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Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου

(ΙΦΝΕ)

• χρόνια φλεγμονή (οίδημα, ερυθρότητα, έλκη) του 

εντέρου που διατρέχει χρονικά με κλινικές εξάρσεις και 

υφέσεις και προσβάλλει συνήθως άτομα νέας ηλικίας 

και των δύο φύλων

• Ελκώδης κολίτιδα

• Νόσος Crohn

• Αταξινόμητη κολίτιδα



Ελκώδης Κολίτιδα (UC) Νόσος Crohn(CD)

ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ





Εκπαίδευση σχετικά με τη νόσο του Crohn

• Επιδημιολογία

• Παθογένεια

• Παθολογικά ευρήματα

• Κλινική εικόνα 

• Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση

• Πορεία της νόσου και επιπλοκές

• Θεραπεία

• Αξιολόγηση εκβάσεων στις κλινικές μελέτες



ΕΠΙΠΤΩΣΗ 



Επιδημιολογικά δεδομένα

Επίπτωση - Επιπολασμός

• Ελκώδης κολίτιδα: 8-14 άτομα σε 100.000/έτος

• 120-200 άτομα/100.000

• Νόσος Crohn: 6-15 άτομα σε 100.000/έτος

• 50-200 άτομα /100.000

• Ευρώπη: EK: 1.4 x106ασθ. / NC: 1 x106 ασθ. 

Αμερική: > 1.3 x106 ασθ. με ΙΦΝΕ

Cosnes J et al. Gastroenterol 2011; 140 (6): 1785-94



Molodecky et al. Gastroenterology 2012 ;142(1):46-54.

Υψηλότερος αναφερόμενος επιπολασμός

(ανά 100.000 πληθυσμό)

ΕΚ ΝC

Ευρώπη 505 322

Βόρεια Αμερική 249 319

• Συστηματική ανασκόπηση της παγκόσμιας επίπτωσης και του 

επιπολασμού της ΙΦΝΕ (260 άρθρα, 1950-2010)

• Αύξηση της επίπτωσης παρατηρήθηκε στο 60% έως 75% των 

μελετών (p<0,05)

Υψηλότερη αναφερόμενη επίπτωση

(ανά 100.000/έτος)

ΕΚ ΝC

Ευρώπη 24,3 12,7

Ασία και Μέση Ανατολή 6,3 5

Βόρεια Αμερική 19,2 20,2

Επιδημιολογικά δεδομένα

Επίπτωση - Επιπολασμός
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Παθογένεια των ΙΦΕΝ

• Γενετική προδιάθεση

• Ανοσολογική απόκριση

• Άμυνα του βλεννογόνου

• Σύσταση της εντερικής χλωρίδας 

• Ανοσολογικό σύστημα του βλεννογόνου

• Βακτηρίδια της εντερικής χλωρίδας

Έναρξη: επίδραση περιβαλλοντικού ερεθίσματος (κάπνισμα, 

ΜΣΑΦ, Αντιβιοτικά, μόλυνση της ατμόσφαιρας, δίαιτα, 

stress…?)

Shanahan F. Lancet 2002



Γενετική προδιάθεση



Συμμετοχή γενετικών παραγόντων

• Επιδημιολογικές μελέτες

• Οικογενής επίπτωση

• CD: 30x, UC: 10x

• Οικογενειακό ιστορικό σε 10-20% των ασθενών

• ↑ επίπτωση σε μονοζυγωτικούς vs διζυγωτικούς διδύμους 

• Crohn: 50% vs 8%, UC: 15% vs 4%

• Φυλετικές και εθνικές διαφορές στην εμφάνιση των 

μεταλλάξεων (SNPs)

Probert et al. Gut 1993

Low et al. Inflamm Bowel Dis; 2009

Brant SR et al. Inflamm Bowel Dis 2011; 17: 1-2



Σκοπός των γενετικών μελετών

• Ανακάλυψη υπεύθυνων γονιδίων

• Κατανόηση των μηχανισμών  

• Ανακάλυψη φαρμάκων

• Φαρμακογενετική

• Ανεύρεση προγνωστικών δεικτών  

• Πρόληψη των νοσημάτων



ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ



Single Nucleotide Polymorphism (SNP)



Genome-wide-association studies (GWAS) 





Gaya et al. Lancet 2006;367:1271-84 

Clinical heterogeneity

Altered gut 

immunity

Infections, antibiotics, diet..

Παθογένεια των ΙΦΕΝ



Διαταραχές του ανοσολογικού 

συστήματος του βλεννογόνου

• Επιθηλιακός φραγμός

• Αύξηση της διαπερατότητας του βλεννογόνου

• Αύξηση των προσκολλημένων βακτηριδίων

• Μείωση της έκφρασης των ‘defensins’..

• Κληρονομική ανοσία (Nods, TLRs)

• Επίκτητη ανοσία (Th1, Th2, Treg, Th 17)

Cobrin GM, Arbeu MT. Immunological review 2005; 206: 277 



Εντερικός βλεννογονικός φραγμός

• Φυσιολογικό επιθήλιο = 
αποτελεσματικός φραγμός κατά 
των παραγόντων του αυλού

• Στα ΙΦΝΕ 

– Ο παρακυττάριος χώρος έχει 
αυξημένη διαπερατότητα

– Οι συνδέσεις (tight junctions)
μεταξύ των κυττάρων είναι 
ελαττωματικές

– Πρωτοπαθής βλάβη ή αποτέλεσμα 
φλεγμονής ?

