
Ο ασθενής μου θέλει να διακόψει την θεραπεία του

Πως το χειρίζομαι;

Μ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Γαστρεντερολόγος



• Άρρεν ηλικίας 77 ετών με αριστερή ελκώδη 

κολίτιδα μέσης βαρύτητας 

• ανθεκτική στην θεραπεία με μεσαλαζίνη και κορτικοειδή 

(συνδυασμό από του στόματος και υποκλυσμοί)

• Έλαβε Vedolizumab 300mg σε 0, 2 και 6 

εβδομάδες και στην συνέχεια ανά 2 μήνες 

• Ο ασθενής ετέθη σε ύφεση και συνέχισε την αγωγή 

για 1 έτος με διατήρηση της ύφεσης

• Επιθυμεί να διακόψει την θεραπεία



Γιατί να διακόψουμε την θεραπεία?

• Κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών

• Λοιμώξεις

• Κακοήθειες

• Υψηλό κόστος των φαρμάκων



Odds Ratio (95% CI) P value

Corticosteroid alone 2.2 (1.1-4.8) 0.037

AZA alone 2.5 (1.2-5.1) 0.015

IFX alone 11.2 (0.8-153) 0.07

AZA + CS 15.7 (4.1-59.5) <0.0001

AZA + IFX 1.6 (0.1-18.7) 0.7

AZA + IFX + CS Infinite 0.003

Toruner M et al. Gastroenterology 2008

Παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση ευκαιριακών 

λοιμώξεων σε ασθενείς με ΙΦΝΕ



Κίνδυνος για κακοήθειες 

στους ασθενείς με ΙΦΝΕ

AZA/6-MP

• X 3-5 κίνδυνος λεμφώματος 

• μικρός απόλυτος κίνδυνος: 4-6 / 10,000 patients-years

• X 2 κίνδυνος για μη μελανωματικούς καρκίνους δέρματος 

Anti-TNF

• X 1.9 κίνδυνος για μελάνωμα δέρματος με τους anti-TNFs

Beaugerie L, Lancet 2009, Long M, Gastroenterology 2012, Singh H, Gastroenterology 2011 ,

Beaugerie L, Gastroenterology 2009, Peyrin-Biroulet L, Gastroenterology 2011



Beaugerie L et al. Lancet 2009; 374: 1617

Lymphoproliferative disorders in patients receiving 
thiopurines for inflammatory bowel disease: a 
prospective observational cohort study



Να μην διακοπεί η θεραπεία!

• Επίτευξη του στόχου: κλινική, 

ενδοσκοπική και ιστολογική ύφεση

• Ανοσογονικότητα και μικρότερη 

αποτελεσματικότητα μετά από 

επαναχορήγηση των φαρμάκων

• Δεν υπάρχουν πολλές θεραπευτικές 

επιλογές



Διακοπή της θεραπείας

• Κίνδυνος υποτροπής της νόσου

• Παράγοντες κινδύνου υποτροπής της νόσου

• Παρακολούθηση των ασθενών

• Αντιμετώπιση της υποτροπής



Επιλογές μείωσης της δόσης 

ή διακοπής της θεραπείας

Δ
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Η

STOP

• Μεσαλαζίνη

• Ανοσοκατασταλτικά

• Βιολογικοί παράγοντες

• Μεσαλαζίνη

• Ανοσοκατασταλτικά

• Βιολογικοί παράγοντες

• Ανοσοκατασταλτικά και 

Βιολογικοί παράγοντες



European Crohn's and Colitis Organisation 

Topical Review on Treatment Withdrawal 

['Exit Strategies']  in Inflammatory Bowel 

Disease

Doherty G et al. J Crohn’s Colitis 2017



Επιλογές μείωσης της δόσης 

ή διακοπής της θεραπείας

Δ

Ο

Σ

Η

STOP

• Μεσαλαζίνη

• Ανοσοκατασταλτικά

• Βιολογικοί παράγοντες

• Μεσαλαζίνη

• Ανοσοκατασταλτικά

• Βιολογικοί παράγοντες

• Ανοσοκατασταλτικά και 

Βιολογικοί παράγοντες



Current Practice Position 2.1

5-ASA maintenance therapy is generally safe 

and reduces the probability of  relapse and the 

risk of  colorectal cancer.

