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Εισαγωγή

 Η θεματολογία αυτού του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου 

καλύπτει τις θεματικές ενότητες με τις οποίες 

ασχολήθηκε το Διεθνές Πρόγραμμα IBD Ahead 2010.

 Γαστρεντερολόγοι ειδικοί στα ΙΦΝΕ σε 36 χώρες 

συνεργάστηκαν και «έτρεξαν» το πρόγραμμα αυτό

 Στόχος του ήταν να διατυπωθούν πρακτικές οδηγίες 

προκειμένου να βελτιωθεί η χρήση των 

κορτικοστεροειδών (ΚΣΤ) και των ανοσοκατασταλτικών 

(ΑΣ) στη νόσο Crohn, συνδυάζοντας τα αποτελέσματα 

βιβλιογραφικής έρευνας με την κλινική εμπειρία



Στόχοι του σεμιναρίου

 Να συζητήσουμε τρόπους βελτίωσης της θεραπείας 

της νόσου του Crohn (NC)

 Να περιγράψουμε τα σημαντικά κλινικά δεδομένα και 

να ανασκοπήσουμε την εμπειρία μας με σκοπό να 

βελτιώσουμε τη θεραπεία της NC με 

κορτικοστεροειδή και ανοσοτροποποιητικά φάρμακα

 Να ανταλλάξουμε ιδέες με βάση τη συζήτηση 

περιπτώσεων ασθενών

 Να γνωρίσουμε τις πρακτικές απαντήσεις που 

προέκυψαν από αυτό το διεθνές πρόγραμμα



Συμμετοχή 36 χωρών 

στο πρόγραμμα IBD Ahead 2010
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Μεθοδολογία του προγράμματος 

IBD Ahead 2010

Διεθνής Συνάντηση IBD Ahead 2010 (Σεπ ’10)
Οι ενοποιημένες απαντήσεις και οι διαμορφωμένες περιπτώσεις ασθενών (Case Studies) παρουσιάζονται και 

επέρχεται συμφωνία με τις Εθνικές Συντονιστικές Επιτροπές

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο 

Ελλάδα: 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΝΕ, Καλαμάτα 27-29 Μαΐου 2011

Εθνικές Συναντήσεις (Ιούνιος ’10)
Παρουσίαση των απαντήσεων βάσει της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και συλλογή απόψεων σε εθνικό επίπεδο

Δημιουργία απαντήσεων και αντίστοιχων κλινικών περιπτώσεων (Ιουλ - Σεπ ’10)
Η Διεθνής Συντονιστική Επιτροπή θα ενοποιήσει τα δεδομένα όπως προέκυψαν από τις Εθνικές Συναντήσεις          

και θα διαμορφώσει τις αντίστοιχες κλινικές περιπτώσεις (Case Studies)

Επιλογή των σημαντικότερων ερωτημάτων (Νοεμ ’09)
Η Διεθνής Συντονιστική Επιτροπή επιλέγει 10 καίρια ερωτήματα με βάση τα αποτελέσματα της κατάταξης

Βιβλιογραφική έρευνα (Δεκ ’09 - Μαρ ’10)
Έρευνα στη βιβλιογραφία για ανεύρεση δεδομένων για την απάντηση των ερωτημάτων

Εντοπισμός 26 «αναπάντητων» ερωτημάτων για τη νόσο Crohn (Ιουλ - Αυγ ’09)
Συλλογή δεδομένων μέσω έρευνας αγοράς 

Αξιολόγηση των εντοπισμένων ερωτημάτων (Σεπ - Οκτ ’09)
1400 συμμετέχοντες από 36 χώρες



Σημαντικές, συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη 

χρήση της συμβατικής θεραπείας

Κορτικοστεροειδή (ΚΣΤ) και Ανοσοκατασταλτικά (ΑΣΚ)

Ενδείξεις και δοσολογικό σχήμα
 Πότε πρέπει να χορηγούμε ΚΣΤ και ΑΣΚ;
 Σε ποιο δοσολογικό σχήμα;

Δόσεις και διάρκεια
 Ποια είναι η καταλληλότερη δόση έναρξης, οι μέγιστες δόσεις και 

το σχήμα αποκλιμάκωσης της θεραπείας (tapering);
 Για ποιο χρονικό διάστημα χορηγούμε θεραπεία;

Αποτυχία θεραπείας
 Πώς πρέπει να χειριζόμαστε την απουσία ή απώλεια 

ανταπόκρισης ή τη δυσανεξία στη θεραπεία;

Παρακολούθηση
 Αποτελεσματικότητα – Πώς και πότε;

 Ασφάλεια – Πώς και πότε;

Ανεπιθύμητες ενέργειες
 Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη θεραπεία;

 Πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο;



Ευχαριστώ



Θεραπεία με 

Κορτικοστεροειδή και 

Ανοσοτροποποιητικά

Kώστας Σουφλέρης

Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Β΄

Γαστρεντερολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. Θεαγένειο, Θεσσαλονίκη 



Υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες αλλά…



Ερωτήματα

 Πότε χορηγούμε κορτικοστεροειδή και για πόσο 

διάστημα; 

 Ποιό είναι το άριστο δοσολογικό σχήμα 

κορτικοστεροειδών στη νόσο του Crohn ως προς:

• Τη δόση εφόδου και τις μέγιστες δόσεις

• Τη διάρκεια της θεραπείας

• Την αύξηση / μείωση της δόσης (Πότε; Με τί ρυθμό;)

• Το σκεύασμα

• Πώς θα αποφύγουμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες;

• Ποιά είναι η διάρκεια της θεραπείας με κορτικοστεροειδή που 

συνδυάζεται με την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών;



Περιπτώσεις ασθενών

 Περίπτωση 1: Νεοδιαγνωσθείς ασθενής με μέτρια 

προς βαρειά νόσο του Crohn και ανταπόκριση στα 

συστηματικά κορτικοστεροειδή

 Περίπτωση 2: Νεοδιαγνωσθείς ασθενής, χωρίς 

ανταπόκριση στα συστηματικά κορτικοστεροειδή



Περίπτωση 1

 Οδηγός φορτηγού 36 ετών παρουσιάστηκε με: κοιλιακό 
άλγος από 6μηνο, διαρροϊκές κενώσεις έως 6 φορές/ημέρα 
και απώλεια βάρους 4kg (ΒΣ=77kg)

 Καπνιστής (20 τσιγάρα/ημέρα) – ιστορικό τριχοφωλεακού 
συριγγίου. 

 Hb: 12.9g/dL, MCV: 76fL, CRP: 38mg/L, λευκωματίνες: 36g/L

 Κολοσκόπηση: εκτεταμένες εξελκώσεις στο σιγμοειδές και 
στο ανιόν, εξελκώσεις στον τελικό ειλεό, απουσία 
περιεδρικής νόσου

 Έναρξη πρεδνιζολόνης 40mg/ημέρα για 1 εβδομάδα, στη 
συνέχεια: 30mg/ημέρα για 1 εβδομάδα, 20mg/ημέρα για 1
μήνα, και τέλος μείωση κατά 5mg/ημέρα ανά εβδομάδα 
(συνολικά 9 εβδομάδες)

 Διέκοψε το τσιγάρο – χορηγήθηκε ασβέστιο / βιταμίνη D (2 
χάπια ημερησίως)

 Επανεξέταση μετά 4 εβδομάδες: ύφεση συμπτωμάτων

 Έναρξη αζαθειοπρίνης (AZΑ)



Πότε χορηγούμε κορτικοστεροειδή και για πόσο 

διάστημα;

5.2.1. Ήπια ενεργή εντοπισμένη νόσος του Crohn

ECCO Statement 5A

Budesonide 9mg daily is the preferred treatment [EL2a, RG B]. The benefit of mesalazine is limited 

[EL1a, RG B]. No treatment is an option for some patients with mild symptoms [EL5, RG D].

5.2.3. Σοβαρή ενεργή εντοπισμένη ειλεοτυφλική νόσος του Crohn

ECCO Statement 5C

Severely active  localised ileocaecal Crohn’s disease should initially be treated with systemic 

corticosteroids [EL1a, RG A]. For those who have relapsed, anti-TNF therapy with or without an 

immunomodulator is an appropriate option for patients with objective evidence of active 

disease [EL1a, RG B for infliximab]. For some patients who have infrequently relapsing disease, 

restarting steroids with an immunomodulator may be appropriate. Surgery is a reasonable 

alternative for some patients and should also be considered and discussed [EL5 RG D].

Dignass A et al. J Crohn’s Colitis 2010; 4:28–62



Πότε χορηγούμε κορτικοστεροειδή και για πόσο 

διάστημα;

Summers RW et al. Gastroenterol 1979:77;847–69
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GETAID: 92% σε ύφεση στις 7 εβδομάδες με 

πρεδνιζολόνη

Modigliani R et al. Gastroenterol 1990:98;811–18

Πρεδνιζολόνη 1mg/kg έως κλινικής υφέσεως
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Επηρεάζει η διάρκεια χορήγησης των 

στεροειδών τα ποσοστά ύφεσης;

Brignola C et al. Aliment Pharmacol Ther 1994:8;465–8

Δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στα ποσοστά ύφεσης σε ασθενείς που 

έλαβαν μεθυλπρεδνιζολόνη (ΜΠ) για 7 εβδομάδες vs 15 εβδομάδες*

* Seventy patients with active Crohn's disease were treated with MP 40 mg/day i.m. for 3 weeks and then with 

two different regimens of tapering dosage: one for a further 4 weeks (7 weeks total) and another for a further

12 weeks (15 weeks total)
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Cochrane review: Συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα της 

βουδεσονίδης vs πρεδνιζολόνης

Seow CH et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008: Issue 3

Review: Βουδεσονίδη για επίτευξη ύφεσης στη NC

Σύγκριση: 2 βουδεσονίδη 9 mg vs. Συμβατικά στεροειδή

Έκβαση: 1 επίτευξη κλινικής ύφεσης (CDAI ≤150)

Study or

subgroup

38 weeks
Bar-Meir 1998

Campieri 1997

Escher 2004

Gross 1996

Levine 2003

Rutgeerts 1994

Tursi 2006

Van Ierssel 1995

Subtotal (95% CI)
Total events: 211 (budesonide, 210 (conventional steroid)

Heterogeneity: Tau2 = 0.0; Chi2 = 3.52; df = 7 (p = 0.83); I2 = 0.0%

Test for overall effect: Z = 2.51 (p = 0.012)

Risk Ratio

M-H, Random,

95% CI

0.92 (0.71, 1.19)

0.85 (0.65, 1.12)

0.83 (0.52, 1.34)

0.77 (0.53, 1.11)

0.98 (0.44, 2.19)

0.80 (0.62, 1.04)

1.25 (0.69, 2.26)

0.63 (0.33, 1.17)

0.85 (0.75, 0.97)

Budesonide

n/N

51/100

61/119

12/22

19/34

8/19

45/88

10/15

5/9

406

Conventional steroid

n/N

56/101

35/58

17/26

24/33

6/14

56/88

8/15

8/9

344

Risk Ratio

M-H, Random, 95% CI

0.5 1 2
Ευνοεί τα συμβατικά στεροειδή Ευνοεί τη βουδεσονίδη



Βουδεσονίδη άπαξ ημερησίως vs 

3 φορές/ημέρα

 RCT με 309 ασθενείς με μέτριας βαρύτητας ΝC

– Τυχαιοποίηση σε βουδεσονίδη 9 mg άπαξ ημερησίως 

(od), 3 mg τρεις φορές/ημέρα (tds), ή μεσαλαζίνη 4.5 g 

ημερησίως

– Ανταπόκριση (CDAI 100) 

 βουδεσονίδη 9mg od 57/76 (75%)

 βουδεσονίδη 3mg tds 60/78 (77%)

– Διάμεσος χρόνος για ύφεση (9mg od vs 3mg tds) 13 

vs 15 ημέρες

Tromm A et al. Gastroenterology 2009;36(Suppl 1):A-65 (abstract 391)



Πότε χορηγούμε κορτικοστεροειδή και για πόσο 

διάστημα;

 Τα συστηματικά κορτικοστεροειδή είναι καλύτερο να 

χρησιμοποιούνται για μέτρια προς βαρειά ενεργό νόσο του Crohn 

οποιασδήποτε εντόπισης.  Η χρήση τους στη μεμονωμένη

περιεδρική νόσο Crohn δεν υποστηρίζεται

 Η βουδεσονίδη προτιμάται έναντι των συστηματικών 

κορτικοστεροειδών για ήπια προς μέτρια ενεργή ειλεοτυφλική νόσο

και νόσο του δεξιού κόλου, αλλά δεν είναι παντού διαθέσιμη. Σε 

χώρες όπου η βουδεσονίδη δεν είναι διαθέσιμη, ενδείκνυται η χρήση 

ανοσοτροποποιητικών (ΑΤΠ) νωρίς (και)/ή αντι-TNF θεραπείας 

 Η διάρκεια της αρχικής θεραπείας με συστηματικά κορτικοστεροειδή 

στην πλήρη δόση εξαρτάται από την ανταπόκριση του ασθενούς. Δεν 

υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι η συνέχιση της πλήρους δόσης (40-

60mg πρεδνιζόνης ή ισοδύναμου) πέραν των 1–3 εβδομάδων 

επηρεάζει τα ποσοστά ύφεσης. Οι ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται 

εντός 2 - 4 εβδομάδων πρέπει να διερευνώνται περαιτέρω και να 

εξετάζεται το ενδεχόμενο άλλων θεραπευτικών επιλογών



Περίπτωση 2

 Καταστηματάρχης 51 ετών παρουσιάστηκε με: διαλείπον κοιλιακό 

άλγος, εμέτους, διαρροϊκές κενώσεις έως 12 φορές/ημέρα, απώλεια 

βάρους και δερματικό εξάνθημα. Είχε δυσκολία στο περπάτημα λόγω 

οιδήματος στο γόνατο και στην ποδοκνημική.