Podolsky DK . N Engl J Med  2002;347:417-29.

Elphick DA and Mahida YR. Gut 2005; 54:1802-9.

Abraham C et al. NEJM 2009; 361: 2066-78. 



Κύτταρα Paneth

Elphick & Mahida. Gut 2004;54:1802-9 

a-defensins (HD5, HD6)

Μη ειδική θανάτωση 

μικροοργανισμών



Κληρονομική – Επίκτητη ανοσία

Defensins

• Επιθηλιακά αντιμικροβιακά πεπτίδια (defensins) ↓↓↓

• Η αντιβιοτική δράση του βλεννογόνου ↓↓↓

• Προσκόλληση βακτηριδίων στον βλεννογόνο

• Ανοσολογική αντίδραση στην χλωρίδα

Wehkamp et al. 2002

Fellermann et al. 2003



Gaya et al. Lancet 2006;367:1271-84 

SNP8 SNP12 SNP13

CARD15/NOD2



Ρύθμιση φλεγμονώδους απόκρισης: 

ενεργοποίηση NFB

NF-BIB

NF-B

Inflammatory response
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Παθογένεια ΙΦΝΕ: NOD2

Απώλεια της λειτουργίας του γονιδίου (?)

• Φορείς μετάλλαξης NOD2      

2-4x ↑ κινδύνου ν. Crohn

• Φορείς 2 μεταλλάξεων NOD 2

20-40 x ↑ κινδύνου ν. Crohn

• Εντόπιση της νόσου στον τελικό ειλεό.



Αυτοφαγία & παθογένεια νόσου Crohn

Αυτοφαγοσώματα-αυτολυσοσσώματα-φαγοκυττάρωση

• Μηχανισμός αντιμετώπισης της ‘πείνας’ των κυττάρων

• Βασικός βιολογικός μηχανισμός ομοιόστασης

• Απομάκρυνση κατεστραμμένων οργανυλλίων

• Περιορισμός ενδοκυττάριων βακτηριδίων (προστατευτικός 

μηχανισμός σε λοιμώδη νοσήματα)

• TLR4 (TRIF, NO MyD88) μονοπάτι αναγνωρίσθηκε ότι ρυθμίζει 

την αυτοφαγία (ξενοφαγία)

Yoshimori T. Cell 2007;128: 833

Xu Y, et al. Immunity 2007; 27: 135



ATG16L1- IRGM-NOD 2…



A Genome – Wide Association Study identifies 

IL23 as an Inflammatory Bowel Disease Gene. 

Duerr RH, Taylor KD, Brant SR et al. Science 2006; 314: 1461

Χρωμόσωμα 1p31

• > 500 περιστατικά με Crohn ειλεού και μάρτυρες

• GWAS: ελέγχθησαν 300,000 SNPs

• IL23R SNP rs11209026: ↓ κινδύνου ανάπτυξης ν. Crohn 



Μονοπάτια φλεγμονής και υπεύθυνα γονίδια

Khor B et al. Nature 2011;474: 307



Μονοπάτια φλεγμονής και υπεύθυνα γονίδια

Lees et al. Gut 2011;60:1739-53.



Κληρονομική ανοσία



ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ – ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Abraham C et al. N Engl J Med 2009; 361



Mangan PR,et al. Nature 2006; 441:231–4.

Steinman L.  Nat Med 2007;13:139–45

Επίκτητη ανοσία: Th1, Th2 & Th 17



ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ – ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΓΙΕΙΣ vs ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Abraham C et al. N Engl J Med 2009; 361



Ανισορροπία της φυσιολογικής ομοιόστασης 

Brand S Gut 2009;58:1152-67. 



Br J of  Pharmacol 2012; 165 (4) : 820-828,

Μηχανισμοί Φλεγμονής και φάρμακα

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bph.2012.165.issue-4/issuetoc


Μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου

• Η φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου 
περιλαμβάνει 1014 βακτηρίδια από 4 μείζονες 
κατηγορίες βακτηριδίων:

• Firmicutes (κύριες φυλογενετικές ομάδες: 
Clostridium coccoides και Clostridium 
leptum), Bacteroidetes (ομάδα Bacteroides-
Prevotella), Actinobacteria και 
Proteobacteria.

• Η κυρίαρχη εντερική μικροβιακή χλωρίδα ενός 
ενήλικα είναι εξαιρετικά ποικίλη, περιέχει μερικές 
εκατοντάδες διαφορετικών βακτηριακών ειδών και 
παραμένει σταθερή στην πάροδο του χρόνου

• Παρουσιάζει ειδική για κάθε άτομο σύνθεση

Sokol  H & Seksik P. Current Opinion in Gastroenterol 2010; 26: 327-31. 



Ο ρόλος της εντερικής χλωρίδας

Φυσιολογική δομή και λειτουργία του εντέρου

Ξενιστής Εντερική χλωρίδα



Ο ρόλος της εντερικής χλωρίδας

Υπάρχουν ικανοποιητικά δεδομένα ότι τα ΙΦΝΕ  

οφείλονται σε μια υπερβολική ανοσολογική απόκριση 

σε κάποια συστατικά της μικροβιακής χλωρίδας αλλά 

δεν γνωρίζουμε αν αφορούν όλη την χλωρίδα, μια 

υποομάδα βακτηριδίων ή ένα μόνο είδος. 