Θεραπεία συντήρησης ΕΚ με 

αμινοσαλικυλικά

Doherty G et al. J Crohn’s Colitis 2017



ECCO statement 12B

Long-term maintenance treatment is 

recommended for almost all patients [EL1]. 

Intermittent therapy is acceptable in some 

patients with proctitis [EL3]

Harbord M et al. J Crohn’s & Colitis 2017;11(7): 769-84

Θεραπεία συντήρησης με αμινοσαλικυλικά



Αμινοσαλικυλικά: μείωση της δόσης 

συντήρησης 

Current Practice Position 2.3

In UC patients with high adherence to the 

drug, mild clinical course of the disease, low 

faecal calprotectin levels, and/or complete 

mucosal healing, 5-ASA maintenance dose 

reduction can be considered 

Doherty G et al. J. Crohn 's and Colitis 2017



Διατήρηση της ύφεσης: αμινοσαλικυλικά

• ECCO statement 12F

• The effective dose of oral mesalamine to maintain 

remission is 2 g/day [EL1].

• For rectal treatment, 3 g/week in divided doses may be 

sufficient. 

Harbord M et al. Journal of Crohn's and Colitis 2017;11(7): 769–784 



The panel also considered that a discussion about stopping treatment 

might also be considered in some selected UC patients with:

• 1] limited disease extent [eg proctosigmoiditis] 

• 2] remission for several years

• 3] history of  a first or single disease flare only 

• 4] not having required systemic corticosteroid therapy [recogn

izing that a primary goal of  maintenance therapy is to avoid 

corticosteroid use]. 

Doherty G et al. J. Crohn 's and Colitis 2017

Διακοπή αμινοσαλικυλικών 



Current Practice Position 2.4

There is heterogeneity in the risk of  relapse after 

the discontinuation of  5-ASA maintenance in 

patients with UC . The risk of  relapse with 

stopping 5-ASA maintenance is increased in 

patients with extensive colitis and history of  

frequent disease relapses 

Κίνδυνος υποτροπής μετά την 

διακοπή των αμινοσαλικυλικών

Doherty G et al. J. Crohn 's and Colitis 2017



Discontinuation of  5-aminosalicylates after 

starting biologic therapy in patients with 

ulcerative colitis is not associated

with adverse outcomes 

Limketkai B et al. Gastroenterology 2018; 154: s846



Επιλογές μείωσης της δόσης 

ή διακοπής της θεραπείας

Δ
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STOP

• Μεσαλαζίνη

• Ανοσοκατασταλτικά

• Βιολογικοί παράγοντες

• Μεσαλαζίνη

• Ανοσοκατασταλτικά

• Βιολογικοί παράγοντες

• Ανοσοκατασταλτικά και 

Βιολογικοί παράγοντες



Current Practice Position 3.2

It is reasonable to re-consider in conjunction with the 

patient, the risks and benefits of  continued IM 

monotherapy for IBD patients treated for 3 -4 years if  

there is no evidence of  continuing disease activity. 

Προβληματισμός για την διακοπή της 

θεραπείας με ανοσοκατασταλτικά σε μακράς 

διάρκειας ύφεση της νόσου

Doherty G et al. J. Crohn 's  Colitis 2017



Current Practice Position 3.1

There is a cumulative risk of  relapse with time 

after withdrawal of  IM monotherapy in both CD 

and UC , and it is estimated that approximately 

30% of  patients relapse by 2 years and 50 -

75% relapse by 5 years . 