 Κατά την εισαγωγή: Θ: 37.1oC, Hb 10.8g/dL, CRP 128mg/L, λευκωματίνες 

32g/L. Είχε περιεδρικά δερματικά ράκη και γενικευμένη ευαισθησία στην 

κοιλιακή χώρα

 Σιγμοειδοσκόπηση: κατά τόπους εξελκώσεις, οίδημα και ερύθημα στο 

ορθό και στο σιγμοειδές. 

 CT εντερόκλυση: πάχυνση του άπω κόλου, χωρίς ένδειξη νόσου στο 

λεπτό έντερο. Κύστη ωοθήκης

 Έναρξη υδροκορτιζόνης ενδοφλεβίως 100mg τέσσερις φορές/ημέρα

 5 ημέρες μετά: επιμονή της διάρροιας (8 φορές/ημέρα) με CRP 102mg/L

 Έναρξη anti-TNF και 8 μήνες μετά είναι σε ύφεση. Ξεκίνησε 

αζαθειοπρίνη 150mg/d (2.5mg/kg) 



Ποιό είναι το καλύτερο δοσολογικό σχήμα ως προς: τη μέγιστη δόση, 

τη διάρκεια, το ρυθμό μείωσης, το σκεύασμα, τις ανεπιθύμητες 

ενέργειες;

Dignass A et al. J Crohn’s Colitis 2010; 4:28–62

Συστάσεις ECCO για τη χρήση των στεροειδών στη ΝC



Συστάσεις ECCO για την επίτευξη ύφεσης 

με στεροειδή στη ΝC

Ποιό είναι το καλύτερο δοσολογικό σχήμα ως προς: τη μέγιστη δόση, 

τη διάρκεια, το ρυθμό μείωσης, το σκεύασμα, τις ανεπιθύμητες 

ενέργειες;

Dignass A, Van Assche G et al. J Crohn’s Colitis 2010;4:28–62 

Ειλεοκολική ΝC

Ήπια Βουδεσονίδη 9 mg/d

Μέτρια Βουδεσονίδη ή Πρεδνιζολόνη

έως 1 mg/kg/d

Σοβαρή Πρεδνιζολόνη ή

Υδροκορτιζόνη i.v.

ΝC παχέος εντέρου

Πρεδνιζολόνη

(ή βουδεσονίδη εάν είναι περιορισμένη 

στο δεξί κόλο)

Εκτεταμένη ΝC λεπτού εντέρου

Βουδεσονίδη ή Πρεδνιζολόνη



Έκβαση θεραπείας με κορτικοστεροειδή σε ΝC

Munkholm P et al. Gut 1994:35;360-2

Faubion WA et al. Gastroenterol 2001:121;255-60
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Cochrane review: βουδεσονίδη για διατήρηση 

της ύφεσης στη ΝC

 11 μελέτες

– 8 βουδεσονίδη vs placebo

– 1 βουδεσονίδη vs στεροειδή σε μείωση, vs 5ASA and vs δύο δόσεις

 Βουδεσονίδη 6mg vs placebo

– 6 μήνες RR 1.15; 95% CI 0.95-1.39 (p=0.14)

– 12 μήνες RR 1.13; 95% CI 0.94-1.35 (p=0.19)

– Ανεπιθύμητες ενέργειες πιο συχνές (RR 1.49; 95% CI 1.01-2.19; 

p=0.05) 

 Βουδεσονίδη vs πρεδνιζολόνη σε μείωση

– 12 μήνες RR 0.79; 95% CI 0.55-1.13 (p=0.20)

 Βουδεσονίδη vs μεσαλαζίνη 3g

– 12 μήνες RR ύφεσης 2.51; 95% CI 1.03-6.12 (p=0.04)

Benchimol EI et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009: 1:CD 002913



Ανεπιθύμητες ενέργειες στεροειδών: National 

Cooperative Crohn’s Disease study (NCCDS)

Singleton JW et al. Gastroenterol 1979:77;87082
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Στεροειδή και Λοιμώξεις: TREAT Registry

Lichtenstein GR, et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2006:4;62130

Πολυπαραγοντική ανάλυση των σοβαρών λοιμώξεων για ασθενείς στην

TREAT registry. Το φύλο, η ηλικία κατά την ένταξη και η κατανομή της νόσου 

δεν είναι σημαντικά
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Cochrane review: λιγότερες ανεπιθύμητες 

ενέργειες με τη βουδεσονίδη vs πρεδνιζολόνη

Seow CH, et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008: Issue 3

Review: Βουδεσονίδη για επίτευξη ύφεσης στη NC

Σύγκριση: 2 βουδεσονίδη 9 mg vs. Συμβατικά στεροειδή

Έκβαση: 7 ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με κορτικοστεροειδή

Study or

subgroup

Bar-Meir 1998

Campieri 1997

Escher 2004

Gross 1996

Levine 2003

Rutgeerts 1994

Total (95% CI)

Total events: 156 (budesonide), 203 (conventional steroid)

Heterogeneity: Tau2 = 0.01; Chi2 = 5.85; df = 5 (p = 0.32); I2 = 15%

Test for overall effect: Z = 5.18 (p <0.00001)

Risk Ratio

M-H, Random,

95% CI

Budesonide

n/N

Conv. steroid

n/N

Risk Ratio

M-H, Random, 95% CI

0.5 1 2
Ευνοεί τα συμβατικά κορτικοστεροειδήΕυνοεί τη βουδεσονίδη

44/100

56/119

11/22

10/35

6/19

29/88

383

68/101

34/58

20/26

23/33

10/14

48/88

320

0.65 (0.50, 0.85)

0.80 (0.60, 1.07)

0.65 (0.41, 1.04)

0.41 (0.23, 0.72)

0.44 (0.21, 0.93)

0.60 (0.42, 0.86)

0.64 (0.54, 0.76)

Weight

30.5%

26.1%

11.6%

8.1%

4.9%

18.8%

100.0%



Ποιό είναι το καλύτερο δοσολογικό σχήμα ως προς: τη μέγιστη δόση, 

τη διάρκεια, το ρυθμό μείωσης, το σκεύασμα, τις ανεπιθύμητες 

ενέργειες;

 Η βέλτιστη αρχική δόση των per os συστηματικών κορτικοστεροειδών 

στη ΝC ποικίλει από 40–60 mg/ημέρα έως 1 mg/kg/ημέρα. Για i.v. 

υδροκορτιζόνη, η βέλτιστη αρχική δόση είναι 300400 mg/ημέρα

 H βέλτιστη αρχική δόση της βουδεσονίδης είναι 9 mg/ημέρα

 Η μείωση των κορτικοστεροειδών ξεκινά γενικά εντός εβδομάδος από 

την έναρξη της θεραπείας και όχι περισσότερο από 34 εβδομάδες. Η 

θεραπεία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 12 εβδομάδες εκτός ειδικών 

περιπτώσεων.  Σε ασθενείς με βραδεία ανταπόκριση, ενδείκνυται η 

πρώιμη χορήγηση ανοσοτροποποιητικών ή αντι-TNF θεραπείας

 Δεν υπάρχουν δεδομένα που να αξιολογούν το όφελος από την 

αύξηση της δόσης των κορτικοστεροειδών

 Τα συστηματικά κορτικοστεροειδή και η βουδεσονίδη είναι

αναποτελεσματικά ως θεραπεία διατήρησης της ύφεσης. Οι κατάλληλοι 

ασθενείς θα πρέπει να λάβουν ανοσοτροποποιητικά ή anti-TNF  



Ποιό είναι το καλύτερο δοσολογικό σχήμα ως προς: τη μέγιστη δόση, 

τη διάρκεια, το ρυθμό μείωσης, το σκεύασμα, τις ανεπιθύμητες 

ενέργειες;

 Τα κορτικοστεροειδή έχει φανεί ότι αυξάνουν τον κίνδυνο των σοβαρών 

και ευκαιριακών λοιμώξεων, ανεξάρτητα, ή σε συνδυασμό με 

ανοσοτροποποιητικά και αντι-TNF παράγοντες.

 Ο καλύτερος τρόπος να προληφθούν οι παρενέργειες των 

κορτικοστεροειδών είναι να αποφεύγεται η παρατεταμένη ή 

επαναλαμβανόμενη χρήση και οι κατάλληλοι ασθενείς να λαμβάνουν 

θεραπεία με ανοσοτροποποιητικά και/ή anti-TNF. Η εγχείρηση είναι για 

μερικούς ασθενείς ενδεδειγμένη θεραπευτική επιλογή.

 Για να προληφθεί η απώλεια οστικής μάζας λόγω της λήψης 

κορτικοστεροειδών, θα πρέπει να χορηγούνται συμπληρώματα 

ασβεστίου και βιταμίνης D, και να εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες 

οδηγίες για την αντιμετώπιση της μεταβολικής νόσου των οστών που 

προκαλείται από τα κορτικοστεροειδή

 Δεν είναι όλες οι παρενέργειες των κορτικοστεροειδών δοσο- ή 

χρονοεξαρτώμενες



Ευχαριστώ



Θεραπεία με 

Κορτικοστεροειδή και 

Ανοσοτροποποιητικά

Δημήτρης Πολύμερος



Ερωτήματα

 Πόσο ενωρίς πρέπει να χορηγούνται τα 

ανοσοτροποποιητικά και ποιό σκεύασμα πρέπει να 

χορηγείται;

 Ποιό είναι το άριστο δοσολογικό σχήμα των 

ανοσοτροποποιητικών στη νόσο του Crohn ως 

προς:

• Τη δόση εφόδου και τις μέγιστες δόσεις

• Τη διάρκεια της θεραπείας

• Την αύξηση / μείωση της δόσης (Πότε; Με τι ρυθμό;)

• Ποιό ανοσοτροποποιητικό χορηγείται αρχικά;



Περιπτώσεις ασθενών

 Περίπτωση 1: Ασθενής με προηγούμενη λήψη 

κορτικοστεροειδών που υποτροπιάζει

 Περίπτωση 2: Νεοδιαγνωσθείς ασθενής με μέτριας 

βαρύτητας ΝC, υψηλού κινδύνου για εξέλιξη σε 

σοβαρή νόσο

 Περίπτωση 3: Αντιμετώπιση μετά από ειλεοτυφλική 

εκτομή



Περίπτωση 1: Ασθενής με προηγούμενη λήψη 

κορτικοστεροειδών που υποτροπιάζει

 Φοιτήτρια αρχαιολογίας, 21 ετών, με διαγνωσμένη ειλεοτυφλική 

NC από τα 19. Είχε ανταποκριθεί καλά στη βουδεσονίδη και είχε 

ξεκινήσει αζαθειοπρίνη 100mg/ημέρα λίγο καιρό μετά τη 

διάγνωση.

