-13%-66% 

Κάλυψη συνιστώμενων

θρεπτικών αναγκών (R.D.I.) 1500  1800 1500

Σελήνιο μ/Lt 47  56 50

Ελεύθερα αμινοξέα -  100%  52%  15g/100g

Πεπτίδια (2-4) -  0% 15%

Πεπτίδια (>4) -  0% 33% Απαιτεί πέψη

Διακλαδισμένης αλύσου  - 30%  19%  με βιταμίνες, μέ- Όπως το 

    ταλλα, αμινοξέα Elemental (Nut) 

    (% πρωτεΐνης)

     ιχνοστοιχεία, χω- 

    ρίςλακτόζη και 

    γλουτένη 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 
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prOVIde xTrA
ΣυνθΕΣη ΔιΑλυΜΑτΟΣ

 • Ενεργειακή / θρεπτική Αναλογία : • Ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης

  12%  πρωτεΐνη (υδρολυμένη φυτική πρωτεΐνη) • Χοληστερόλη, πουρίνη:   

   0 %  λίπη      • Πρακτικά ελεύθερο 

   88%  υδατάνθρακες (μαλτοδεξτρίνη, σακχαρόζη)  • Ελεύθερο φυτικών ινών

 • ωσμωτικότητα (mosmol / l) : 610 μήλο, 490 κεράσι,  • Νερό:  780 ml /l

  580 πορτοκάλι-ανανάς, 650 φραγκοστάφυλο • Ενεργειακή πυκνότητα: 1,25 Kcal / ml

   • Καλύπτει τις RDA για βιταμίνες,  
   και ιχνοστοιχεία στα 600 ml: 750 Kcal

    • Νάτριο:  χαμηλή περιεκτικότητα

Γεύσεις : μήλο,   πορτοκάλι-ανανάς

  ΕνΔΕιξΕιΣ : ΑντΕνΔΕιξΕιΣ : 

  Συμπλήρωμα διατροφής υψηλού ενεργειακού περιεχομένου,   Γενικές αντενδείξεις της εντερικής διατροφής :

  χωρίς λίπος , ελεύθερο λακτόζης και φυτικών ινών,  • Εντερική ατονία

  σχεδιασμένο για ασθενείς που παρουσιάζουν προβλήματα  • Οξεία παγκρεατίτιδα 

  δυσαπορρόφησης  και/ή έχουν ολική δυσανεξία στην   • Συγγενής παθολογικός μεταβολισμός
  πρωτεΐνη του γάλακτος, όπως :  των συστατικών που περιέχονται 

 • Σύνδρομο βραχέως εντέρου  στο  provide
 xtra

 • Εντερίτιδα εκ χημειοθεραπείας ή ακτινική εντερίτιδα • Βρέφη κάτω του ενός έτους
 • Νόσος του Crohn
 • Κολίτιδα
 • Δυσανεξία στην πρωτεΐνη του γάλακτος

ΔΟΣΟλΟΓιΑ : τΡΟπΟΣ  ΧΡηΣηΣ : 

Μόνο ως συμπλήρωμα διατροφής :  Από του στόματος λήψη :
3 tetrabriks των 200 ml = 750 Kcal  Πίνεται κατευθείαν από το tetrabrik
    των 200 ml    με το προσαρτώμενο καλαμάκι 
  ΧΑΡΑκτηΡιΣτικΑ  ΔΡΑΣη   πλΕΟνΕκτηΜΑτΑ 

 •  Ελεύθερο λιπών  και λακτόζης •  Ευκόλως απορροφήσιμο όπου  •  Κατάλληλο για ασθενείς με
 •  Χωρίς υπόλειμα   υπάρχουν προβλήματα     προβλήματα δυσαπορρόφησης
 •  Περιέχει υδρολυμένη φυτική πρωτεΐνη   δυσαπορρόφησης  •  Κατάλληλο για ασθενείς με 