Κίνδυνος υποτροπής της νόσου μετά την 

διακοπή της μονοθεραπείας με 

ανοσοκατασταλτικά



Current Practice Position 3.3

Factors predictive of  relapse following

withdrawal of  IM monotherapy include elevated 

markers of  subclinical disease activity [in both CD 

and UC] and disease extent/localization [peri-anal 

disease i n CD, extensive disease in UC]. 

Παράγοντες υποτροπής μετά την διακοπή 

της μονοθεραπείας με ανοσοκατασταλτικά

Doherty G et al. J. Crohn 's and Colitis 2017



A randomized, double-blind, controlled 

withdrawal trial in Crohn's disease patients in 

long-term remission on azathioprine

Lemann M et al. Gastroenterology. 2005;128:1812–1818



Azathioprine Withdrawal in Patients With 

Crohn's Disease Maintained on Prolonged 

Remission: A High Risk of  Relapse

Cumulative probability

of remaining in 

remission after AZA 

withdrawal (N=66pts) 

Treton X et al. Clinical Gastroenterol Hepatol  2009;7 (1): 80-5



Current Practice Position 3.7

Studies on re -treatment with IM following relapse 

generally report good rates of  clinical response and 

remission. However, only short-term follow-up is 

reported, and potential long term consequences 

require evaluation in further studies  

Αποτελεσματικότητα 

επαναχορήγησης ανοσοκατασταλτικών

Doherty G et al. J. Crohn 's and Colitis 2017



Current Practice Position 3.4

The rate of  relapse [in the subsequent 2 years] 

following IM withrawal in CD patients treated with 

combination therapy for > 6 months is probably 

not greater than with continued combination 

therapy. Relapse rates may be higher in UC, but data 

are limited. 

Κίνδυνος υποτροπής μετά διακοπή της 

αζαθειοπρίνης σε συνδυασμένη 

θεραπεία με αντι-TNF παράγοντες

Doherty G et al. J. Crohn 's and Colitis 2017



Current Practice Position 3.5

Higher infliximab trough levels at withdrawal 

are associated with lower rates of  relapse 

following IM discontinuation.

