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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 μமνες:

 Ο ασθενής αναφέρʵι πƵρίπου ȴ μαλακʭς 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) 
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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)
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 Είναι χρήσιμη η μέτρηση των ενεργών μεταβολιτών των 

θειοπουρινών για την παρακολούθηση και ρύθμιση της 

αποτελεσματικότητας της θεραπείας ?

• Ο υπολογισμός των μεταβολιτών μπορεί να  βοηθήσει 

στην διαφορική διάγνωση μεταξύ έλλειψης 

συμμόρφωσης, μη ανταπόκρισης λόγω μικρότερης 

δόσης και μη ανταπόκρισης στη θεραπεία. 

(Dubinsky 2004, Gearry 2005)

Prefontain E et al, Cochrane Review 2010



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)



• Μείωση της δόσης της AZA κατά 25%-33%

• Προσθήκη Αλλοπουρινόλης 100 ή 200mg

• 32/41 ασθενείς (78%) ετέθησαν σε κλινική ύφεση

• Μέση παρακολούθηση 41 εβδομάδες

Ansari A et al. Aliment Pharmacol Ther 2010;31: 640-647



Αποτελεσματικότητα και τοξικότητα

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



Προσαρμογή δόσης του Adalimumab στη ΝC: 

αποτελεσματικότητα

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

έχασαν την ανταπόκριση

 Αν ένας ασθενής εμφανίσει δυσανεξία ή ανεπιθύμητη ενέργεια σε 

θειοπουρίνες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλο ΑΣ (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 ΑΣ, πρέπει να 

γίνει βελτιστοποίηση της θεραπείας και έλεγχος της συμμόρφωσης 

πριν εξεταστεί η χρήση κορτικοστεροειδών. Να αποφεύγεται η χρήση 

κορτικοστεροειδών στην αποτυχία θεραπείας με ΑΣ 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 ΑΣ), 

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

για να περιοριστεί η έκθεση στις σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειές 

τους



Ευχαριστώ