 Διέκοψε την αζαθειοπρίνη από μόνη της και υποτροπίασε με 

κοιλιακό άλγος, αφθώδη έλκη στη στοματική κοιλότητα και 4-5 

διαρροϊκές κενώσεις την ημέρα. Η CRP ήταν 51mg/L.

 Ξαναχορηγήθηκε βουδεσονίδη 9mg/ημέρα, μαζί με αζαθειοπρίνη

100mg/ημέρα (ΒΣ=51.2kg)

 4 εβδομάδες μετά: βελτίωση της διάρροιας, αλλά επιμονή του 

κοιλιακού άλγους. CRP: 9mg/L

 Κολοσκόπηση: εξελκώσεις σε ειλεό και ανιόν κόλον

 Συζητήθηκαν όλες οι διαθέσιμες φαρμακευτικές θεραπείες και το 

ενδεχόμενο ειλεοκολικής εκτομής



Επίδραση της 6-MP στην ύφεση σε παιδιά με νεοδιαγνωσθείσα ΝC
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Markowitz J, et al. Gastroenterol 2000;119:895

Πόσο ενωρίς πρέπει να χορηγούνται τα ανοσοτροποποιητικά και 

ποιό σκεύασμα πρέπει να χορηγείται;



Η πρώιμη βιολογική θεραπεία (<3 έτη νόσου) σχετίζεται με 

χαμηλότερο κίνδυνο νοσηλειών λόγω ΝC: CHARM

Loftus E , et al. Am J Gastroenterol 2008; 103(Suppl 1):S383

Μέγεθος 

δείγματος, n

Νοσηλείες στους   

6 Μήνες

Νοσηλείες στους 

12 Μήνες

Θεραπεία Θεραπεία Θεραπεία

Διάρκεια 

νόσου
ADA Placebo ADA Placebo ADA Placebo

<3 έτη 64 31 0.0% 11.8% 3.2% 11.8%

≥3 έτη 193 100 6.9% 11.4% 7.9% 14.8%



Ποιό σκεύασμα; AZA/MP vs MTX

 Μόνο μία τυχαιοποιημένη σύγκριση

– Per os MTX 15mg/εβδομάδα vs 6-MP 1.5mg/kg/ημέρα
vs 3g/ημέρα 5-ASA

– 72 κορτικο-εξαρτώμενοι ασθενείς (34 ΕΚ και 39 ΝC)

 Ποσοστά ύφεσης στις 30 εβδομάδες

– 79% για 6-MP

– 58% για MTX 

– 25% για 5-ASA (p<0.05 vs 6-MP, ns vs MTX)

Mate-Jimenez J et al. Eur J Gastroenterol Hepatol 2000;12:1227-33



Ποιό ανοσοτροποποιητικό πρώτα; 

Θειοπουρίνες ή Μεθοτρεξάτη;

 Ν=84

 6MP (50mg/d) vs MTX (12,5 g/wk) IM vs placebo

 Ύφεση χωρίς στεροειδή

Oren, Am J Gastro, 1997

NS



Ποιό ανοσοτροποποιητικό πρώτα; 

Θειοπουρίνες ή Μεθοτρεξάτη;

Prefontaine E, Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jun 16;6:CD000545 

Review: Αζαθειοπρίνη ή 6-μερκαπτοπουρίνη για επίτευξη ύφεσης στη ΝC

Σύγκριση: 1 Θεραπεία με αντιμεταβολίτη: Ενεργή νόσος

Έκβαση: 2 6-Μερκαπτοπουρίνη vs Μεθοτρεξάτη

Study or

subgroup

Oren 1997

Total (95% CI)

Total events: 13 (Treatment), 12 (Control)

Heterogeneity: not applicable

Test for overall effect: Z = 0.42 (p = 0.68)

Treatment

n/N

13/32

32

Control

n/N

12/26

26

Peto Odds Ratio

Peto, Fixed, 95% CI

0.80 (0.28, 2.26)

0.80 (0.28, 0.26)

Weight

100%

100%

Peto Odds Ratio

Peto, Fixed, 95% CI

105210.50.20.1



Αυξανόμενη χρήση της AZA 19782002

Cosnes J, et al. Gut 2005;54:23741

Αθροιστική χρήση ανοσοτροποποιητικών 

σε 5 διαφορετικές κοόρτες
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AZA και προφίλ νόσου: 

ποσοστά εκτομών 19782002

Cosnes J, et al. Gut 2005;54:23741

Αθροιστικά ποσοστά εντερεκτομών σε διαφορετικές κοόρτες

Μόνο 9% των ασθενών είχαν λάβει AZA πριν το χειρουργείο!
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Διάκριση μεταξύ naive ασθενών, ασθενών

με κακή ανοχή και ανθεκτικών σε ATΠ

Lémann M, et al .Gastroenterol 2006;130:1054-61

Ύφεση χωρίς κορτικοστεροειδή σε ΝC
(AZA + placebo n=57)
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Ο συνδιασμός ανοσοκατασταλτικών / αντι-TNF  

σε ασθενείς “naïve” (SONIC)

Διάμεση διάρκεια νόσου: 2,3 έτη

Ύφεση χωρίς κορτικοστεροειδή

Colombel, NEJM, 2010



92%

79%

Lémann M, et al. Gastroenterol 2005;128:1812–18

Τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη μελέτη διακοπής του 

φαρμάκου σε ασθενείς με ΝC σε μακροχρόνια ύφεση υπό 

αζαθειοπρίνη
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Treton X et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2009;7:805.

Μελέτη διακοπής της αζαθειοπρίνης στη ΝC

p = 0.0150.2
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Είναι αποτελεσματική η επαναχορήγηση της ΑΖΑ;

Ασθενείς σε κίνδυνο

30           26           17         13            7             4            3
30           25           20         16            8             7            5 

p = 0.15
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Η επαναχορήγηση της AZA σχετίζεται με υψηλά 

ποσοστά ανταπόκρισης



Περίπτωση 2: Νεοδιαγνωσθείς ασθενής με μέτριας βαρύτητας ΝC, 

υψηλού κινδύνου για εξέλιξη σε σοβαρή νόσο

 Αγόρι 14 ετών παρουσιάστηκε με: αιματηρές 

διαρροϊκές κενώσεις και έπειξη προς αφόδευση, 2 

ενεργά περιεδρικά συρίγγια και καθυστέρηση της 

ανάπτυξης

 CRP 10 mg/L, Hb 5.7mmol/L, ΑΜΠ 568x109/L

 Κολοσκόπηση: αριστερόπλευρη κολίτιδα

 Καλή ανταπόκριση στην πρεδνιζολόνη εντός 10 

εβδομάδων, έναρξη AZA 2.5mg/kg/ημέρα

 2 χρόνια μετά, σοβαρή υποτροπή. 

Η νέα κολοσκόπηση έδειξε...



Περίπτωση 2: Νεοδιαγνωσθείς ασθενής με μέτριας βαρύτητας ΝC, 

υψηλού κινδύνου για εξέλιξη σε σοβαρή νόσο

 Έναρξη infliximab 5mg/kg με καλή ανταπόκριση και 

συνέχιση της AZA 

 11 μήνες μετά, απώλεια  ανταπόκρισης παρά την 

προσαρμογή της δόσης. CRP 110mg/L, Hb 5.1 mmol/L, 

ΑΜΠ 937x109/L 

 Εισαγωγή στο νοσοκομείο. Η κολοσκόπηση τώρα 

έδειξε...

 Υφολική κολεκτομή. Δεν εδόθη θεραπεία συντήρησης

 6 μήνες μετά, αιμορραγία από το ορθό και τη στομία

 Έναρξη adalimumab

5

6

7

8

9

10
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Αιμοσφαιρίνη (BL) from 16-01-2006 to 24-01-2008

ΑιμορραγίαΚολεκτομήΑπώλεια ανταπόκρισης



Παράγοντες κινδύνου για βαρειά νόσο στην 5-ετία

 Ηλικία < 40

 Πρώιμη χρήση κορτιζόνης

 Συριγγική νόσος



Ποιό ανοσοτροποποιητικό πρώτα; 

Θειοπουρίνες ή Μεθοτρεξάτη;

Prefontaine E, Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jun 16;6:CD000545 

Review: Αζαθειοπρίνη ή 6-μερκαπτοπουρίνη για επίτευξη ύφεσης στη ΝC

Σύγκριση: 1 Θεραπεία με αντιμεταβολίτη: Ενεργή νόσος

Έκβαση: 2 6-Μερκαπτοπουρίνη vs Μεθοτρεξάτη

Study or

subgroup

Oren 1997

Total (95% CI)

Total events: 13 (Treatment), 12 (Control)

Heterogeneity: not applicable

Test for overall effect: Z = 0.42 (p = 0.68)

Treatment

n/N

13/32

32

Control

n/N

12/26

26

Peto Odds Ratio

Peto, Fixed, 95% CI

0.80 (0.28, 2.26)

0.80 (0.28, 0.26)

Weight

100%

100%

Peto Odds Ratio

Peto, Fixed, 95% CI

105210.50.20.1



Η Αζαθειοπρίνη διατηρεί την ύφεση που 

επέφεραν τα στεροειδή σε ενεργό ΝC

Candy S, et al. Gut 1995;37:674–8

N=63; Πρεδνιζολόνη 1 mg/kg, στη συνέχεια μείωση μέχρι 

διακοπής στο Μήνα 3

Καταληκτικό σημείο = ύφεση (CDAI <150) 

Διάρκεια μελέτης (μήνες)
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Η Μεθοτρεξάτη για κορτικο-εξαρτώμενη NC

Feagan B, et al. NEJM 1995 ;332:292-7

Τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή 

ελεγχόμενη με placebo μελέτη

141 ασθενείς

Χρονίως ενεργή ΝC

Στεροειδή για >3 μήνες

Μεθοτρεξάτη IM 25 mg/εβδομάδα

vs placebo

16 εβδομάδες

Πρωτεύον καταληκτικό σημείο

CDAI<150 χωρίς στεροειδή

All patients High-stratum
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Η Μεθοτρεξάτη για διατήρηση της ύφεσης σε ΝC

Feagan B. et al. NEJM 2000;342:1627-32

Τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή 

ελεγχόμενη με placebo μελέτη

76 ασθενείς

Χρονίως ενεργή ΝC

Ύφεση μετά από MTX 25 mg/εβδ

Mεθοτρεξάτη IM 15 mg/week

vs placebo
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Πόσο ενωρίς πρέπει να χορηγούνται τα ανοσοτροποποιητικά και 

ποιό σκεύασμα πρέπει να χορηγείται;

 Η έναρξη ανοσοτροποποιητικών (ATΠ) (ή αντι-TNF θεραπείας) 

νωρίς στην πορεία της νόσου (συνήθως εντός 1-2 εβδομάδων από 

τη διάγνωση) θα πρέπει να εξετάζεται ως ενδεχόμενο για ασθενείς 

με σοβαρή νόσο και για ασθενείς υψηλού κινδύνου για νόσο που 

οδηγεί σε ανικανότητα (disabling disease)

 Ενδείκνυται γενικά η έναρξη θειοπουρινών σε ΑΤΠ-naïve ασθενείς 

με σοβαρή υποτροπή, που είναι κορτικο-εξαρτώμενοι, ή 

χρειάζονται επαναλαμβανόμενους κύκλους κορτικοστεροειδών.  

Δηλαδή σε ασθενείς που:

• χρειάζονται δύο ή περισσότερους κύκλους κορτικοστεροειδών 

εντός 12 μηνών

• υποτροπιάζουν όταν μειώνονται τα κορτικοστεροειδή κάτω 

από15 mg

• υποτροπιάζουν εντός 3 μηνών από τη διακοπή των 

κορτικοστεροειδών



Πόσο ενωρίς πρέπει να χορηγούνται τα ανοσοτροποποιητικά και 

ποιό σκεύασμα πρέπει να χορηγείται;

 Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ωφέλιμο να ξεκινά η 

χορήγηση θειοπουρινών σε ΑΤΠ-naïve ασθενείς σε συνδυασμό 

με infliximab

 Τα δεδομένα για τη χρήση θειοπουρινών ως θεραπεία 

πρώτης γραμμής  σε περιεδρική συριγγοποιό ΝC είναι 

περιορισμένα



Ποιό είναι το άριστο δοσολογικό σχήμα των ανοσοτροποποιητικών στη 

ΝC; 

Ποιό ανοσοτροποποιητικό χορηγείται αρχικά;

 Οι πιο αποτελεσματικές δόσεις για την αζαθειοπρίνη είναι 2.0 –

3.0mg/kg/ημέρα και για την 6- μερκαπτοπουρίνη 1.0–1.5 mg/kg/ημέρα. 