Άλλοι παράγοντες κινδύνου

• Παράγοντες που «διασπούν τον βλεννογονικό φραγμό»

• Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ),  αντιβιοτικά 
και οι ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις του εντέρου

• Η διατροφή μπορεί να επηρεάσει τον τύπο και τη λειτουργία 
της χλωρίδας

• Κάπνισμα

• Ο πιο σταθερός περιβαλλοντικός παράγοντας

• Αυξάνει τον κίνδυνο ΝC

• Προστατεύει έναντι της ΕΚ

• Μπορεί να επιδεινώσει την πορεία της ΝC

• Τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου

Podolsky DK . N Engl J Med  2002;347:417-29.

Meyer L. Gastroenterology online 2009 DOI 10.1007/s00535-009-0138-3
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ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Small bowel 

alone 30-35%

Small bowel and 

colon 4-50%

Colon alone 

20-25%



40%

Ειλεοκολίτιδα
25%

Κολίτιδα

30%

Ειλεΐτιδα/
νηστιδοειλεΐτιδα

5%

Γαστροδωδεκαδακτυλίτιδα

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ



Παθολογικά χαρακτηριστικά

• Η ΝC μπορεί να προσβάλει διάφορα τμήματα της 
γαστρεντερικης οδού

• Οι βλάβες είναι τμηματικές και διαχωρίζονται από 
φυσιολογικές περιοχές του εντέρου

• Βλάβες ορατές στη βλεννογονική πλευρά και στην 
ορογονική πλευρά (διατοιχωματική φλεγμονή)

• Βλεννογόνος: έλκη
• διαβρώσεις και επιφανειακά (αφθώδη) έλκη 
• μεγάλα σχισμοειδή έλκη, ψευδοπολύποδες
• Παρουσία στενώσεων, συριγγίων



• Διατοιχωματική φλεγμονή

• Βαθύ έλκος

• Συρίγγιο 

• Φλεγμονώδη μάζα

• Απόστημα

Νόσος του Crohn: Παθολογική διαδικασία



CD: Ταξινόμηση του Μόντρεαλ

Satsangi J et al. Gut. 2006; 55:749-53.

Ηλικία κατά τη 

διάγνωση

Θέση της νόσου Συμπεριφορά της 

νόσου

A1: < 16 ετών

A2: 17-40 ετών

A3:  40 ετών

L1: ειλεός

L2: κόλον

L3: ειλεός-κόλον

L4: μεμονωμένη νόσος 

ανώτερου γαστρεντερικού

B1: μη στενωτική & μη 

συριγγοποιητική

B2: στενωτική 

B3: συριγγοποιητική

P :  περιπρωκτική νόσος
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Κλινική εικόνα 
• Εκδηλώσεις από το ΓΕΣ

• Διάρροια

• Ανορεξία

• Απώλεια βάρους

• Κοιλιακό άλγος

• Περιπτωκτική νόσος ή/και εντεροδερματικό συρίγγιο

• Συνήθως δεν υπάρχει αιμορραγία από το ορθό

• Συστηματικές εκδηλώσεις

• Διαταραχές θρέψης

• Κόπωση, ταχυκαρδία, πυρετική κίνηση

• Εξωεντερικές εκδηλώσεις

• Συσχέτιση με την εντερική φλεγμονή: περιφερική αρθρίτιδα, οζώδες 
ερύθημα, γαγγραινώδες πυόδερμα, επισκληρίτιδα

• Ανεξάρτητες : Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα, AΣ, ραγοειδίτιδα, 
ιερολαγονίτιδα



ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ



ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

• Νεφρικές εκδηλώσεις

• Νεφρολιθίαση (οξαλικού Ca)

• Υδρονέφρωση, οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση

• Διάμεση νεφροπάθεια

• Αμυλοείδωση

• Διαταραχές ήπατος/ χοληφόρων

• Χολολιθίαση 

• NAFLD

• Χρόνια ενεργός ηπατίτιδα/περιχολαγγειίτιδα

• Κοκκιωματώδης ηπατίτιδα

• Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα

• Πνευμονοπάθεια 

• Παθολογικές λειτουργικές δοκιμασίες αναπνοής 

• Βρογχιολίτιδα, BOOP, διάμεση πνευμονίτιδα





Συμπτώματα κατά την έναρξη της νόσου

• Διάρροια 

• Συχνά νυχτερινή αφύπνιση

• Κοιλιακό άλγος 

• Συμμετοχή του λεπτού εντέρου

• Κολικοειδές άλγος σε περίπτωση στενωτικής νόσου (ναυτία, έμετος)

• Απώλεια βάρους 

• Συμμετοχή του λεπτού εντέρου

• Αποτέλεσμα ανορεξίας  φλεγμονή  δυσαπορρόφηση

• Αιμορραγία ορθού 

• Κολίτιδα

• Τα γενικά συμπτώματα είναι συχνά

• Κόπωση, κακουχία, ανορεξία

• Άφθες στοματικής κοιλότητας  

• αλλά συχνά και στον υγιή πληθυσμό

Satsangi et al. Inflammatory Bowel Diseases. Churchill Livingstone, 2003

Νέος ενήλικας με



ΝC: Εντόπιση της νόσου

• Τρεις μεγάλες υποομάδες
• Ειλεός: 30% (αποκλειστικά στη νήστιδα σπάνιο σε ενήλικα)

• Ειλεός-κόλον (41-55%)

• Από λίγα εκατοστά στον ειλεό-τυφλό 

• Έως πανκολίτιδα

• Κόλον (5-25%)

• Πρωκτός (30-50%)
• Σχετίζεται ισχυρότερα με νόσο του παχέος εντέρου (75%)