Συσχέτιση υποτροπών της ΙΦΝΕ με τα επίπεδα 

ινφλιξιμάμπης προ της διακοπής της 

ανοσοκατασταλτικής αγωγής

Doherty G et al. J. Crohn 's and Colitis 2017



Withdrawal of  immunosppresion in Crohn’s 

disease treated with scheduled infliximab 

maintenance: a randomized trial 

• Ν=80pts σε ύφεση ≥ 6μήνες με διπλή θεραπεία

• Τυχαιοποιήθηκαν να συνεχίσουν ή να διακόψουν την 

θεραπεία με ΙΜ

• Συνέχιση αγωγής με IFX 5mg/Kg ΒΣ κάθε 8 

εβδομάδες

• Πρωτογενές καταληκτικό σημείο: διακοπή ή αύξηση της 

δόσης του IFX

• Ομάδα διακοπής ΙΜ (διάμεση διάρκεια): 24 μήνες σε 

διπλή θεραπεία

Van Assche G et al. Gastroenterology 2008;134 (7):1861-8



Withdrawal of  immunosppresion in Crohn’s 

disease treated with scheduled infliximab 

maintenance: a randomized trial 

Van Assche G et al. Gastroenterology 2008;134 (7):1861-1868



Συσχέτιση της διακοπής των 

ανοσοκατασταλτικών με τα επίπεδα της 

Ινφλιξιμάμπης και την CRP

Van Assche G et al. Gastroenterology 2008;134 (7):1861-1868



• H διακοπή των IM δεν επηρεάζει τα ποσοστά ύφεσης σε 

1-2 έτη

• Σχετίζεται με υψηλότερη τιμή CRP και χαμηλότερη τιμή 

συγκέντρωσης anti-TNF

• Χρειαζόμαστε επαρκή συγκέντρωση αντι-TNF 

παράγοντα πριν και μετά την διακοπή του IM 

Van Assche G et al. Gastroenterology 2008;134 (7):1861-1868

Withdrawal of  immunosppresion in Crohn’s 

disease treated with scheduled infliximab 

maintenance: a randomized trial 



Current Practice Position 3.6

IM withdrawal in patients treated in 

combination with anti-TNF therapy maybe 

inappropriate in patients with high-

risk/refractory disease or in patients 'at risk' of  

biologic failure

Διακοπή ανοσοκατασταλτικών σε 

συνδυασμένη θεραπεία ασθενών

υψηλού κινδύνου

Doherty G et al. J. Crohn 's and Colitis 2017



Επιλογές μείωσης της δόσης 

ή διακοπής της θεραπείας

Δ
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STOP

• Μεσαλαζίνη

• Ανοσοκατασταλτικά

• Βιολογικοί 

παράγοντες

• Μεσαλαζίνη

• Ανοσοκατασταλτικά

• Βιολογικοί παράγοντες

• Ανοσοκατασταλτικά και 

Βιολογικοί παράγοντες



Current practice position 4.1

The risk of  relapse after anti-TNF withdrawal is

• between 30 -40% at 1 year, and

• greater than 50% beyond 2 years  

Κίνδυνος υποτροπής μετά διακοπή του 

αντι- TNF παράγοντα

Doherty G et al. J. Crohn 's and Colitis 2017



Withdrawal of  anti-tumour necrosis factor a 

therapy in inflammatory bowel disease

Papamichael K, Vermeire S . World J Gastroenterol 2015; 21(16): 4773-4778



Maintenance of  Remission Among Patients 

With Crohn's Disease on Antimetabolite 

Therapy After Infliximab Therapy Is Stopped

• 115pts σε ύφεση με IFX και ΑΖΑ

• ≥ 1 έτος  σε IFX/AZA και > 6 σε ύφεση χωρίς 

στεροειδή

• Follow-up: ≥ 30 μήνες

Louis E et al. Gastroenterology 2012; 142 (1): 63-70



Maintenance of  Remission Among 

Patients With Crohn's Disease on 

Antimetabolite Therapy After Infliximab 

Therapy Is Stopped

Louis E et al. Gastroenterology 2012; 142 (1): 63-70



• 50% διατήρησαν την ύφεση μετά την διακοπή του 

IFX

• 50% υποτροπίασαν μέσα σε 1 έτος από την 

διακοπή του IFX

• 88% από αυτούς που υποτροπίασαν 

ανταποκρίθηκαν στην επαναθεραπεία με IFX

Louis E et al. Gastroenterology 2012; 142 (1): 63-70

Maintenance of  Remission Among Patients 

With Crohn's Disease on Antimetabolite 

Therapy After Infliximab Therapy Is Stopped



Παράγοντες κινδύνου υποτροπής

Louis E et al. Gastroenterology 2012; 142 (1): 63-70

• Άρρεν φύλο

• Αρνητικό ιστορικό χειρουργικής 

επέμβασης

• Λήψη κορτικοειδών 6-12 μήνες πριν 

την διακοπή της θεραπείας

• IFX trough levels ≥2μg

• Λευκοκύτταρα>6x10(9)/L

• CRP >5,0 mg/L

• Hb ≤145g/l

• Καλπροτεκτίνη ≥300 



Maintenance of  Remission Among Patients 

With Crohn's Disease on Antimetabolite 

Therapy After Infliximab Therapy Is Stopped

Louis E et al. Gastroenterology 2012; 142 (1): 63-70



Outcomes 7 Years After Infliximab Withdrawal for 

Patients WithCrohn’s Disease in Sustained 

Remission

Reenaers C et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2018; 16(2): 234-243



Outcomes 7 years after infliximab withdrawal for 

patients with Crohn’s disease in sustained 

remission.

• 2/3 των ασθενών δεν είχαν αποτυχία στην 

επαναχορήγηση του φαρμάκου ή σοβαρές 

επιπλοκές της νόσου

• 1/5 δεν ξαναπήραν βιολογικό παράγοντα και δεν 

είχαν κάποια σοβαρή επιπλοκή

• < 1/5 οδηγήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση ή 

ανέπτυξαν επιπλεγμένα περιεδρικά συρίγγια.    