 Για τη μεθοτρεξάτη: 25 mg im / εβδομάδα για 8–12 εβδομάδες και στη 

συνέχεια 15 mg sc / εβδομάδα. 

 Η αζαθειοπρίνη γενικά χρησιμοποιείται ως πρώτης γραμμής

ανοσοτροποποιητικό (ΑΤΠ), λόγω καλύτερων ποσοστών ανταπόκρισης 

σε σχέση με τη μερκαπτοπουρίνη.  Δεν υπάρχουν δεδομένα που να 

υποστηρίζουν τη χρήση της μεθοτρεξάτης ως πρώτης γραμμής ΑΤΠ



Ποιό είναι το άριστο δοσολογικό σχήμα των ανοσοτροποποιητικών 

στη ΝC; 

Ποιό ανοσοτροποποιητικό χορηγείται αρχικά;

 Τρόπος αρχικής χορήγησης θειοπουρινών:

•Είτε με σταδιακή αύξηση της δόσης ξεκινώντας με:

50mg azathioprine (25 mg 6-mercaptopurine) 

•Είτε με πλήρη δόση κατόπιν προσδιορισμού της δραστηριότητας / 

γονότυπου του TPMT (thiopurine methyltransferase)

 Η θεραπεία με αζαθειοπρίνη / 6-μερκαπτοπουρίνη χορηγείται για 

αρκετά χρόνια λόγω των υψηλών ποσοστών υποτροπής σε ασθενείς 

με NC εάν αυτά τα φάρμακα διακοπούν



Περίπτωση 3: 
Αντιμετώπιση μετά από ειλεοτυφλική εκτομή

 Γυναίκα, 56 ετών, παρουσιάστηκε με: κοιλιακό άλγος στο δεξιό 
λαγόνιο βόθρο

 Διάγνωση νόσου του Crohn προ 10 ετών, εντοπισμένη στο δεξί 
κόλο. Είχε λάβει κορτικοστεροειδή, αλλά λόγω εμφάνισης 
υψηλού πυρετού μετά την έναρξη αζαθειοπρίνης, διέκοψε όλα 
τα φάρμακα.

 Ειλεοτυφλική εκτομή το 2001

 Μετά το χειρουργείο, έναρξη 6-MP 50mg χωρίς ανεπιθύμητες 
ενέργειες

 Δεν εμφανίστηκε έκτοτε για κολοσκόπηση…



Μετεγχειρητική υποτροπή μετά από ειλεο-κολική εκτομή

 Παράγοντες κινδύνου

– Εκτεταμένη νόσος λεπτού και παχέος εντέρου

– Προηγούμενη εγχείρηση

– Κάπνισμα

– Συριγγική νόσος

Pascua, APT, 2008



Η επέμβαση δεν είναι θεραπεία:

Υποτροπή ΝC μετά την εκτομή

Rutgeerts P, et al. Gastroenterology 1990;99:956-63
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Rutgeerts P, et al. Gastroenterology 1990;99:956-63

Οι ενδοσκοπικές βλάβες προηγούνται της 

κλινικής υποτροπής
 Προοπτική μελέτη με 89 ασθενείς με εκτομή ειλεού

 Τα ενδοσκοπικά ευρήματα 1 έτος μετά το χειρουργείο προβλέπει τη μελλοντική 

υποτροπή
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Οι θειοπουρίνες είναι πιο αποτελεσματικές για τη 

μετεγχειρητική αντιμετώπιση από το placebo: 

μετα-ανάλυση (1 έτος)

Peyrin-Biroulet L, et al. Am J Gastroenterol 2009;104:2089–96.

0.0-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Hanauer

Ardizzone

Herfarth

D’Haens

Total

(Heterogeneity, p=0.81)

Risk difference

15

33

30

23

Weight (%)

ControlsThiopurines

-0.0790, p=0.021



Ποιά είναι η καλύτερη μετεγχειρητική 

αντιμετώπιση;

 Οι θειοπουρίνες έχουν ένδειξη για μετεγχειρητική 

προφύλαξη αμέσως μετά τη χειρουργική εκτομή σε 

ειλεοκολική νόσο σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο 

υποτροπής

 Στους υπόλοιπους ασθενείς οι θειοπουρίνες πρέπει 

να χορηγούνται εάν υπάρχει ενδοσκοπική 

υποτροπή στους 6 μήνες



Ευχαριστώ



Ανοσοτροποποιητικά & 

αντι-TNF παράγοντες στη 

NC: Θεραπευτικοί στόχοι 

Κωνσταντίνος Καρμίρης

Επιμελητής Β’ Γαστρεντερολογίας

Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου



Eρωτήματα

 Θεραπευτική παρακολούθηση

• Πώς πρέπει να παρακολουθούμε την 

αποτελεσματικότητα της θεραπείας κλινικά και με 

ορολογικούς δείκτες φλεγμονής; 

• Πώς ορίζεται η θεραπευτική αποτυχία;

• Πότε πρέπει να αξιολογείται το αποτέλεσμα της 

θεραπείας;

 Πρέπει να ενσωματωθεί η ενδοσκοπική 

ύφεση (επούλωση του βλεννογόνου) στους 

θεραπευτικούς στόχους;



Eρωτήματα

•Αν χορηγηθεί συνδυασμός ΑΖΑ & αντι-TNFα:

•Θα πρέπει να διακοπεί κάποιο από τα δύο φάρμακα;

•Ποια θεραπεία πρέπει να διακοπεί για να μειωθεί στο 

ελάχιστο η αποτελεσματικότητα της θεραπείας; 

•Πότε πρέπει να διακοπεί τελείως η θεραπεία;



Περίπτωση ασθενούς:

 Άνδρας 23 ετών, μη καπνιστής

 Οικογενειακό ιστορικό: (+) (πατέρας ΝC)

 Σε ηλικία 21 ετών 6–8 υδαρείς κενώσεις/ημέρα, ενίοτε πρόσμειξη 

αίματος, κοιλιακό άλγος & απώλεια ΣΒ 5 kg εντός 2 μηνών. 

 Διάγνωση: ΝC ειλεού και & παχέος (ανιόν και εγκάρσιο κόλον) 

 Πρεδνιζόνη 0.75 mg/kg και σταδιακή μείωση (tapering) εντός 10 

εβδομάδων. Επήλθε ύφεση αλλά υποτροπίασε 4 εβδομάδες μετά τη 

διακοπή της θεραπείας. 

 ΑΖΑ 2.5 mg/kg/ημέρα και νέος κύκλος στεροειδών. Ύφεση χωρίς 

στεροειδή για 1 έτος. 



Συνέχεια περίπτωσης ασθενούς…

 Πριν από 1 έτος υποτροπή συμπτωμάτων

 CRP 12 mg/L, αιμοσφαιρίνη 12.1 mg/dL

 MRI κοιλίας: πάχυνση τοιχώματος ειλεού & ανιόντος



Τί επιλογές έχουμε;

 Αύξηση της δόσης της AZA;

 Χορήγηση βραχέος σχήματος ΚΣ;

 Έναρξη θεραπείας με anti-TNF;



Συνέχεια περίπτωσης ασθενούς…

 Συνέχιση ΑΖΑ 175 mg/ημέρα (2.5 mg/kg/ημέρα) & 

έναρξη anti-TNF 

 Κλινική ύφεση μετά από 4 εβδομάδες

 Διατήρηση κλινικής ύφεσης για 12 μήνες 

 CRP 8 mg/L, Hb 13.2 mg/dL, λευκά 4200/mL

 Ο ασθενής ανησυχεί για την ασφάλεια της θεραπείας 

και θα ήθελε να διακόψει το ένα ή και τα δύο φάρμακα 

αν δεν υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας της ανταπόκρισης



Τί επιλογές έχουμε;

 Διακοπή AZA;

 Διακοπή anti-TNF;

 Διακοπή και των δύο;

 Συνέχιση και των δύο;



Τι θα πρέπει να μετρήσουμε/αξιολογήσουμε 

(εκτίμηση κινδύνου υποτροπής);

 Κλινική κατάσταση;

 Βιολογικούς δείκτες (CRP, TKE, WBC, HGB, PLT, 

ALB, CALPRO);

 Βλεννογονική επούλωση (ενδοσκόπηση);

 Διατοιχωματική επούλωση (ενδοσκόπηση & 

απεικόνιση);



Θα πρέπει να συνεχιστεί η συνδυασμένη 

θεραπεία πέραν του 1 έτους;

Κλινική ύφεση χωρίς στεροειδή την εβδ. 26

Colombel JF, et al. NEJM 2010; 362:1383-95
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Υπάρχει όφελος από τη συνέχιση της συνδυασμένης 

θεραπείας ανοσοτροποποιητικών >6 μήνες;

 80 ασθενείς, 6 μήνες θεραπείας με IFX 5 mg/kg q8 + IS

 Τυχαιοποίηση (1:1) να συνεχίσουν ή να διακόψουν IS; 2 έτη follow-up

– 41 υποβλήθηκαν σε ειλεοκολονοσκόπηση στα 2 έτη

Van Assche G et al. Gastroenterology, 2008;134:1861–8
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Ποιο φάρμακο(α) θα μπορούσαν να διακοπούν;
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D'Haens, et al. Oral presentation at UEGW 2006. Abbott Data on File LN0015872

Δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στην ύφεση 

με μονοθεραπεία ADA vs ADA+IS

CHARM



Ποιος είναι ο κίνδυνος λοίμωξης με 

μονοθεραπεία και με συνδυασμένη θεραπεία;

SONIC

AZA
+ placebo
(n=161) 

IFX
+ placebo
(n=163)

IFX
+ AZA

(n=179)

Ασθενείς με ≥ 1 AE, n (%) 144 (89.4%) 145 (89.0%) 161 (89.9%)

Ασθενείς με ≥ 1 ΣAE, n (%) 43 (26.7%) 39 (23.9%) 27 (15.1%)

Σοβαρές λοιμώξεις 9 (5.6%) 8 (4.9%) 7 (3.9%)

Colombel JF et al. NEJM 2010; 362:1383–95

Περίληψη ανεπιθύμητων ενεργειών έως την 

εβδ. 50 – όλοι οι τυχαιοποιημένοι ασθενείς



Παράγοντες κινδύνου για ευκαιριακές λοιμώξεις 

Συσχέτιση συνδυασμών ανοσοτροποποιητικής 

θεραπείας με ευκαιριακές λοιμώξεις

Nº 

ανοσοτροποποιητικών 

φαρμάκων

OR (95% CI) p value

1 2.9 (1.5-5.3) < 0.001

2 ή 3 14.5 (4.9-43) < 0.001

Κορτικοστεροειδή (CS) μόνο 2.2 (1.0-4.9) 0.04

AZA / 6MP μόνο 3.4 (1.5-7.5) 0.002

IFX μόνο 11.1 (0.8-148) 0.07

AZA / 6MP + CS 17.5 (4.5-68) < 0.001

AZA / 6MP + IFX 1.6 (0.1-19) 0.72

AZA / 6MP + IFX + CS infinite < 0.001

Toruner M et al. Gastroenterology 2008;134:929–93



Αρχείο καταγραφής ασφάλειας ENCORE (registry): 

Η θεραπεία δεν είχε στατιστικά σημαντική επίδραση στο χρόνο 

μέχρι την πρώτη λεμφοϋπερπλαστική διαταραχή, αιματολογική 

διαταραχή, ή θάνατο

80

Χρόνος μέχρι

Κακοήθεια

Πρώτη 

αιματολογική 

διαταραχή

Θάνατος

Θεραπεία (IFX vs. 