ολική
  και καθόλου πρωτεΐνη γάλακτος      δυσανεξία στην πρωτεΐνη του 
       γάλακτος
 •  Tetrabriks των 200 ml    •  Πολύ καλή συμμόρφωση λόγω
 •  Ποικιλία ευχάριστων γεύσεων      της ποικιλίας των γεύσεων
 •  Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία     •  Καλύπτει ημερήσιες ανάγκες 
  παραγωγής : 9 μήνες      σε βιταμίνες, μέταλλα και 

       ιχνοστοιχεία με 3 tetrabricks

ΣυνθΕΣη ΔιΑλυΜΑτΟΣ
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 • Ενεργειακή / θρεπτική Αναλογία : • Ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης
  12%  πρωτεΐνη (υδρολυμένη φυτική πρωτεΐνη) • Χοληστερόλη, πουρίνη :   
   0 %  λίπη      • Πρακτικά ελεύθερο 

   88 %  υδατάνθρακες (μαλτοδεξτρίνη, σακχαρόζη)  • 3 Ελεύθερο φυτικών ινών
 • ωσμωτικότητα (mosmol / l) : 610 μήλο, 490 κεράσι,  • Νερό :  780 ml /l
  580 πορτοκάλι-ανανάς, 650 φραγκοστάφυλο • Ενεργειακή πυκνότητα : 1,25 Kcal / ml
   • Καλύπτει τις RDA για βιταμίνες,  

   και ιχνοστοιχεία στα 600 ml : 750 Kcal
    • Νάτριο :  χαμηλή περιεκτικότητα

Γεύσεις : μήλο,   πορτοκάλι-ανανάς

  ΕνΔΕιξΕιΣ : ΑντΕνΔΕιξΕιΣ : 

  Συμπλήρωμα διατροφής υψηλού ενεργειακού περιεχομένου,   Γενικές αντενδείξεις της εντερικής διατροφής :
  χωρίς λίπος , ελεύθερο λακτόζης και φυτικών ινών,  • Εντερική ατονία
  σχεδιασμένο για ασθενείς που παρουσιάζουν προβλήματα  • Οξεία παγκρεατίτιδα 
  δυσαπορρόφησης  και/ή έχουν ολική δυσανεξία στην   • Συγγενής παθολογικός μεταβολισμός
  πρωτεΐνη του γάλακτος, όπως :  των συστατικών που περιέχονται 

 • Σύνδρομο βραχέως εντέρου  στο  provide
 xtra

 • Εντερίτιδα εκ χημειοθεραπείας ή ακτινική εντερίτιδα • Βρέφη κάτω του ενός έτους
 • Νόσος του Crohn
 • Κολίτιδα
 • Δυσανεξία στην πρωτεΐνη του γάλακτος

  ΔΟΣΟλΟΓιΑ :  τΡΟπΟΣ  ΧΡηΣηΣ : 

  Μόνο ως συμπλήρωμα διατροφής :  Από του στόματος λήψη :
  3 tetrabriks των 200 ml = 750 Kcal  Πίνεται κατευθείαν από το tetrabrik
    των 200 ml    με το προσαρτώμενο καλαμάκι 

  ΧΑΡΑκτηΡιΣτικΑ  ΔΡΑΣη   πλΕΟνΕκτηΜΑτΑ 

 •  Ελεύθερο λιπών  και λακτόζης •  Ευκόλως απορροφήσιμο όπου  •  Κατάλληλο για ασθενείς με
 •  Χωρίς υπόλειμα   υπάρχουν προβλήματα     προβλήματα δυσαπορρόφη-

σης
 •  Περιέχει υδρολυμένη φυτική πρωτεΐνη   δυσαπορρόφησης  •  Κατάλληλο για ασθενείς με 

ολική
  και καθόλου πρωτεΐνη γάλακτος      δυσανεξία στην πρωτεΐνη του 
       γάλακτος
 •  Tetrabriks των 200 ml    •  Πολύ καλή συμμόρφωση λόγω
 •  Ποικιλία ευχάριστων γεύσεων      της ποικιλίας των γεύσεων
 •  Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία     •  Καλύπτει ημερήσιες ανάγκες 
  παραγωγής : 9 μήνες      σε βιταμίνες, μέταλλα και 