Predictors of  relapse in patients with Crohn's disease in 

remission after 1 year of  biological therapy

Molnar T et al. Aliment Pharmacol Ther. 2013;37(2):225–233

• 121 CDpts σε κλινική ύφεση υπό anti-TNF θεραπεία 

διέκοψαν την  θεραπεία μετά 1 έτος

• 87pts IFX, 34 ADA (79% naive to biologics)

• 103pts (85%) και σε θειοπουρίνες.

• Πρωτογενές καταληκτικό σημείο: 

• Χρονική στιγμή υποτροπής που χρειάζεται την 

επαναχορήγηση του βιολογικού παράγοντα και αύξηση 

>100 μον. CDAI (CDAI >150).



• 55% παρέμειναν σε ύφεση (CDAI <150), 45% υποτροπίασαν

• Η χορήγηση 2ου βιολογικού παράγοντα και η εντατικοποίηση 

της θεραπείας(p<0.05)

• Το κάπνισμα, η αύξηση της CRP, η λήψη κορτικοειδών

(p=0.053-0.08)

• 54,7% αυτών που υποτροπίασαν ανταποκρίθηκαν σε θεραπεία 

με IFX/ADA

• 9.1% υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση

Predictors of  relapse in patients with Crohn's disease 

in remission after 1 year of  biological therapy

Molnar T et al. Aliment Pharmacol Ther. 2013;37(2):225–233



Ποιος είναι ο λάθος ασθενής για να διακόψεις 

την αντι-TNF αγωγή ?

• Σημεία ενεργού νόσου

• Hb <145g/l

• CRP>5mg/ml

• Αυξημένη καλπροτεκτίνη

• CDEIS>0

• Καπνιστής 

• Ιστορικό θεραπείας και με άλλο βιολογικό παράγοντα

• Εντατικοποίηση της θεραπείας

• Ανάγκη για χορήγηση στεροειδών

Louis E et al. Gastroenterology 2012; 142 (1): 63-70
Molnar T et al. Aliment Pharmacol Ther. 2013;37(2):225–233



Relapse after withdrawal from anti‐TNF therapy 

for inflammatory bowel disease: an observational 

study, plus systematic review and meta‐analysis

• Αναδρομική μελέτη σε 166 ασθ (CD 140, UC, IBDU 20

• Διακοπή anti-TNF μετά από 12 μήνες

• Διάμεση διάρκεια θεραπείας: 29 μήνες  (CD), 21μήνες 

(UC, IBDU)

• Ασθενείς σε ύφεση για 6 μήνες

• Διάμεσο Follow-up: 24μήνες (CD), 23 (UC, IBDU)