• Μη εμφανής σχετιζόμενη νόσος: 5%

• Σαρκώδεις ινώδεις πολύποδες, ραγάδες, περιπρωκτικά συρίγγια

• Συμπτώματα: πόνος, τοπικές αιμορραγίες, απώλεια κοπράνων

• Άλλη εντόπιση
• Οισοφάγος (<0,1%): δυσφαγία

• Στόμαχος-δωδεκαδάκτυλο (10%): συμπτώματα δυσπεψίας

Satsangi et al. Inflammatory Bowel Diseases. Churchill Livingstone, 2003



Κλινική εξέταση - Ευρήματα

• Μπορεί να είναι φυσιολογική

• Απώλεια βάρους και καθυστέρηση ανάπτυξης σε παιδιά και εφήβους

• Ενδέχεται να υπάρχει χαμηλός πυρετός

• Εξέταση κοιλίας

• Φυσιολογική ή μη ειδική ευαισθησία

• Κοιλιακή μάζα συνήθως στον δεξιό λαγόνιο βόθρο

• Φλεγμονώδης μάζα +/- απόστημα

• Εξέταση πρωκτού και περιπρωκτικής χώρας (δερματικά ράκη, ραγάδα, 
συρίγγιο)

• Εικόνα ‘χειρουργικής κοιλίας’

• Ψευδο-σκωληκοειδίτιδα

• Απόστημα 

• Ειλεός

• Αυτόματη διάτρηση

Satsangi et al. Inflammatory Bowel Diseases. Churchill Livingstone, 2003
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Εργαστηριακές εξετάσεις

• Εργαστηριακές εξετάσεις – αποκλεισμός Ευερεθίστου Εντέρου

- Λευκοκυττάρωση, θρομβοκυττάρωση, υπόχρωμη μικροκυτταρική αναιμία, 

μακροκυτταρική αναιμία (ανεπάρκεια φυλλικού οξέος) 

- Υψηλή CRP ή ESR: η ευαισθησία, η ειδικότητα, η θετική και αρνητική 

προγνωστική αξία είναι γενικά <80%

- Καλπροτεκτίνη ή άλλοι δείκτες των κοπράνων (λακτοφερρίνη)

• Καλπροτεκτίνη: κυτοσολική πρωτεΐνη στα ουδετερόφιλα κοκκιοκύτταρα

• Λακτοφερρίνη: βασισμένη στον σίδηρο γλυκοπρωτεΐνη, που συναντάται 

σε υψηλή συγκέντρωση στα  κοκκία των ουδετερόφιλων

Desai D et al. Aliment Pharmacol Ther 2007;25:247-55.



CRP: Δείκτης ανταπόκρισης για τους ασθενείς με 

CD, αυξημένη CRP και ενεργό αυλική νόσο

1Jurgens et al. Clin Gastroenterol and Hepatol 2011;9:421–27. 
2http://www.healio.com/gastroenterology/curbside-consultation/%7Bc1c35f22-b872-4f51-a503-10e6489a9c01%7D/is-there-a-role-for-meas.

Πλεονεκτήματα

• Ο σύντομος χρόνος ημίσειας ζωής καθιστά 

την CRP έναν καλό δείκτη για την 

ανίχνευση και παρακολούθηση της 

δραστηριότητας της νόσου

• Η CRP είναι προγνωστικός δείκτης της 

υποτροπής

Περιορισμοί

• Η CRP είναι μη ειδική, καθώς είναι μέτρο 

της φλεγμονής, αλλά δεν είναι ειδική ως 

προς τη θέση

• Η CD σχετίζεται με ισχυρή απάντηση της 

CRP στους περισσότερους ασθενείς. 

Ωστόσο, σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα 

(ΕΚ) η απάντηση της CRP είναι μικρή ή 

απούσα 
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Καλπροτεκτίνη κοπράνων 

• Η καλπροτεκτίνη των κοπράνων έχει καλή διαγνωστική 

ακρίβεια για τον διαχωρισμό οργανικής και λειτουργικής νόσου

• Η ειδικότητα είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή

- παράδειγμα: η ορθοκολική νεοπλασία και η γαστρεντερική λοίμωξη μπορούν 

επίσης να αυξήσουν την καλπροτεκτίνη των κοπράνων

• Η υψηλή συγκέντρωση καλπροτεκτίνης στα κόπρανα αποτελεί 

ισχυρό επιχείρημα για διεξαγωγή κολονοσκόπησης 

προκειμένου να αποκλειστεί η παρουσία ΙΦΝΕ ή άλλων 

οργανικών παθήσεων. 

Gisbert JP and  McNicholl  AG. Dig Liver Dis 2009;41:56-66.



Καλπροτεκτίνη και λακτοφερρίνη κοπράνων 

• Ευαισθησία, ειδικότητα, θετική προγνωστική αξία και αρνητική προγνωστική αξία 

της καλπροτεκτίνης κοπράνων, της λακτοφερρίνης, του CDAI και της CRP στην 

πρόβλεψη ενδοσκοπικά ενεργού νόσου (CDEIS ≥ 3)

• Τόσο η καλπροτεκτίνη όσο και η λακτοφερρίνη των κοπράνων συσχετίζονται 

σημαντικά με τον CDEIS (Spearman’s r 0,729 και 0,773, P<0,001).

Sipponen T et al. Inflamm Bowel Dis 2008;14:40-46.