συμβατική θεραπεία)

Hazard Ratio 

p=0.11

0.28 (0.06, 1.35)

p=0.079

0.41 (0.15, 1.11)

p=0.503

0.66 (0.20, 2.22)

Ηλικία

Hazard Ratio 

p=0.005

1.06 (1.018, 1.104)
NA

p=0.0009

1.065 (1.026, 1.105)

Πολυπαραγοντική ανάλυση: DBL 2007

Panés J et al. ECCO Congress 2008

Ποιος ο κίνδυνος κακοήθειας με μονοθεραπεία 

και συνδυασμένη θεραπεία;



Λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές σε ασθενείς 

που λάμβαναν θειοπουρίνες για θεραπεία ΙΦΝΕ

 Ασθενείς με ΙΦΝΕ 19.486: 11.759 (60.3%) ΝC, 7.727 (39.7%) ΕΚ ή αταξινόμητη 

ΙΦΝΕ

 Χρήση θειοπουρινών: 

– 5.867 (30.1%) ελάμβαναν, 2.809 (14.4%) διέκοψαν, 10.810 (55.5%) δεν έλαβαν 

ποτέ

 Λεμφοϋπερπλαστική διαταραχή: 1 Hodgkin’s λέμφωμα και 22 NHL

Beaugerie L et al. Lancet. 2009 Nov 7;374:1617–25

OR 5.28 (95% CI 2.01 – 13.9; p=0.0007)
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Ηπατοσπληνικό λέμφωμα εκ T-κυττάρων

Mackey AC, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2007;44:265-7;  Shale M, et al. Gut 2008;57:1639–41 

Case Diagnosis Anti-TNF Concomitant drugs Age Sex Outcome HSTCL therapy

1 CD IFX 6-MP, ST 31 M Death CHMT+SCT

2 CD IFX AZA, ST 15 M Death CHMT

3 CD IFX AZA 12 M Death CHMT

4 CD IFX 6-MP, ST 17 F Death CHMT

5 CD IFX AZA, 6-MP, ST 19 M Death CHMT+SCT

6 CD IFX AZA, 6-MP, ST 18 M Death CHMT

7 CD IFX AZA 19 M Death CHMT+SCT

8 UC IFX AZA, ST 22 M Death CHMT+BMT

9 RA ADA ST 61 F Death –

10 UC IFX+ADA 6-MP 21 M Death –

11 CD IFX+ADA AZA 29 M Unknown CHMT+BMT

12 CD IFX 6-MP, ST 22 M Death CHMT

13 CD IFX 6-MP, ST 31 M Death CHMT

14 CD IFX 6-MP, AZA, ST 31 M Death CHMT

15 CD IFX AZA, ST 40 M Death CHMT+BMT

16 CD IFX 6-MP 19 M Death –

17 UC IFX AZA 58 M Unknown –



Πώς πρέπει να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα 

της θεραπείας κλινικά και εργαστηριακά; 

 Κλινική & εργαστηριακή (CRP, καλπροτεκτίνη κοπράνων) εκτίμηση 

ύφεσης/επιτυχίας θεραπείας. 

 Η ενδοσκόπηση και οι απεικονιστικές τεχνικές μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν για τη αντικειμενική καταγραφή της φλεγμονής ή όταν η 

ανταπόκριση στη θεραπεία δεν είναι ξεκάθαρη. 

 Οι δείκτες CDAI και HBI μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ποσοτικοποίηση 

της κλινικής αποτελεσματικότητας, αν και οι απόψεις διίστανται ως προς την 

κλινική χρησιμότητα αυτών των δεικτών στην καθημερινή πρακτική. 

 Η μέτρηση των μεταβολιτών της ΑΖΑ είναι χρήσιμη για τη λήψη θεραπευτικών 

αποφάσεων και για τον εντοπισμό ασθενών που δε συμμορφώνονται ή δεν 

ανταποκρίνονται στη θεραπεία. 

 Η ελάχιστη συγκέντρωση προ χορήγησης των anti-TNF παραγόντων (trough 

levels) μπορεί να είναι χρήσιμη για τον προσδιορισμό της αιτίας της μη 

ανταπόκρισης. 



Πώς καθορίζεται η θεραπευτική αποτυχία; 

Πότε πρέπει να αξιολογείται το αποτέλεσμα της θεραπείας; 

 Η αποτυχία στη θεραπεία μπορεί να οριστεί μετά το πέρας 

της απαιτούμενης χρονικής περιόδου ως: 

• Απουσία κλινικής ανταπόκρισης 

• Απουσία εργαστηριακής ανταπόκρισης

• Απουσία ύφεσης ελεύθερης κορτικοστεροειδών 

• Φλεγμονή, εξελκώσεις στην ενδοσκόπηση ή στην απεικόνιση 

 Η κλινική ανταπόκριση/αποτυχία στη θεραπεία πρέπει να 

εκτιμάται: 

• ΑΖΑ/6-MP ή ΜΤΧ: μετά πάροδο 3 - 6 μηνών

• Anti-TNF παράγοντες: μετά πάροδο 6-14 εβδομάδων. 



Πρέπει να ενσωματωθεί η ενδοσκοπική ύφεση (επούλωση 

του βλεννογόνου) στους θεραπευτικούς στόχους;

 Εάν πρόκειται να εκτιμηθεί η επούλωση του 

βλεννογόνου, πρέπει να γίνει μεταξύ των 6-12 μηνών 

μετά την έναρξη της θεραπείας.

 Επί απουσίας κλινικής ένδειξης, δεν υπάρχουν επαρκή 

στοιχεία που να συστήνουν την εκτίμηση της 

επούλωσης του βλεννογόνου στην καθημερινή κλινική 

πράξη. 

 Η εκτίμηση της βλεννογονικής επούλωσης μπορεί να 

έχει χρήσιμο ρόλο στην προσαρμογή της θεραπευτικής 

αγωγής



Αν χορηγηθεί συνδυασμός ΑΖΑ+anti-TNFα θα πρέπει να διακοπεί κάποιο 

από τα δύο; Ποια θεραπεία πρέπει να διακοπεί για να μειωθεί όσο το 

δυνατόν λιγότερο η αποτελεσματικότητα; Πότε πρέπει να διακοπεί οριστικά η 

θεραπεία;

 Όταν χορηγείται συνδυασμός ΑΖΑ+anti-TNF, η θεραπεία θα πρέπει να 

εξατομικεύεται ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς. Τα οφέλη της 

μακροχρόνιας θεραπείας πρέπει να υπολογίζονται σε συνάρτηση με τους 

πιθανούς κινδύνους για κάθε ασθενή:

i. Εάν ένας ασθενής έχει μετρίως ενεργό NC και δεν έχει λάβει στο παρελθόν 

IS, ο συνδυασμός IS+IFX μπορεί να βελτιώσει τo ποσοστό ελεύθερης ΚΣ 

ύφεσης για έως 1 έτος

ii. Σε ασθενή που υποτροπιάζει υπό IS, η διατήρηση του συνδυασμού IS+anti-

TNF πέραν των 6 μηνών πιθανά δεν προσφέρει κλινικό όφελος, αν και 

αυτό είναι αμφισβητήσιμο

iii. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ευκαιριακών λοιμώξεων με τη μακροχρόνια 

συνδυαστική θεραπεία IS+anti-TNF, όπως και κακοήθειας με τη χρήση 

θειοπουρινών

iv. Υπάρχει μικρός δυνητικός κίνδυνος Τ- ηπατοσπληνικού λεμφώματος σε 

νεαρούς άρρενες ενήλικες, με το συνδυασμό ΑΖΑ+anti-TNF



Ευχαριστώ



Θεραπευτικοί στόχοι με 

ανοσοτροποποιητικά και 

anti-TNF βιολογικούς 

παράγοντες

Μαρία Μυλωνάκη



Ερωτήματα

 Αν η θεραπεία με ανοσοτροποποιητικό δεν αποδώσει τι θα 

κάνουμε;

– θα αυξήσουμε τη δόση; 

– θα προσθέσουμε κορτικοστεροειδή; 

– θα αλλάξουμε το ανοσοτροποποιητικό; 

– θα χορηγήσουμε κάποιον anti-TNFα παράγοντα;

 Αν ο ασθενής υποτροπιάσει υπό θεραπεία με 

ανοσοτροποποιητικά ή anti-ΤNFα θα πρέπει να χορηγηθούν 

κορτικοστεροειδή;



 Αντιμετώπιση αποτυχίας της θεραπείας/απώλειας 

της ανταπόκρισης στα ανοσοτροποποιητικά και την 

anti-TNF θεραπεία

Περίπτωση ασθενούς



Περίπτωση ασθενούς: Μη επαρκής ανταπόκριση στη 

θεραπεία συντήρησης με ανοσοτροποποιητικά

 Γυναίκα 34 ετών, υπάλληλος τράπεζας, μη 

καπνίστρια

 Για τους 6 προηγούμενους μήνες ανέφερε συχνές 

περιόδους με διάρροια 

 Μέτριας έντασης κοιλιακό άλγος τουλάχιστον 4

φορές τη μέρα

 Απώλεια βάρους 4 kg, BMI 17.2



Περίπτωση ασθενούς: Εκτίμηση της φλεγμονώδους 

δραστηριότητας

CDAI = 230

τιμή μονάδες Φ.Τ.

CRP 2.92 mg/dl <0.5

Ερυθρά 

αιμοσφαίρια
3.48 /pl 3.9–5.4

Αιμοσφαιρίνη 9.9 g/dl 12.0–15.7

Αιματοκρίτης 0.30 l/l 0.35–0.47



Περίπτωση ασθενούς: Θεραπευτικές αποφάσεις...

 Μετά από 12 εβδομάδες: σημαντική αρχική βελτίωση 

αλλά επιδείνωση της φλεγμονής όταν η δόση των 

στεροειδών μειώθηκε κάτω από τα 20 mg/ημέρα

 Έναρξη αζαθειοπρίνης 125 mg/ημέρα

(2.0 mg/kg/ημέρα)

 Ετέθη διάγνωση νόσου Crohn

 Έναρξη θεραπείας με πρεδνιζολόνη (60 mg συν

συμπλήρωμα Ca), μείωση δόσης (tapering) μετά από 

την εβδ. 2



Περίπτωση ασθενούς: Θεραπευτικές αποφάσεις 

(συνέχεια)...

 Τα ηπατικά ένζυμα αυξήθηκαν μετά τη έναρξη της 

αζαθειοπρίνης (>2 x UNL) και ο ασθενής πέρασε σε 

75 mg μερκαπτοπουρίνη

 Μετά από 4 εβδομάδες, τα στεροειδή μειώθηκαν 

περαιτέρω κατά 5 mg/εβδομάδα
 Να συνεχιστεί η αζαθειοπρίνη 

(σε χαμηλότερη δόση);

 Να χρησιμοποιηθεί μεθοτρεξάτη 

αντί για 6-MP;

 Να γίνει αλλαγή σε anti-TNF;
Μετά από 6 μήνες:

 Ο ασθενής αναφέρει περίπου 4 μαλακές κενώσεις με

ήπιο κοιλιακό άλγος, 2 φορές/μέρα

 Η CRP ήταν ακόμη ελαφρώς αυξημένη και τα 

στεροειδή διατηρήθηκαν στη δόση των 10 mg/ημέρα



Περίπτωση ασθενούς: Παραπομπή σε κέντρο 

αναφοράς

Τρέχουσα θεραπεία:

 10 mg πρεδνιζολόνη/ημέρα

 Ca/D3

 Μερκαπτοπουρίνη 75 mg/ημέρα

 Imodium

 Buscopan



Θεραπευτικός χειρισμός

 Έλεγχος για επούλωση του βλεννογόνου;

 Έλεγχο για μεταβολίτες θειοπουρινών;

 Αύξηση της δόσης της μερκαπτοπουρίνης;

 Επανέναρξη πρεδνιζολόνης σε δόση 

6080mg/ημέρα;

 Αλλαγή σε διαφορετικό μη-βιολογικό 

ανοσοτροποποιητικό;

 Αλλαγή σε anti-TNF-α παράγοντα;



Περίπτωση ασθενούς: Παραπομπή σε κέντρο 

αναφοράς

Ποια θεραπευτική απόφαση πάρθηκε:

 Επανεκτίμηση της φλεγμονής με προσδιορισμό 

βιολογικών δεικτών και χρήση υπερήχου

 Αποκλεισμός ευκαιριακής λοίμωξης

 Αύξηση μερκαπτοπουρίνης σε 1.75 mg/kg/ημέρα

(125 mg)

 Περαιτέρω μείωση κορτικοστεροειδών



Περίπτωση ασθενούς: Μετά από ακόμα 2 μήνες

 56 μαλακές κενώσεις με μέτριο κοιλιακό άλγος, 34

φορές/ημέρα

 Μερκαπτοπουρίνη 125 mg/ημέρα, χωρίς στεροειδή

CDAI = 210

τιμή μονάδες Φ.Τ.