       ιχνοστοιχεία με 3 tetrabricks

S u r V I m e d    O p d

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 
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ΣυνθΕΣη ΔιΑλυΜΑτΟΣ
 • Ενεργειακή / θρεπτική Αναλογία : • Ελεύθερο φυτικών ινών
     18 %  πρωτεΐνη ( υδρολυμένη λακταλβουμίνη )
     22 %  λίπη     ( έλαιο σόγιας, ιχθυέλαιο,  • Νερό : 840 ml /l
  έλαιο λιναρόσπορου, έλαιο MCT )
     60 %  υδατάνθρακες (μαλτοδεξτρίνη, τροποποιημένο άμυλο) • Ενεργειακή πυκνότητα :  1 Kcal / ml
 • ωσμωτικότητα (mosmol / l):  350 • Καλύπτει τις RDA για βιταμίνες, ιχνοστοιχεία
 • Ελεύθερο γλουτένης  και ηλεκτρολύτες στα 2000 ml : 2000 Kcal  
 • Λακτόζη, χοληστερόλη, πουρίνη, φρουκτόζη:    (= 4 φιάλες)
  Πρακτικά ελεύθερο 

 Γεύση :  ουδέτερο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ:

  15 %  ελεύθερα αμινοξέα  Μέσος Όρος μεγέθους πεπτιδικής
  80 %  ολιγοπεπτίδια  αλυσίδας = 2,7 αμινοξέα
  5 %  πολυπεπτίδια  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Πλήρης απορρόφηση 
    των  ελεύθερων αμινοξέων και ολιγοπεπτιδίων 
    σε πολλές καταστάσεις διαταραγμένης 
    αφομοίωσης πρωτεϊνών 

  ΕνΔΕιξΕιΣ :  ΑντΕνΔΕιξΕιΣ : 

  ημιστοιχειακή δίαιτα για χορήγηση μέσω καθετήρα     Γενικές αντενδείξεις της εντερικής διατροφής :
  σίτισης, για ασθενείς με διαταραχές στην πέψη  ή  • Εντερική ατονία
  την απορρόφηση όπως : • Οξεία παγκρεατίτιδα
 • Πρώιμη εντερική διατροφή • Σοβαρή οργανική ανεπάρκεια: 
 • Μετάβαση στην εντερική διατροφή μετά μακροχρόνια   ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια
  χορήγηση ολικής παρεντερικής διατροφής • Συγγενής παθολογικός μεταβολισμός 
 • Χρόνιες φλεγμονώδης νόσοι του εντέρου  των  συστατικών που περιέχονται 
 • Σύνδρομο βραχέως εντέρου  στο Survimed Opd
 • Παγκρεατική ανεπάρκεια • Βρέφη κάτω του ενός έτους
 • Νόσοι του εντέρου που προκλήθηκαν μετά 
  από χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία 

ΣυΣκΕυΑΣιΑ/ ΔΟΣΟλΟΓιΑ :  τΡΟπΟΣ  ΧΡηΣηΣ ; 

 • Διατίθεται σε:  Σίτιση με καθετήρα: 
  - Γυάλινη φιάλη 500ml  Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση
  - Εasy bag 500 ml   Μέγεθος Καθετήρα: μέσω βαρύτητας  FR  8
 • Χορηγείται ως πλήρης διατροφή:  με χρήση αντλίας  FR 5
  4 φιάλες ή easy bags  των 500 ml = 2000 Kcal   