Ευαισθησία

%

Ειδικότητα

%

PPV

%

NPV

%

Καλπροτεκτίνη κοπράνων ≥ 50 

µg/g

91 44 76 73

Καλπροτεκτίνη κοπράνων ≥ 100 

µg/g

81 69 84 66

Καλπροτεκτίνη κοπράνων ≥ 200 

µg/g

70 92 94 61

Λακτοφερρίνη κοπράνων ≥ 10 

µg/g

66 92 94 59

Λακτοφερρίνη κοπράνων ≥ 7,25 

µg/g

71 83 89 60

CDAI ≥ 150 27 94 91 40

CRP ≥ 5 mg/L 48 91 91 48



Στα ΙΦΝΕ, οι αποφάσεις δεν μπορούν να 

βασιστούν μόνο στα συμπτώματα



Διάγνωση

• Υπερηχογράφημα ΔΕ λαγονίου βόθρου

• Κολονοσκόπηση με είσοδο στον τελικό ειλεό

• Διάβαση λεπτού εντέρου / εντερόκλυση

• Απεικόνιση με MRI-εντερογραφία

• Αξονική τομογραφία (CT) / εντερογραφία

• Ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα

• Εντεροσκόπηση διπλού μπαλονιού



Διάγνωση

Mackalski BA et al. Gut 2006: 55;733-41.

Μέθοδος Συρίγγιο Απόστημα Στένωση Φλεγμονή

Κολονοσκόπηση + - ++ ++

SBFT ή SBE ++ - ++ ++

MRI ++ ++ ++ ++

WCE - - + ++

US + + + ++

Εντερόκλυση με CT ++ ++ ++ ++

Εντεροσκόπηση διπλού

μπαλονιού

- - + ++

SBFT: παρακολούθηση λεπτού εντέρου, SBE: εντερόκλυση λεπτού εντέρου, MRI: μαγνητική τομογραφία, WCE: 

ενδοσκόπηση με ασύρματη κάψουλα, US: υπέρηχος, CT: αξονική τομογραφία.

- = μη αξιόπιστη, + = λίγο ή ενδεχομένως χρήσιμη, ++ = γενικά αξιόπιστη.



Courtesy Pr Jean-Louis Dupas, Amiens, France

C



Maconi G et al. Aliment Pharmacol Ther 2003; 18: 749–756

Ίνωση

Φλεγμονή

Υπέρηχοι: Διαφορική διάγνωση στένωσης 

λεπτού εντέρου:



Ειλεΐτιδα με στένωση στον τελικό ειλεό

Courtesy Pr Jean-Louis Dupas, Amiens, France



Ινώδης στένωση στη ΝC

Courtesy of J-F Colombel, MD.



Αξονική (CT) εντερογραφία και μαγνητική 

(MR) εντερογραφία 

Πάχυνση τοιχώματος και υπερενίσχυση βλεννογόνου (βέλος)

Αξονική εντερογραφία Μαγνητική εντερογραφία

Siddiki HA et al. AJR 2009:193, 113-121.



MRE: Διάγνωση ινοστενωτικής νόσου

Fib

MS Gee et al, AJR (2011)

68

Magnetisation transfer MRI



♦ Η ΕΚ έχει υψηλότερη ευαισθησία στην 

διάγνωση των βλεννογονικών αλλοιώσεων σε 

σύγκριση με άλλες απεικονιστικές τεχνικές

Η Διαγνωστική ικανότητα της ΕΚ

Triester et al. Am J Gastroenterol 2006;101:954-964





Διάγνωση & Διαφορική Διάγνωση

• Νόσος ευερέθιστου εντέρου: 

• Κοιλιακό άλγος + αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου + αίσθημα κακουχίας σε 
νέο ενήλικα: στατιστικά πιο πιθανό ένα σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS)

• Οι ΙΦΝΕ (ΕΚ και ΝC) πρέπει να διακρίνονται από

• Λοιμώδη αίτια 

• Άλλες φλεγμονώδεις νόσους: νόσος Αδαμαντιάδη- Bechet, ισχαιμία,
αγγειίτιδες, ΜΣΑΦ ειλεοκολίτιδα, ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα, 
εκκολπωματίτιδα, σύνδρομο μονήρους έλκους του ορθού..

• Μη παθογνωμονική διαγνωστική εξέταση
• Η διάγνωση εξαρτάται από την κλινική εικόνα, την ενδοσκόπηση και άλλες τεχνικές 

απεικόνισης και τα ιστοπαθολογικά ευρήματα

• Έως 10% -15% των ασθενών που υποβάλλονται σε κολεκτομή πάσχουν από  ΝC 
και όχι ΕΚ !!!

Satsangi et al. Inflammatory Bowel Diseases. Churchill Livingstone, 2003
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Δείκτης ενεργότητας της νόσου του Crohn: 