• Μετανάλυση: 11 επιπλέον κοορτές, 746 ασθενείς (CD 624, 

UC 122).
Kennedy NA et al. Aliment Pharmacol Therar 2016 ;43(8): 910-923



Relapse after withdrawal from anti‐TNF therapy for 

inflammatory bowel disease: an observational study, 

plus systematic review and meta‐analysis

Kennedy NA et al. Aliment Pharmacol Therar 2016 ;43(8): 910-923



Μελέτες δισκοπής της αντι-TNF 
θεραπείας σε ασθενείς με EK

Torres JE et al. GE Port J Gastroenterol 2016 ; 23(3): 153–161



Discontinuation of  Infliximab in Patients With 

Ulcerative Colitis Is Associated With Increased 

Risk of  Relapse: A Multinational Retrospective 

Cohort Study

Fiorino G et al. Cl Gastroenterol Hepatol 2016; 14: 1426-1432



Διακοπή της θεραπείας σε κύηση

Current practice position 4.11

Discontinuation of  anti-TNF in an IBD patient in 

remission, during the second trimester of  

pregnancy, appears safe for the mother and the 

newborn



Περιοδική (όχι επεισοδιακή) χορήγηση 

αντι –TNF παράγοντα

Papamichael K, Vermeire S . World J Gastroenterol 2015; 21(16): 4773-4778



Low dose maintenance therapy with infliximab 

prevents postsurgical recurrence of  Crohn’s disease

• Προοπτική μελέτη κοορτής σε 12 ασθενείς μετά από 

χειρουργική επέμβαση όπου χορηγήθηκε Infliximab 

5mg/Kg ΒΣ

• Μετά από 3 έτη σε ενδοσκοπική ύφεση διεκόπη η 

θεραπεία και υποτροπίασαν ενδοσκοπικά οι 10/12 

ασθενείς

• Χορήγηση Infliximab σε δόση 3mg/Kg ΒΣ πέτυχε την 

πρόληψη της ενδοσκοπικής υποτροπής σε 1 έτος

Sorrentino D et al. Clinical Gastroentero Hepatol 2010;591



Therapeutic Drug Monitoring

•  IFX trough levels κατά την διάρκεια της 

διακοπής της θεραπείας σχετίζονται με διατήρηση 

της ύφεσης

• Φαίνεται ότι δεν χρειάζονται την δόση του φαρμάκου 

• Αδιευκρίνιστος ο ρόλος των ATI’s

Papamichael K, Vermeire S . World J Gastroenterol 2015; 21(16): 4773-4778



Current practice position 4.3

Patients in deep [clinical, biological , and endoscopic] 

remission probably have a lower risk of  relapse after anti-

TNF discontinuation. Therefore, anti-TNF withdrawal 

should probably be considered only in patients in 

longstanding stable clinical , biological, and 

endoscopic remission

Κίνδυνος υποτροπής μετά από διακοπή της

αντι-TNF θεραπείας σε βαθιά ύφεση  

Doherty G et al. J. Crohn 's and Colitis 2017



Current practice position 4.4

Patients with previous need for anti-TNF dose 

escalation seem to be at high risk of  relapse after 

discontinuation

Ο κίνδυνος υποτροπής μετά την διακοπή της 

αντι-TNF θεραπείας όταν έχει προηγηθεί 

εντατικοποίηση της θεραπείας

Doherty G et al. J. Crohn 's and Colitis 2017



Current practice position 4.5

Maintenance of  immunomodulator treatment after 

anti-TNF discontinuation seems to reduce the risk 

of  relapse 

Doherty G et al. J. Crohn 's and Colitis 2017

Ο κίνδυνος της υποτροπής μετά την διακοπή 

της αντι- TNF θεραπείας όταν παραμένει 

η ανοσοκατασταλτική θεραπεία



Current practice position 4.6

Anti-TNF dose de - escalation seems to have little 

impact on disease remission provided the trough 

level of  the drug remains within an appropriate 

target window  

Ο κίνδυνος υποτροπής σε μείωση της 

δοσολογίας του αντι-TNF παράγοντα 

ανάλογα  με τα επίπεδα του φαρμάκου

Doherty G et al. J. Crohn 's and Colitis 2017



Διακοπή της θεραπείας

αλλά διατήρηση της ύφεσης

• CDAI <150, CDEIS=0

• ≥ 1 έτος ή 2 έτη ή >2 έτη εάν υπάρχει μόνο κλινική ύφεση

• Μικρή διάρκεια νόσου προ της έναρξης του βιολογικού 

παράγοντα

• Λιγότερες μη αναστρέψιμες ανοσολογικές διαταραχές 

• Λιγότερες μη αναστρέψιμες βλάβες του εντέρου 

Papamichael K, Vermeire S . World J Gastroenterol 2015; 21(16): 4773-4778



Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της 

επαναχορήγησης του ίδιου

αντι-TNF παράγοντα μετά υποτροπή
Current practice position 4.18

Resuming the same anti-TNF in patients who relapse 

following anti-TNF withdrawal for sustained remission is 

usually safe and effective.