  ΧΑΡΑκτηΡιΣτικΑ  ΔΡΑΣη  πλΕΟνΕκτηΜΑτΑ 

 • Υψηλή περιεκτικότητα ( 80 % ) • Άμεση και πλήρης απορρόφηση • Αποτελεσματική απορρόφηση
  σε ολιγοπεπτίδια ( διπεπτίδια  • Αναπληρώνει την απώλεια   πρωτεϊνών ακόμα και σε δυσαπο-
  και τριπεπτίδια)  πρωτεϊνών και καλύπτει τις  ρρόφηση πρωτεϊνών και / ή σε 
 • Υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες   ανάγκες στον υπερκαταβολισμό   ατροφία του εντερικού βλεννογό-
  ( 22,5 g / 500 ml ) • Βελτιώνει την πέψη και  νου (μετά από  μακρά χορήγηση
 • Πλούσιο σε MCT (55% της σύστασης   την απορρόφηση των λιπών  ολικής  παρεντερικής διατροφής)
  των λιπών) • Αυξάνει την απορρόφηση νερού  • Καλύπτει τις καταβολικές  ανάγκες
 • Σχετικά υψηλή περιεκτικότητα  & ηλεκτρολυτών στο λεπτό έντερο   και στηρίζει τις αναβολικές 
  σε Νάτριο  ( 70 mmol / l )    δραστηριότητες
 • Φιάλες των 500 ml   • Καλή γαστρεντερική ανοχή
  Easy bag 500 ml    ακόμα και σε σοβαρή δυσαπορρό-
 • Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία     φηση
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  παραγωγής :    • Αντιμετωπίζει την διάρροια  π.χ.
     -12 μήνες οι φιάλες     στο σύνδρομο βραχέως εντέρου
       -12 μήνες τα easy bags    

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 
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ΑνΑλυτικΑ ΣτΟιΧΕιΑ πΡΟΪΟντΟΣ

   el028 exTrA pOWder el028 exTrA lIQuId 

   1 ΦΑκΕλΑκι = 100g  1 κΟυτι = 250 ml

 ΕνΕΡΓΕιΑ Kcal  1793 900   
   KJ  427 215   
 ισοδύναμο πρωτεϊνης g  12,5 6,25   
 Συνολικά Αμινοξέα g 15 7,5   
 υΔΑτΑνθΡΑκΕΣ g  55 27,5   
 Σάκχαρα g 23,3 11,7   
 λιπη g  17,45 8,7   
 Κορεσμένα g 6,7 3,4   
Μονοακόρεστα g 7,4 3,9   
Πολυακόρεστα g 2,4 1,2   
% MCT mg 35    
% LCT mg 65    

 ΦυτικΕΣ ινΕΣ g  .-      
 ΜΕτΑλλΑ-ιΧνΟΣτΟιΧΕιΑ       

Νάτριο mg 305 153   
Κάλιο mg 466 233   
Χλώριο mg 333 166,5   
Ασβέστιο mg 245 113   
Φώσφορος mg 200 100   
Μαγνήσιο mg 81,6 40,8   
Σίδηρος mg 4,2 2,1   
Ψευδάργυρος mg 4,2 2,1   
Χαλκός μg 0,4 0,2   
Μαγγάνιο mg 0,6 0,3   
Χρώμιο μg 15 7,5   
Σελήνιο μg 15 7,5   
 Ιώδιο μg  33,3 16,7   

 ΒιτΑΜινΕΣ       

A μg-RE 330 163   
D μg 2,5 1,2   
E mg α-TE 6,1 4,3   
K μg 25 12,5   
Θειαμίνη (Β

1
) mg 0,6 0,3   

Ριβοφλαβίνη (Β
2
) mg 0,6 0,3   

Νιασίνη (Β
3
) mg-ΝΕ 9 2,1   

Παντοθενικό Οξύ (Β
5
) μg 2 1   

Β
6
 mg 0,8 0,4   

Φολικό Οξύ μg 88,3 41,8   
Β

12
 μg 1,7 1   

Βιοτίνη μg 18 9   
C mg 28,3 14,3   
 ωΣΜωτικΟτητΑ           

 el028 extra powder 20 % W / V mosm /Kg 711    

 el028 extra liquid mosm /Kg     725   
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   pepTAmen POWDER   
   πλήρης ημιστοιχειακή διατροφή για σοβαρές γαστρεντερικές διαταραχές  