CRP 1.97 mg/dl <0.5

WBC 3.40 /nl 3.9–5.4

Αιμοσφαιρίνη 10.8 g/dl 12.0–15.7

PLT 550 /nl 150–400



Περίπτωση ασθενούς: συνέχεια...

Τρέχουσα θεραπεία: μερκαπτοπουρίνη 125 mg/d, 

Imodium, Buscopan

Έναρξη adalimumab 160/80 mg

Διακοπή μερκαπτοπουρίνης

Έλεγχος μετά από 8 εβδομάδες και επιβεβαίωση

κλινικής (2 κενώσεις/ ημέρα, χωρίς άλγος, 4 kg 

αύξηση βάρους) και βιολογικής (CRP, PLT, και WBC:

φυσιολογικά) ανταπόκρισης



Περίπτωση ασθενούς: 9 μήνες αργότερα

 Η ασθενής ήταν καλά για 9 μήνες με την 

προγραμματισμένη θεραπεία με adalimumab (40 mg 

eow)

 Παραπονέθηκε για αύξηση των κενώσεων (6 

μαλάκες κενώσεις/ημέρα) και μέτριο κοιλιακό άλγος

τις τελευταίες 3 εβδομάδες



Θεραπευτικός χειρισμός

 Η επανάληψη της ενδοσκόπησης είναι απαραίτητη ή 

μια αύξηση στη CRP ή την καλπροτεκτίνη θα ήταν 

αρκετή για να επιβεβαιώσει τη φλεγμονή;

 Θα πρέπει να προστεθούν στεροειδή και όχι να 

αυξηθεί η δόση του adalimumab;

 Αλλαγή του anti-TNF παράγοντα και όχι 

τροποποίηση της δόσης;



Περίπτωση ασθενούς: 9 μήνες αργότερα

 Επιβεβαιωμένη φλεγμονή με αυξημένη CRP και

ενδοσκόπηση

 Αποκλεισμός ευκαιριακής λοίμωξης

 Αύξηση της δόσης του Adalimumab σε 40 mg 

εβδομαδιαίως

 Ο ασθενής πέτυχε επαγωγή της ύφεσης μετά από

4–5 εβδομάδες

 Επέστρεψε στο σχήμα 40 mg eow 6 εβδομάδες μετά 

την επαναφορά σε ύφεση και συνέχισε με 40 mg eow



Στα ΙΦΝΕ, οι αποφάσεις δεν μπορούν να 

βασιστούν μόνο στα συμπτώματα 

 Στις κλινικές μελέτες, 18% των ασθενών με νόσο 

Crohn και μέτρια ως σοβαρά κλινικά συμπτώματα 

δεν έχουν εξελκώσεις στην κολοσκόπηση 

 Υπάρχουν και άλλες αιτίες συμπτωμάτων στους 

ασθενείς με νόσο Crohn:

– Παρουσία επιπλοκών της νόσου (στένωση, συρίγγιο και 

απόστημα) 

– Επιπλοκές χειρουργικής εκτομής (διάρροια εκ χολικών 

αλάτων, στεατόρροια και βακτηριδιακή υπερανάπτυξη) 

– Συνυπάρχον ΣΕΕ

– Συνυπάρχουσες λοιμώξεις (Clostridium difficile, 

κυτταρομεγαλοϊός) 



Βελτιστοποίηση της θεραπείας με θειοπουρίνες

Osterman MT, et al. Gastroenterology 2006;130:1047–53

Οι ασθενείς με ΙΦΝΕ σε ύφεση ήταν πιο πιθανό να έχουν 

επίπεδα 6-TGN πάνω από το όριο, με αθροιστικό OR  

3.27 (95% CI, 1.71– 6.27; p <0.001)

0.27993 1 35.7236
Odds ratio

1.47 (0.47, 4.62)

1.62 (0.26, 10.23)

3.80 (1.17, 12.39)

11.63 (3.78, 35.72)

1.65 (0.73, 3.75)

5.07 (2.62, 9.83)

3.27 (1.71, 6.27)

15.8

8.9

15.3

16.1

20.7

23.4

% Weight

Odds ratio

(95% CI)

Goldenberg 2004

Belaiche 2001

Achkar 2004

Cuffari 2001

Gupta 2001

Dubinsky 2000

Overall (95% CI)

Μελέτη



Προσαρμογή δόσης θειοπουρινών για καλύτερο 

αποτέλεσμα

Dubinsky M, et al. Gastroenterology 2000;118:705–13

Τα υψηλότερα επίπεδα 6-TG, αλλά όχι η υψηλότερη δόση 6-

MP συσχετίζονται με βελτιωμένη κλινική ανταπόκριση στα 

ΙΦΝΕ [EL D]
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Υψηλότερα επίπεδα 6-MMP συσχετίζονται με 

αυξημένη ηπατοτοξικότητα 

[EL D]

Dubinsky M, et al. Gastroenterology 2000;118:705–13
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Αποτέλεσμα θεραπείας με μερκαπτοπουρίνη 

μετά τη διακοπή της αζαθειοπρίνης

Hindorf U, et al.Aliment Pharmacol Ther 2006;24:331–42

Κύριοι λόγοι για τη διακοπή της αζαθειοπρίνης και 

αποτέλεσμα της θεραπείας με μερκαπτοπουρίνη 

Διακοπή της θεραπείας με AZA Αποτέλεσμα αλλαγής σε MP, n (%)

Κύριες AE n (%)
Ανέχτηκε τη

MP

Ίδια AE με την 

AZA

Δυσανεξία γαστρεντερικού 51 (38) 24 (47) 18 (35)

Αρθραλγία/μυαλγία 19 (14) 13 (68) 1 (5)

Ηπατοτοξικότητα 17 (13) 12 (71) 2 (12)

Γριπώδης συνδρομή 10 (7) 3 (30) 3 (30)

Πυρετός 8 (6) 2 (25) 4 (50)

Παγκρεατίτιδα 7 (5) 2 (29) 2 (29)

Εξάνθημα 6 (4) 3 (50) 1 (17)

Μυελοτοξικότητα 5 (4) 4 (80) 1 (20)

Άλλες αντιδράσεις 12 (9) 7 (58) 3 (25)

Σύνολο 135 (100) 70 (52) 35 (26)



Προσαρμογή δόσης του Adalimumab στη ΝC: 

αποτελεσματικότητα

Sandborn WJ et al. Inflam Bowel Disease 2011;17:141-151

37%

58%
63%

47%

69%

78%



Έκπτωση αποτελεσματικότητας

1 Rutgeerts et al. Gastroenterology. 2004;126(2):402-13; 2 Centocor, data on file;
3 Sandborn WJ et al. Ann Intern Med. 2007 Jun 19;146(12):829-38

Έκπτωση της 

ανταπόκρισης 

μετά την αρχική 

ανταπόκριση σε 

IFL

Επανάκτηση της κλινικής ανταπόκρισης έπειτα από 
προσαρμογή της δόσης από IFX 5 mg/kg σε 10 mg/kg1,2
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Βελτιστοποίηση της δόσης του anti-TNF

ECCO Statement 5J

Απώλεια της ανταπόκρισης στη θεραπεία με anti-TNF πρέπει να 

οδηγεί σε επαναξιολόγηση της δραστηριότητας της νόσου, 

αποκλεισμό επιπλοκών και συζήτηση των χειρουργικών 

επιλογών με τον ασθενή. Για ενεργή νόσο, η μείωση των 

μεσοδιαστημάτων χορήγησης, ή η αύξηση της δόσης αποτελούν 

κατάλληλες στρατηγικές πριν την αλλαγή σε άλλο παράγοντα.1

Αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση έξαρσης με:

 Adalimumab

– Μείωση του μεσοδιαστήματος χορήγησης σε 1 εβδομάδα2

 Infliximab

– Μείωση του μεσοδιαστήματος χορήγησης σε κάθε 4 με 7 

εβδομάδες, ή

– Άυξηση δόσης σε 10 mg/kg όταν χρειάζεται3

1. Dignass A ,et al.J Crohn’s Colitis 2010;4:28–62; 2. Sandborn WJ, et al.IBD 2010;doi:10.1002/ibd.21328;

3. Hanauer SB, et al. Lancet 2002;359:1541–9.



Αν η θεραπεία με ανοσοτροποποιητικό δεν αποδώσει 

τι θα κάνουμε; 

• θα αυξήσουμε τη δόση;

• θα προσθέσουμε κορτικοστεροειδή; 

• θα αλλάξουμε το ανοσοτροποποιητικό; 

• θα χορηγήσουμε κάποιον anti-TNFα παράγοντα;

 Σε κάθε ασθενή με έξαρση ή συμπτώματα πρέπει να αποκλειστεί η 

πιθανότητα λοίμωξης και επιπλοκών 

 Σε ασθενή που λαμβάνει θειοπουρίνες σε κανονική δόση ανάλογα 

με το βάρος του, δεν υπάρχουν αποδείξεις που να δικαιολογούν την 

αύξηση της δόσης 

 Η θεραπεία με anti-TNF μπορεί να είναι η πρώτη εναλλακτική 

επιλογή σε ασθενείς που ήταν σε βέλτιστη θεραπεία με IM και 

έχασαν την ανταπόκριση

 Αν ένας ασθενής εμφανίσει δυσανεξία ή ανεπιθύμητη ενέργεια σε 

θειοπουρίνες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλο IM (μεθοτρεξάτη) ή 

anti-TNF παράγοντας



Αν ο ασθενής υποτροπιάσει υπό θεραπεία με 

ανοσοτροποποιητικά ή anti-ΤNFα θα πρέπει να 

χορηγηθούν κορτικοστεροειδή;

 Αν ένας ασθενής χάσει την ανταπόκριση σε έναν anti-TNF, θα πρέπει 

να γίνει βελτιστοποίηση της θεραπείας πριν την έναρξη 

κορτικοστεροειδών 

• Είναι απαραίτητη η επανεκτίμηση της νόσου και η επιβεβαίωση της 

φλεγμονώδους νόσου πριν την βελτιστοποίηση της θεραπείας

 Αν ο ασθενής χάσει την ανταπόκριση στη θεραπεία με IM, πρέπει να 

γίνει βελτιστοποίηση της θεραπείας και έλεγχος της συμμόρφωσης 

πριν εξεταστεί η χρήση κορτικοστεροειδών. Να αποφεύγεται η χρήση 

κορτικοστεροειδών στην αποτυχία θεραπείας με IM όπου είναι δυνατό

• Η αλλαγή σε άλλον anti-TNF συνήθως δεν απαιτεί θεραπεία 

«γέφυρας» (bridging) με κορτικοστεροειδή

 Αν τα κορτικοστεροειδή είναι απαραίτητα (π.χ. για αλλαγή μεταξύ IM), 

θα πρέπει να γίνεται μείωση της δόσης (tapering) μέσα σε εβδομάδες 

για να περιοριστεί η έκθεση στις σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειές 

τους



Ευχαριστώ



ΠΙΘΑΝΟΙ KΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΜΕ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΚΑΙ 

ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Νίκος Βιάζης

B΄ Γαστρεντερολογική Κλινική

Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»



ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

 Ποιοί είναι οι κίνδυνοι για λοιμώξεις και 

κακοήθεις νεοπλασίες από βραχεία, 

μέσης διάρκειας και μακρόχρονη 

θεραπεία με ανοσοτροποποιητικά και 

κορτικοστεροειδή;

 Ποιά είναι η άριστη παρακολούθηση 

(κλινική, εργαστηριακή, ακτινολογική) της 

ασφάλειας της θεραπείας ασθενών που 

λαμβάνουν ανοσοτροποποιητικά ή 

κορτικοστεροειδή; Πόσο συχνή η 

παρακολούθηση;



ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

 Περίπτωση 1: Ηλικιωμένη γυναίκα με συνοδά 

νοσήματα, σε θεραπεία διατήρησης της ύφεσης με 

αζαθειοπρίνη – παρακολούθηση ασφάλειας –

κορτιζόνη επί υποτροπής – ποιος ο κίνδυνος 

λοίμωξης? 