Current practice position 4.19

Immunomodulator co-treatment decreases the risk of  

treatment failure and infusion reactions after re-treatment 

with the same anti-TNF Therefore, co-treatment with 

immunomodulators is recommended if  tolerated.

Doherty G et al. J. Crohn 's and Colitis 2017



Αοτελεσματικότητα στην επαναχορήγηση 

του ίδιου αντι-TNF παράγοντα

• Η βραχείας διάρκειας ύφεση/ανταπόκριση στην 

επαναχορήγηση (συχνά στον ίδιο βιολογικό 

παράγοντα) αναφέρεται 78-100% στην CD και 

54-100% στην UC

• Τα αντίστοιχα ποσοτά σε παρακολούθηση ≥ 1 

έτος είναι 80-92% για CD

Torres J et al. GE Port J Gastroentero 2016; 23(3): 153–161



• Δεν έχει καθορισθεί η κατάλληλη θεραπεία μετά την 

διακοπή του αντι-TNF παράγοντα

• Στις μελέτες 67-100% διατηρούν την κλινική ύφεση με 

χορήγηση ΙΜ

• Δεν υπάρχουν στοιχεία για την διατήρηση της ύφεσης  

χωρίς αγωγή  

Papamichael K, Vermeire S . World J Gastroenterol 2015; 21(16): 4773-4778

Διατήρηση της ύφεσης χωρίς αγωγή



Πλήρης επανεκτίμηση

πριν την διακοπή της θεραπείας

Current Practice Position 1.1.

Before withdrawal or reduction of  any maintenance IBD therapy is 

considered, an appropriate re-evaluation of  disease activity using a 

combination of  clinical, biochemical, endoscopic/histological, 

and/or radiological techniques should be performed to inform the 

evaluation of  risks and benefits of  stopping. Disease history, severity, 

and extent are important factors to be taken into account.

Current Practice Position 1.2

Decisions on treatment withdrawal should be informed by patient 

preference.
Doherty G et al. J. Crohn 's and Colitis 2017



Παρακολούθηση των ασθενών μετά 

την διακοπή της θεραπείας

Current Practice Position 1.3

• Optimal monitoring following withdrawal of  

maintenance treatment has not been defined;

• however, monitoring of  symptoms, 

inflammatory markers such as C-reactive 

protein/faecal calprotectin, and/or 

endoscopy/imaging for reassessment seem 

reasonable.
Doherty G et al. J. Crohn 's and Colitis 2017



Παρακολούθηση μετά 

την διακοπή της θεραπείας

Current practice position 4.14

Most relapses occur within 6-12 months after withdrawal, and a more 

intensive follow-up should therefore be applied during the first year

Current practice position 4.15

After anti-TNF withdrawal, an elevation of  FCP [and to a lesser 

extent CRP] usually occurs a few months before clinical relapse

Doherty G et al. J. Crohn 's and Colitis 2017



Current practice position 4.16

Strict clinical evaluation with frequent CRP and FCP measurements 

should be performed after anti-TNF discontinuation. Larger 

prospective studies are needed to determine the optimal interval for 

measuring FCP levels to predict relapse.

Current practice position 4.17

Elevation of  FCP or CRP values after anti-TNF discontinuation 

should trigger prompt re-testing, and if  elevated tests are confirmed, 

the patient should be carefully reassessed, preferably with endoscopy 

and/or imaging

Παρακολούθηση μετά 

την διακοπή της θεραπείας

Doherty G et al. J. Crohn 's and Colitis 2017



Προγραμματισμός 

διακοπής της θεραπείας
• Επιβεβαίωση κλινικής, ενδοσκοπικής 

• και ιστολογικήs ύφεσης > 1 έτος 

• Συζήτηση με τον ασθενή των κινδύνων: 

• Υποτροπής της νόσου

• Απώλειας της ανταπόκρισης στην θεραπεία

• Πρόγραμμα παρακολούθησης των ασθενών

• Κλινικά, εργαστηριακά, ενδοσκοπικά, ακτινολογικά

• Αντιμετώπιση της υποτροπής