 θερμιδική πυκνότητα 1 kcal/ml. (25g  σε 100ml νερό) 

 ωσμωτικότητα:  315 mOsm/l (ισοτονικό)   

 υδατάνθρακες 51%Ε-12,3g/100ml (πηγή: μαλτοδεξτρίνη,  

     άμυλο πατάτας, σουκρόζη) 

 πρωτεΐνες 16%Ε - 4g/100ml   (πηγή: 100% ενζυματικώς 

      υδρολυμένη πρωτεΐνη του ορού του γάλακτος) 

 λίπος 33%Ε - 3,9g/100ml  (πηγή: MCT (70% του λίπους σε μορφή   

     MCT),σογιέλαιο, λεκιθίνη σόγιας)  

     4,8% θερμίδων από απαραίτητα 

      λιπαρά οξέα ω3,ω6  

 πλΕΟνΕκτηΜΑτΑ: η χαμηλότερη ωσμωτικότητα 315mOsm/l 

   70% του λίπους σε μορφή mcT 

   100% ενζυματικώς υδρολυμένη πρωτεΐνη του ορού του γάλακτος  

   clInuTren Hp enerGy - σε διάφορες γεύσεις
  το υπερπρωτεϊνικό και υπερθερμιδικο συμπλήρωμα διατροφής  

 θερμιδική αξία 1,25 kcal/ml    

 ωσμωτικότητα  410mΟsm/l    

 υδατάνθρακες 47% Ε - 15g/100ml  (πηγή: μαλτοδεξτρίνη, σουκρόζη, 

      άμυλο καλαμποκιού) 

 πρωτεΐνες 24% E – 7,5g/100ml  (πηγή: Πρωτεΐνες γάλακτος,  

     καζεϊνικό νάτριο)  

 λίπος 29%E -  4g/100ml  (πηγή: μίγμα φυτικών λιπών: Καλαμποκιού,   

    Ελαιοκράμβης, Σόγιας) 

πλΕΟνΕκτηΜΑτΑ: Συνδυασμός υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και ενέργεια   

   15g πρωτεΐνης και 250 kcal/συσκευασία 200ml   

   Γεύση - συσκευασία   

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 
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elemenTAl 028 exTrA (numIl HelllAS ΑΕ)
Το ELEMENTAL 028 EXTRA είναι διατροφικά πλήρης στοιχειακή τροφή αποτελούμενη από μίγμα απαραί-

τητων και μη απαραίτητων αμινοξέων, υδατανθράκων, λιπών, βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων. 
Το ELEMENTAL 028 EXTRA είναι διαιτητικό τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.
Το ELEMENTAL 028 EXTRA μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αποκλειστική πηγή διατροφής σε ασθενείς από 

5 ετών και πάνω ενώ μπορεί να χρησιμοποιείται σαν συμπληρωματική διατροφή σε παιδιά από 3 έως 5 ετών για 
τη διαιτητική αντιμετώπιση ασθενών με νόσο του Crohn, ελκώδη κολίτιδα, σύνδρομο βραχέως εντέρου. 

Διατίθεται σε υγρή μορφή σε συσκευασία tetrapack 250ml.  Γεύση πορτοκάλι /ανανά 
Διατίθεται σε σκόνη φάκελος των 100gr. Γεύση  Πορτοκάλι.
Συνιστώμενη αραίωση 20% w/v (100gr Elemental 028 Extra σε 500ml Νερό) για ωσμωτικά ευαίσθητους ασθε-

νείς (100gr Elemental 028 Extra σε 750ml Νερό).
Το Elemental 028 Extra πλεονεκτεί σε σχέση με άλλα σκευάσματα που κυκλοφορούν γιατί το προφίλ των 

αμινοξέων περιέχει υψηλή συγκέντρωση γλουταμίνης και αργινίνης και ακόμα έχει ιδανική κατανομή λιπαρών 
35 % MCT / 65% LCT. 
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