CDAI
Αρ. κενώσεων με υγρά ή μαλακά κόπρανα x 7 ημέρες x2

Κοιλιακό άλγος (0 = καθόλου, 1 = ήπιο, 2 = μέτριο, 3 = έντονο)  σε 1 

εβδομάδα
x5

Γενική ευεξία (0 = γενικά καλή, 1 = όχι πολύ καλή, 2 = πτωχή, 3 = 

πολύ πτωχή, 4 = κάκιστη) σε 1 εβδομάδα
x7

Αριθμός παρατιθέμενων επιπλοκών (αρθρίτιδα ή αρθραλγία, ιρίτιδα 

ή ραγοειδίτιδα, οζώδες ερύθημα ή γαγγραινώδες πυόδερμα ή 

αφθώδης στοματίτιδα και πρωκτική ραγάδα ή συρίγγιο ή απόστημα, 

άλλο συρίγγιο, πυρετός πάνω από 37,8οC )

x20

Χρήση διφαινοξυλάτης ή λοπεραμίδης για διάρροια (0 = όχι, 1 = ναι) x30

Κοιλιακή μάζα (0 = όχι, 2 = αμφίβολη, 5 = σίγουρη) X10

Αιματοκρίτης (άνδρες: 47-Hct [%], γυναίκες: 42-Hct [%]) x6

Σωματικό βάρος (1 – βάρος/τυπικό βάρος) x 100 (πρόσθεση ή 

αφαίρεση ανάλογα με το σύμβολο)
x1



• Μέγιστη βαθμολογία 600

• Ύφεση < 150

• Μέτρια ενεργότητα 220 - 450

• Βαριά ενεργότητα > 450

• Ανταπόκριση Μείωση κατά 70 ή 100 βαθμούς

Crohn’s Disease Activity Index 

(CDAI)



Ενεργότητα της νόσου

• Ήπια: CDAI 150-220
• περιπατητικός, καταναλώνει τροφή και υγρά, απώλεια 

βάρους <10%. Χωρίς χαρακτηριστικά απόφραξης, πυρετό, 
αφυδάτωση, κοιλιακή μάζα ή ευαισθησία. Η CRP είναι 
συνήθως αυξημένη πάνω από το ανώτατο φυσιολογικό όριο

• Μέτρια: CDAI  220-450
• Παράδειγμα: διαλείπων έμετος ή απώλεια βάρους >10%. Η 

θεραπεία για ήπια νόσο είναι αναποτελεσματική ή παρουσία 
επώδυνης μάζας. Χωρίς εμφανή απόφραξη. CRP πάνω από 
το ανώτατο φυσιολογικό όριο

• Βαριά : CDAI > 450
• Παράδειγμα: καχεξία (ΔΜΣ <18kg-2) ή ενδείξεις 

απόφραξης ή αποστήματος. Επίμονα συμπτώματα παρά την 
εντατική θεραπεία. CRP αυξημένη.

ECCO consensus Gut 2006; 55 (supll. I): i1-i15



Ο δείκτης Harvey-Bradshaw

• Εύρος βαθμολογιών 0-30

• Κενώσεις με υδαρή κόπρανα N°

• Κοιλιακό άλγος 0-3

• Ευεξία 0-4

• Εξωεντερικές εκδηλώσεις 0-8

• Κοιλιακή μάζα 0-3

Χωρίς εβδομαδιαίο ημερολόγιο   

Ύφεση <5, Ήπια νόσος: 5-7, Μέτρια νόσος: 8-16

Σοβαρή νόσος >16



Νόσος Crohn: Ενδοσκοπικός δείκτης βαρύτητας 

της νόσου (CDEIS)

• Πρωτοπαθείς βλάβες που αξιολογούνται 

• Ψευδοπολύποδες - Επουλωμένη εξέλκωση

• Σαφές ερύθημα - Σαφής οιδηματώδης βλεννογόνος

• Αφθώδης εξέλκωση - Επιφανειακή / ρηχή εξέλκωση

• Εν τω βάθει εξέλκωση - Μη εξελκωμένη στένωση

• Εξελκωμένη στένωση

• Βαθμολογία

• Ποσοστό του εμπλεκόμενου τμήματος επιφάνειας

• Για 5 τμήματα: ειλεός, δεξιό κόλον, εγκάρσιο κόλον, αριστερό κόλον, και 
ορθό

• Πολύπλοκος και χρονοβόρος δείκτης

• ακατάλληλος για κλινική χρήση ρουτίνας.

Mary JY and  Modigliani R. Gut 1989;30:983-9.



Ενδοσκοπική αξιολόγηση της φλεγμονής του 

βλεννογόνου 

• CDEIS

Pineton de Chambrun et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2010;7:15–29.

Daperno et al. Gastrointest Endosc 2004;60:505–12.

Ενδοσκοπική αξιολόγηση 



Δείκτης ενδοσκοπικής ενεργότητας (SES-ΝC)

Daperno et al. Gastrointest Endosc. 2004; 60: 505-12. 

Η βαθμολογία πρέπει να αξιολογείται για τα ίδια 5 τμήματα όπως και για τον CDEIS: ειλεός, δεξιό κόλον, εγκάρσιο 

κόλον, αριστερό κόλον, ορθό

Συνολικό εύρος 0-56
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Παρουσία και μέγεθος ελκών - 0,1-0,5 cm
0,5- 2,0  

cm 
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Έκταση εξελκωμένης 

επιφάνειας
- <10% 10%-30% >30%

Έκταση πληγείσας 

επιφάνειας
- <50% 50%-75% >75%

Παρουσία και τύπος 

στένωσης
_ Μονή Πολλαπλή
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Ενδοσκοπική ενεργότητα- Δείκτες φλεγμονής 

Συσχετισμός δεικτών με τον 

SES-ΝC

• Καλπροτεκτίνη κοπράνων: 

r=0,75

P<0,001

• CRP: r=0,53

• Λευκοκύτταρα αίματος: 

r=0,42

• CDAI: r=0,38 

Schoepfer et al. Am J Gastroenterol 2010; 105:162-9.