 Περίπτωση 2: Νεαρός άνδρας με βαριά ν. Crohn –

συνδυασμένη θεραπεία με θειοπουρίνες και anti-

TNF – ποιος ο κίνδυνος μακροχρόνιας χορήγησης? -

συνεχής παρακολούθηση ασφάλειας



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

 Ασθενής: κα. B, γυναίκα, 60 ετών, μέτριας βαρύτητας 

ειλεοκολίτιδα Crohn, συνοδά νοσήματα: διαβήτης τύπου 

2 (BMI 27), υπέρταση

 Διάγνωση νόσου Crohn το 1987, έλαβε ένα κύκλο 

συστηματικών στεροειδών και θεραπεία διατήρησης της 

ύφεσης με σουλφασαλαζίνη

 Δύο επιπλέον κύκλοι στεροειδών (1991, 1993)

 Περιφερική συνοδός αρθρίτιδα στις υποτροπές

 Έναρξη αζαθειοπρίνης το 1998, σε δόση 2.5 mg/kg με 

καλή ανοχή. Παραμένει καλά για πάνω από 10 χρόνια



ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΖΑΘΕΙΟΠΡΙΝΗΣ

Γενική κακουχία, γριπώδης συνδρομή, 

ναυτία, πυρετός, εξάνθημα (±11%)

Λοιμώξεις (57%)

Παγκρεατίτιδα (15%)

Ηπατίτιδα (15%)

Λευκοπενία (1.511%)

Carter MJ et al. Gut 2004;53(S5):V1-16

Present D et al. Ann Intern Med  1989;111:641-9

Connell W et al. Gut 1993;34:1081-5 



ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

To 20% των ασθενών που λαμβάνει αζαθειοπρίνη 

διακόπτει τη θεραπεία λόγω παρενεργειών

Gisbert J, et al. Am J Gastroenterol. 2008;103:1783-800



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 Το εξάνθημα, οι μυαλγίες, η γριπώδης 

συνδρομή και ο πυρετός εμφανίζονται 

εντός 2-4 εβδομάδων μετά την έναρξη 

της θεραπείας με AZA/6-MP. 

 Οι πιο απειλητικές δοσοεξαρτώμενες 

(τύπου Α) ανεπιθύμητες ενέργειες της 

αζαθειοπρίνης είναι η μυελοκαταστολή 

και η ηπατική βλάβη.

 Η παγκρεατίτιδα είναι ιδιοσυγκρασιακή 

αντίδραση και εμφανίζεται στο 1.4-3.3% 

των ασθενών

Beaugerie L , et al. Lancet 2009;374:1617-25

Gisbert JP, et al. Am J Gastroenterol 2008;103:1783-1800

Gisbert JP, et al. Am J Gastroenterol 2007;102:1518-27



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 Μέτρηση TMPT πριν την έναρξη αζαθειοπρίνης;

 Με ποια δόση ξεκινάμε;

 Τακτική παρακολούθηση της ασφάλειας της θεραπείας;

– Πόσο συχνά;

 Τακτικός έλεγχος γενικής αίματος και ηπατικών ενζύμων;

– Πόσο συχνά;



ΔΟΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
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IBD AHEAD

i. Ο προσδιορισμός του TPMT (όπου αυτός γίνεται) μπορεί να 

εντοπίσει εκείνους με χαμηλή δραστηριότητα του ενζύμου 

που έχουν και το μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρές 

αιματολογικές επιπλοκές

ii. Συστήνεται σταδιακή αύξηση της δόσης αρχίζοντας με

1mg/kg αζαθειοπρίνης (0.75mg/kg μερκαπτοπουρίνης), με 

τακτικούς αιματολογικούς ελέγχους μέχρι να επιτευχθεί η 

συνιστώμενη δόση



IBD AHEAD

i. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για όλους τους 

κινδύνους (συμπεριλαμβανομένης της παγκρεατίτιδας) και 

να διενεργούνται όλες οι κατάλληλες διαγνωστικές εξετάσεις 

επί κλινικής υποψίας

ii. Μπορεί να εμφανισθεί σοβαρή μυελοκαταστολή σε όλους 

τους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με 

ανοσοτροποποιητικά ακόμα και στο μεσοδιάστημα μεταξύ 

δυο προγραμματισμένων ελέγχων



IBD AHEAD

i. Εκτός από την κλινική παρακολούθηση, θα πρέπει να γίνεται 

τακτικός έλεγχος της γενικής αίματος και των ηπατικών ΚΑΙ 

παγκρεατικών ενζύμων. 

ii. Για παράδειγμα: πριν την έναρξη της θεραπείας, κάθε 1-2 

εβδομάδες κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα, μηνιαίως έως 

και τον τρίτο μήνα και μετά κάθε 3 μήνες. 



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

 4/2010: διάρροια, κολικοειδή άλγη και ανορεξία, CRP 25 

mg/L, δεν έγινε ενδοσκόπηση

 Χορηγήθηκε αρχικά πρεδνιζολόνη 40 mg με σταδιακή 

μείωση έως διακοπή σε περίοδο 2 μηνών. Συνέχισε την 

αζαθειοπρίνη. Σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων 

της Crohn, όμως επιδεινώθηκε η υπέρτασή της και 

ξεκίνησε θεραπεία με ινσουλίνη για επίμονη 

υπεργλυκαιμία 

 2 εβδομάδες μετά την διακοπή της πρεδνιζολόνης 

υποτροπίασαν τα συμπτώματα της Crohn

 Κολοσκόπηση: εξελκωμένες βλάβες σε σιγμοειδές, 

τυφλό και τελικό ειλεό



ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ;

 Εκτίμηση κινδύνου: ηλικία (έφηβοι – ηλικιωμένοι), 

συνοδά νοσήματα

 Επαναχορήγηση υψηλής δόσης στεροειδών για την 

αντιμετώπιση της υποτροπής;

 Αλλαγή σε αντι-TNF θεραπεία;

– Εκτίμηση κινδύνου/οφέλους



Σοβαρή Λοίμωξη

Θεραπεία (βιολογική - συμβατική θεραπεία)

Hazard Ratio 

p=0.30

0.71 (0.37, 1.36)

Ηλικία

Hazard Ratio 

p=0.026

1.025 (1.003, 1.048)

Βαρύτητα νόσου (HB Score <8 vs. >8)

Hazard Ratio 

p=0.024

0.488 (0.261, 0.911)

Χρήση Πρεδνιζόνης (χωρίς vs. με)

Hazard Ratio 

p=0.009

0.421 (0.220, 0.806)

ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ: ΑΡΧΕΙΟ ΕΝCORE

Πολυπαραγοντική ανάλυση N=2008 (1166 IFX)

Ο κίνδυνος για σοβαρή λοίμωξη δεν συσχετίστηκε με τη βιολογική ή τη 

συμβατική θεραπεία, αλλά με την ηλικία, τη βαρύτητα της νόσου και τη 

χρήση πρεδνιζόνης

D’Haens et al. 2008 DDW Abstract 946



ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ: TREAT REGISTRY

Odds ratio 95% CI

Τρέχουσα χρήση infliximab 0.99 0.64 - 1.54

Τρέχουσα χρήση

6MP/AZA/MTX
0.78 0.52 - 1.18

Τρέχουσα χρήση

κορτικοστεροειδών
2.21 1.46 - 3.34*

Τρέχουσα χρήση

ναρκωτικών αναλγητικών
2.38 1.56 - 3.63*

*p<0.001

Lichtenstein G et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2006;4:621-30 

N=6290 ασθενείς με νόσο Crohn



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΓΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

 Μελέτη ασθενών-μαρτύρων όλων των ευκαιριακών λοιμώξεων μεταξύ 1998-2003

 2 μάρτυρες για κάθε ασθενή (αντίστοιχοι για τύπο ΙΦΝΕ, ηλικία, φύλο, τόπο κατοικίας)

 Παρατηρήθηκαν 100 ευκαιριακές λοιμώξεις

Φάρμακο OR (95%CI) p value

Στεροειδή 3.3 (1.8-6.1) <0.001

AZA/6-MP 3.8 (2.0-7.0) <0.001

Infliximab 4.4 (1.1-17.0) <0.001

AZA/6-MP + στεροειδή 17.5 (4.5-68.0) <0.001

6-ΜP/AZA+IFX

+ στεροειδή
Infinite <0.001

Toruner M et al. Gastroenterology 2008;134:929–36



ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

 Ο ρυθμός απώλειας 

οστικής μάζας είναι 

μεγαλύτερος τους πρώτους 

6 μήνες της θεραπείας

 Μετά από 1 έτος θεραπείας 

το 15% της οστικής μάζας 

θα έχει χαθεί

Lichtenstein G et al. IBD 2006;12:797–813

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.uniservices.auckland.ac.nz/uniservices/uploadedimages/uniservices/Operating%2520in%2520a%2520Virtual%2520Theatre_2.jpg&imgrefurl=http://www.uniservices.auckland.ac.nz/pageloader.aspx%3Fpage%3D754d8d0d82&h=232&w=200&sz=32&hl=el&start=62&tbnid=QWxsml89d2oGoM:&tbnh=109&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3Dhip%2Bfracture%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Del%26sa%3DN
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.uniservices.auckland.ac.nz/uniservices/uploadedimages/uniservices/Operating%2520in%2520a%2520Virtual%2520Theatre_2.jpg&imgrefurl=http://www.uniservices.auckland.ac.nz/pageloader.aspx%3Fpage%3D754d8d0d82&h=232&w=200&sz=32&hl=el&start=62&tbnid=QWxsml89d2oGoM:&tbnh=109&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3Dhip%2Bfracture%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Del%26sa%3DN


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

 Κίνδυνοι

– Αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων με τη χρήση στεροειδών, 

λόγω ηλικίας και συνοδών νοσημάτων

– Κίνδυνος επιδείνωσης του διαβήτη και της υπέρτασης με τη 

χρήση στεροειδών

– Η ηλικία >65 ετών είναι ένας επιπλέον παράγοντας 

κινδύνου για κακοήθεια με τη χρήση θειοπουρινών ή 

θειοπουρινών και αντι-TNF θεραπείας

 Η περαιτέρω χρήση των κορτικοστεροειδών πρέπει 

να αποφευχθεί

– Πραγματικός κίνδυνος για κορτικοεξάρτηση

– Προτιμάται η πιο ασφαλής μακροχρόνια στρατηγική

 Επίτευξη ύφεσης με anti-TNF μονοθεραπεία ή 

συνδυασμό;



 Τα ανοσοτροποποιητικά, τα κορτικοστεροειδή και οι αντι-

TNF παράγοντες συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο 

λοιμώξεων. Η επί μακρόν χρήση κορτικοστεροειδών, όχι 

όμως άλλων ανοσοτροποποιητικών, φαίνεται να αυξάνει τον 

κίνδυνο για περιεγχειρητικές λοιμώξεις. Ο κίνδυνος για 

λοιμώξεις αυξάνεται περαιτέρω σε ηλικιωμένους ασθενείς με 

συνοδά νοσήματα και/ή υποθρεψία

 Ο κίνδυνος λοιμώξεων σε ασθενείς με ΙΦΝΕ αυξάνει 

αναλόγως του αριθμού των ανοσοτροποποιητικών 

παραγόντων που συγχορηγούνται και ειδικά των 

κορτικοστεροειδών

IBD AHEAD



 Οι ασθενείς που λαμβάνουν μεγάλες δόσεις 

κορτικοστεροειδών θα πρέπει να παρακολουθούνται κλινικά 

για τον κίνδυνο ευκαιριακών λοιμώξεων, ενδο-κοιλιακών 

αποστημάτων, διάτρησης, υπέρτασης, διαβήτη (ή 

επιδείνωσής του) και οφθαλμολογικών επιπλοκών (γλαύκωμα)

 Δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν μια 

συγκεκριμένη μέθοδο παρακολούθησης

 Σε κάθε ασθενή που ξεκινά κορτικοστεροειδή θα πρέπει 

να συστήνεται η λήψη συμπληρωμάτων ασβεστίου και 

βιταμίνης D

IBD AHEAD



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

 κ. Κ, 20 ετών, καπνιστής, φοιτητής 

 12/2004 σκωληκοειδεκτομή

 12/2009 διάγνωση νόσου του Crohn, βαριά κλινική 

εικόνα

– Συχνότητα κενώσεων: 810/ημέρα, βλεννοαιματηρές

– Απώλεια βάρους 12kg, κοιλιακό άλγος, CRP 30.2

– Ειλεοκολοσκόπηση: εξέλκωση στο τυφλό και βαθιά 

έλκη στον τελικό ειλεό

 CT εντερόκλυση: συνεχής προσβολή ειλεού και τελικού 

ειλεού μήκους περίπου 1m, στενωτική πάχυνση με ήπια 

προστενωτική διάταση



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

 Έναρξη πρεδνιζολόνης

(1mg/kg ΣΒ) και 

αζαθειοπρίνης (2.5mg/kg ΣΒ), 

χωρίς μέτρηση ΤΡΜΤ

 Εμβολιασμοί (HBV, 

πνευμονιόκοκκος, γρίπη) 