Ενδοσκοπική  εκτίμηση μετεγχειρητικής υποτροπής

(Rutgeerts score)

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

Χρησιμοποιείται για μελέτες μετεγχειρητικής επιτήρησης

Βαθμός Ενδοσκοπικά ευρήματα

0 Καθόλου βλάβες στον άπω ειλεό

1 ≤5 αφθώδεις βλάβες

2

>5 αφθώδεις βλάβες με φυσιολογικό βλεννογόνο 

ανάμεσα στις βλάβες ή περιοχές φυσιολογικής 

εμφάνισης με μεγαλύτερες βλάβες ή βλάβες 

επιβεβαιωμένες ως ειλεοκολική αναστόμωση

3
Διάχυτη αφθώδης ειλεείτιδα με διάχυτα 

φλεγμονώδη βλεννογόνο

4
Διάχυτη φλεγμονή που ήδη εμφανίζει μεγαλύτερα 

έλκη, οζίδια ή/και στένωση



Εκτίμηση της ποιότητας ζωής

(IBDQ)

• Ειδικό για τη νόσο εργαλείο HRQoL 32 ερωτήσεων

• Κλίμακες 7 βαθμών για την αξιολόγηση 4 τομέων

• Εντερική λειτουργία (υδαρή κόπρανα, κοιλιακό άλγος)

• Συστηματικά συμπτώματα (κόπωση, ποιότητα ύπνου)

• Κοινωνική παρουσία (παρουσία στην εργασία, ανάγκη για 
ακύρωση κοινωνικών εκδηλώσεων)

• Συναισθηματική κατάσταση (θυμός, κατάθλιψη, 
ευερεθιστότητα)

• Συνολικό εύρος βαθμολογιών: 32-224

• Υψηλότερη βαθμολογία = καλύτερη ποιότητα



Εκπαίδευση σχετικά με τη νόσο του Crohn

• Επιδημιολογία

• Παθογένεια

• Παθολογικά ευρήματα

• Κλινική εικόνα 

• Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση
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Παρακολούθηση ενεργότητας της νόσου



Δεν μοιάζουν όλοι οι ασθενείς

Henriksen M et al. Scandinavian Journal of Gastroenterology  2007;42 602-10.

Πορεία της νόσου του Crohn σε διάστημα 10 ετών (μελέτη IBSEN: 

αναφορές των ασθενών)
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Εξέλιξη της νόσου Crohn

Cosnes et al, Inflamm Bowel Dis 2002; 8: 244
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ΝΟΣΟΣ CROHN - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ



Νόσος του Crohn : Στένωση



Επιπλοκές 

• Εντερική απόφραξη

• Συρίγγια

• Αποστήματα

• Διάτρηση

• Καρκίνος: λεπτό και παχύ 
έντερο

• Εξωεντερικές εκδηλώσεις

• Διαταραχές θρέψης

• Αποτυχία ανάπτυξης στα 
παιδιά



Νόσος του Crohn 
Επιπλοκές: Συρίγγια



Επιπλοκές της ΝC: Απλά συρίγγια

Κοιλιακό συρίγγιο Περιπρωκτικό συρίγγιο

• Εντερο-εντερικά

• Εντερικά-ουροδόχου 

κύστης

• Εντερο-δερματικά

• Ορθο-κολπικά



Επιπλοκές της ΝC: Πιο πολύπλοκα συρίγγια

Κοιλιακά συρίγγια Περιπρωκτικά συρίγγια



Νόσος του Crohn: Αποστήματα

Στόμαχος

Λεπτό έντερο

Παχύ έντερο
(κόλον)

Απόστημα από 
συρίγγιο του λεπτού 
εντέρου μέσα στην 
περιτοναϊκή 
κοιλότητα



Νόσος του Crohn: Περιπρωκτικές βλάβες



Αθροιστικός κίνδυνος εντερεκτομής

Olmsted County, Minnesota (1940-2001)

Dhillon SL  et al. Am J Gastroenterol 2005



Re-operation rates for ileocolonic disease
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Εξέλιξη εντερικών επιπλοκών σε μια κοόρτη

ασθενών με ΝC

Thia K et al. Gastroenterology 2010;139:1147-55.

Αθροιστική πιθανότητα εντερικών επιπλοκών από την ημερομηνία της διάγνωσης 

σε 306 κατοίκους της κομητείας Olmsted που έλαβαν διάγνωση ΝC κατά τα έτη 

1970 έως 2004



Αθροιστική πιθανότητα πρώτης ελάσσονος 

χειρουργικής επέμβασης στη ΝC

Rungoe C et al. Gut Published Online First: 20 Sept 2013  doi:10.1136/gutjnl-2013-305607

Η ελάσσων χειρουργική επέμβαση ορίστηκε ως παροχέτευση 

ενδοκοιλιακών αποστημάτων-συριγγίων και χειρουργική επέμβαση 

για περιπρωκτικές επιπλοκές



Αθροιστική πιθανότητα πρώτης μείζονος 

χειρουργικής επέμβασης στη ΝC

Rungoe C et al. Gut Published Online First: 20 Sept 2013  doi:10.1136/gutjnl-2013-305607

Η μείζων χειρουργική επέμβαση περιλάμβανε κολεκτομές, 

χειρουργικές αφαιρέσεις και άλλες μη καθοριζόμενες μείζονες 

εντερικές επεμβάσεις



Αθροιστική πιθανότητα χειρουργικής 

επέμβασης στη ΝC

Solberg IC et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2007;5:1430-8.