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ECCO

Εμβολιασμοί

Τα απαραίτητα εμβόλια 

να χορηγούνται πριν την 

έναρξη της θεραπείας με 

ανοσοτροποποιητικά

Rahier JF, et al; on behalf of ECCO. J Crohn’s Colitis 2009;3:4791



Το πρόγραμμα εμβολιασμού να ξεκινά κατά τη διάγνωση της ΙΦΝΕ

Rahier JF, et al; on behalf of ECCO. J Crohn’s Colitis 2009;3:4791
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ECCO



Στους ασθενείς με ΙΦΝΕ θα πρέπει να 

χορηγούνται εμβόλια για:

– VZV (αν δεν υπάρχει ιστορικό 

ανεμευλογιάς, έρπητα ζωστήρα ή 

εμβολιασμού για VZV και εάν είναι 

οροαρνητικός για VZV)

– Ανθρώπινου παππιλωματο-ιού (Human 

papilloma virus)

– Γρίπη (τριδύναμο ανενεργό) ετησίως

– Πνευμονιόκοκκο

– Ηπατίτιδα B σε όλους τους HBV 

οροαρνητικούς ασθενείς

Rahier JF, et al; on behalf of ECCO. J Crohn’s Colitis 2009;3:4791

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ECCO



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

 Εβδομάδα 1: χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες

 Εβδομάδα 2: καλή κλινική ανταπόκριση, χωρίς ανεπιθύμητες 

ενέργειες

 Εβδομάδα 4: καλή κλινική ανταπόκριση, χωρίς ανεπιθύμητες 

ενέργειες

 Έναρξη μείωσης των στεροειδών

 Εβδομάδες 8 και 12: καλή κλινική ανταπόκριση, χωρίς ανεπιθύμητες 

ενέργειες

 Υποτροπή στους 4 μήνες αμέσως μετά τη διακοπή των στεροειδών

 Αλλαγή σε anti-TNF

 Μετά από συζήτηση και λήψη συγκατάθεσης, αποφασίστηκε να 

συνεχισθεί η αζαθειοπρίνη και να διακοπεί μετά από 6 μήνες



ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

1990 ThiopurinesDx 5-ASA Steroids MTX Surgery 5-ASA…

2004 ThiopurinesDx Steroids MTX Surgery 5-ASA?…IFX

2007
Thiopurines

Dx Surgery …Anti-TNF / biologicals
Steroids or anti-TNF

MTX

← Immunosuppression →



ΑΖΑ/6-ΜΡ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ 

Jones J, et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1299-307

Risk of lymphoma in IBD patients treated with azathioprine or mercaptopurine

Reference Setting N Observed Expected SIR (95% CI)

Kinlen UK 321 2 0.16 12.5 (1.2-46)

Connell, et al. London 755 0 0.52 0

Korelitz, et al.
New York 

City, USA
486 3 0.61 4.9 (0.9-14.5)

Farrell, et al.
Dublin, 

Ireland
238 2 0.05 37.5 (3.5-138)

Lewis, et al. GPRD, UK 1465 1 0.64 1.6 (0.001-9)

Fraser, et al. Oxford, UK 626 3 0.65 4.6 0.9-13.7)

Kandiel, et al.
Pooled 

analysis
3891 11 2.63 4.2 (2.1-7.5)

Glazier, et al.
New Jersey, 

USA
285 1 NA NA



Πηγή: CancerresearchUK.org

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΛΕΜΦΩΜΑ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
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Beaugerie L et al. Lancet 2009;374:1617-25
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΖΑ ΚΑΙ ANTI-TNF

Beaugerie L et al. Lancet 2009;374:1617-25

Reference Patient-years Reported cases Expected cases
Standardized incidence 

ratio
95% CI p  value

Thiopurine therapy

Continuing 16659 15 2.19 6.86 3.84-11.31 <0.0001

Discontinued 9981 2 1.39 1.44 0.17-5.20 0.8095

Never received 23073 6 4.19 1.43 0.53-3.12 0.4900

Anti-TNFα therapy

Continuing 4128 2 0.44 4.53 0.55-16.4 0.1462

Discontinued 3667 3 0.43 6.92 1.43-20.2 0.0197

Never received 41918 18 6.89 2.61 1.55-4.13 <0.0001

Continuing 

thiopurine therapy 

and continuing anti-

TNFα therapy

1929 2 0.20 10.2 1.24-36.9 0.0337

Continuing 

thiopurine therapy 

and discontinued or 

never received anti-

TNFα therapy

14729 13 1.99 6.53 3.48-11.2 <0.0001

Never received 

thiopurine therapy or 

anti-TNFα therapy

22706 6 4.13 1.45 0.53-3.16 0.4711



Shale M, et al. Gut 2008;57:1639-41

ΗΠΑΤΟΣΠΛΗΝΙΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ ΕΚ Τ - ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Case Diagnosis Anti-TNF Concomitant Therapy Age Sex Outcome

1* CD IFX 6-MP, steroids 31 M Death

2* CD IFX AZA, steroids 15 M Death

3* CD IFX AZA 12 M Death

4* CD IFX 6-MP, steroids 17 F Death

5* CD IFX AZA, 6-MP, steroids 19 M Death

6* CD IFX AZA, 6-MP, steroids 18 M Death

7* CD IFX AZA 19 M Death

8* UC IFX AZA, steroids 22 M Death

9 RA ADA Steroids 61 F Death

10 UC IFX + ADA 6-MP 21 M Death

11 CD IFX + ADA AZA 29 M Unknown

12 CD IFX 6-MP, steroids 22 M Death

13 CD IFX 6-MP, steroids 31 M Death

14 CD IFX 6-MP, AZA, steroids 31 M Death

15 CD IFX AZA, steroids 40 M Death

16 CD IFX 6-MP 19 M Death

17 UC IFX AZA 58 M Unknown



Σχετικός κίνδυνος

ΙΦΝΕ 1.45 (95% CI 0.74-2.84)

Θεραπεία με 5-ASA
1.65 (95% CI 0.78-3.02)

Θεραπεία με κορτικοειδή
2.79 (95% CI 1.74-4.42)

Θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά
3.45 (95% CI 2.26-5.90)

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

Hutfless S et al. Aliment Pharmacol Ther 2008;28:598-605



Σχετικός κίνδυνος

ΙΦΝΕ 1.64 (95% CI 1.51-1.78)

Θεραπεία με ανοσοτροποποιητικά
3.71 (95% CI 2.74-5.02)

Θεραπεία με βιολογικό παράγοντα
2.47 (95% CI 1.29-4.73)

Συνδυασμένη θεραπεία
5.85 (95% CI 3.20-10.80)

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (NON-MELANOMA)

Long M et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2010;8:268-74



ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (MELANOMA)

Greenstein A et al. Am J Gastroenterol 1992;87:317-20

11 ασθενείς εμφάνισαν μελάνωμα

9 από αυτούς είχαν 

λάβει κορτιζόνη 

για > 10 χρόνια



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 : ΕΚΒΑΣΗ

 6 μήνες μετά...

– Καλή κλινική ανταπόκριση

– Χωρίς ανεπιθύμητες 

ενέργειες

– Διακοπή αζαθειοπρίνης



 Σε ασθενείς που ξεκινούν ή λαμβάνουν 

ανοσοτροποποιητικά:

 Ακολουθείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη 

των ευκαιριακών λοιμώξεων στις ΙΦΝΕ (ECCO consensus,

Rahier 2009, US guidelines) 

 Εμβολιασμοί

 Τεστ Pap για γυναίκες που λαμβάνουν θειοπουρίνες

 προστασία από τον ήλιο για ασθενείς που λαμβάνουν 

θειοπουρίνες – anti-TNF και τακτικός δερματολογικός 

έλεγχος επί μακροχρόνιας χρήσης

IBD AHEAD



 Αν και ο απόλυτος κίνδυνος είναι πολύ χαμηλός, η 

συνδυασμένη χρήση θειοπουρινών και anti-TNF αυξάνει τον 

κίνδυνο για λεμφοϋπερπλαστικές νόσους

 Η μακροχρόνια συγχορήγηση θειοπουρινών και anti-TNF 

παραγόντων θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά. Σε εφήβους 

και νεαρούς ασθενείς (ιδιαίτερα άνδρες), η συνδυασμένη 

θεραπεία θειοπουρινών και anti-TNF θα πρέπει να χορηγείται με 

προσοχή, λόγω του μικρού κινδύνου για ηπατοσπληνικό 

λέμφωμα εκ Τ-κυττάρων

IBD AHEAD



 Ο κίνδυνος για άλλες κακοήθειες (όγκοι συμπαγών οργάνων) 

που σχετίζονται με θειοπουρίνες και συνδυασμένη θεραπεία 

θειοπουρινών και anti-TNF παραγόντων χρειάζεται ακόμη να 

αποδειχθεί, αν και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για μη 

μελανωματικό καρκίνο του δέρματος και πρέπει να 

διενεργείται ετησίως εξέταση από δερματολόγο 

 Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο απόλυτος κίνδυνος για 

κακοήθεια παραμένει χαμηλός. Πάντως η επίδραση 

επιπρόσθετων παραγόντων κινδύνου όπως η νεαρή ηλικία, 

η λοίμωξη με EBV, η μεγάλη ηλικία (>65 έτη), η υποθρεψία και 

το ιστορικό προηγούμενης κακοήθειας θα πρέπει να 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη

IBD AHEAD



Ευχαριστώ



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Δημήτριος Καραμανώλης

Γαστρεντερολόγος, Δ/ντής της Β’ Γαστρεντερολογικής Κλινικής 

του Νοσ. «Ευαγγελισμός»

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN: 

ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 



Συμπεράσματα: τα «ΠΡΕΠΕΙ»

 Εντοπίστε τους ασθενείς με κακή πρόγνωση

 Να παρεμβαίνετε νωρίς με ανοσοκατασταλτικά

 Να επαναξιολογείτε τον ασθενή στα κατάλληλα χρονικά 

σημεία

– Πρεδνιζόνη 2-4 εβδομάδες

– Αζαθειοπρίνη 10-12  εβδομάδες

 Να θέσετε ως στόχο την ύφεση χωρίς κορτικοστεροειδή

 Να θεραπεύετε πέραν των συμπτωμάτων

– Βιολογικοί Δείκτες 

– Επούλωση βλεννογόνου

 Να βελτιστοποιείτε τη δοσολογία των 

ανοσοτροποποιητικών νωρίς



Συμπεράσματα: τα «ΜΗ»

 Μη χορηγείτε παρατεταμένους ή 

επαναλαμβανόμενους κύκλους θεραπείας με 

κορτικοστεροειδή

 Μην υποτιμάτε την τοξικότητα των 

κορτικοστεροειδών

 Μην παρατείνετε τη χρήση αζαθειοπρίνης στις 

καθιερωμένες δόσεις αν δεν έχει επιτευχθεί η 

πλήρης ύφεση



Τελικά Συμπεράσματα

 Η βελτιστοποίηση της συμβατικής θεραπείας είναι 

σημείο-κλειδί στην αντιμετώπιση της νόσου Crohn

– Η χρήση ΚΣΤ πρέπει να γίνεται σωστά και σε περιορισμένο 

βαθμό 

 Η ύφεση χωρίς ΚΣΤ πρέπει να είναι σημαντικός 

στόχος της θεραπείας

– Θα πρέπει να τον επιδιώκουμε με έγκαιρη παρέμβαση με 

ανοσοτροποποιητικά ή anti-TNF παράγοντες

 Η θεραπεία με anti-TNF παράγοντες θα πρέπει να 

αποτελεί επιλογή για ασθενείς με:

– κακή πρόγνωση της νόσου

– αποτυχία ανταπόκρισης στα ΚΣΤ

– αποτυχία στα ανοσοτροποποιητικά



Ευχαριστώ