13,6% 

37,9%

27,0%

Ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου κατά τη διάγνωση για 

επόμενη χειρουργική επέμβαση

• Εντοπισμός στον τελικό ειλεό

• Στενωτική συμπεριφορά

• Συριγγοποιητική νόσος

• Ηλικία κάτω των 40 ετώνN = 237

Συμβάντα = 85
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Έτη μετά τη διάγνωση της ΝC



Προγνωστικοί παράγοντες σοβαρής νόσου

• Ηλικία έναρξης < 40 έτη

• Εντόπιση νόσου σε λεπτό έντερο

• Παρουσία περιπρωκτικής νόσου κατά την διάγνωση

• Χορήγηση στεροειδών για την 1η εμφάνιση



Δεδομένα για άλλους παράγοντες κινδύνου

Danese S  et al. Aliment Pharmacol Ther 2011; 33: 857–69.

Άλλοι παράγοντες κινδύνου για 

εξελισσόμενη νόσο στη ΝC του αυλού

Εντοπισμός στον τελικό ειλεό

Στενωτική, διεισδυτική συμπεριφορά

Κάπνισμα

Ορολογικοί δείκτες

ASCA/pANCA

Γενετικοί δείκτες

NOD2/IBD5

Αυξημένη CRP

Βαριές ενδοσκοπικές βλάβες (εν τω βάθει 

έλκη)



Μακροχρόνιες επιπλοκές

Peyrin Biroulet et al. Inflamm Bowel Dis  2011;17:471-8.

Μεταβλητή Αποτελέσματα* Σχόλιο

Ορθοκολική δυσπλασία Στα 10-25 έτη, το ποσοστό επίπτωσης 

είναι 0,5%

Απαιτούνται 

μεγαλύτερες 

μελέτες

Ορθοκολικός καρκίνος Σχετικός κίνδυνος 1,4 -4,1

Καρκίνος του λεπτού 

εντέρου

Σχετικός κίνδυνος 21,1-1,6

Λέμφωμα και άλλοι 

εξωεντερικοί καρκίνοι

Ο σχετικός κίνδυνος λεμφώματος είναι 

πολύ παρόμοιος με αυτόν του γενικού 

πληθυσμού. Αυξημένος κίνδυνος καρκίνου 

του ανώτερου γαστρεντερικού 

(τυποποιημένη αναλογία επίπτωσης, SIR: 

2,9), του πνεύμονα (SIR: 1,8), της 

ουροδόχου κύστης (SIR: 2,0) και του 

δέρματος (SIR: 2,4)

Θνητότητα Ελαφρώς αυξημένη θνητότητα 

(τυποποιημένη αναλογία θνητότητας 1,4)

Απαιτούνται 

μακροχρόνια 

δεδομένα πέραν 

των 10 ετών

* Λόγω ετερογένειας μεταξύ των μελετών, τα αποτελέσματα αποτελούν εκτιμήσεις από συγκεντρωτικά δεδομένα των διαθέσιμων 

μελετών, χωρίς διεξαγωγή στατιστικής ανάλυσης.



Εκπαίδευση σχετικά με τη νόσο του Crohn

• Επιδημιολογία

• Παθογένεια

• Παθολογικά ευρήματα

• Κλινική εικόνα 

• Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση

• Υπολογισμός της ενεργότητας της νόσου

• Πορεία της νόσου και επιπλοκές

• Θεραπεία

• Αξιολόγηση εκβάσεων στις κλινικές μελέτες



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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Aζαθειοπρίνη σε νόσο Crohn:
Θεραπεία διατήρησης της ύφεσης μετά τα 

στεροειδή

80

60

40

20

0

Patients not failing trial (%) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Duration of trial (months)

AZA 2.5 mg/kg per day

Placebo

*Remission induced by prednisolone tapered over 12 wks

Inclusion: Patients were not steroid dependent
Candy et al, Gut 1995; 37: 674

42%

7%

n=63 patients with 

active disease

p=0.001

100

 Treatment with azathioprine is 35% (42–7%) more effective in maintaining remission



Δεν έχει αλλάξει η φυσική ιστορία της 
νόσου

Cosnes et al, Gut 2005; 54: 237 

No change in operative rates

Patients operated on (%)

Months after diagnosis

78–82 

(n=34)

p=0.81

50

40

30

20

10

0
0 12 24 36 48 60

93–97 

(n=176)

83–87 

(n=46)

88–92 

(n=102)

98–02 

(n=102)



Ο TNFα φαίνεται να κατέχει κεντρικό ρόλο

στη νόσο Crohn

Μακροφάγα

Ινοβλάστες

Ενδοθήλιο

Επιθήλιο

Προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες

Μόρια προσκόλλησης 

Χημειοταξία και διαπήδηση

Αυξημένη σύνθεση 
CRP

Σύνθεση μεταλλοπρωτεινασών

Παραγωγή κολλαγόνου

Διαταραχή του 
φυσικού φραγμού

Διαπερατότητα

Μεταφορά ιόντων

Δημιουργία 

ουλώδους ιστού

Αυξημένη διήθηση 
κυττάρων

TNFα Αντίδραση οξείας φάσης

Επαγωγή της 
φλεγμονής

Braegger et al, Lancet, 1992, 339: 89-91

Cohen and Cohen, Am. J. Clin. Pathol., 1996, 105: 589-598



Chimeric monoclonal 

antibody (75% human

IgG1 isotype)

Inflixima

b

IgG1

Construct of Anti-TNF-α Biologic Agents

Mouse 

Human

PEG, polyethylene glycol.

Humanized Fab’

fragment (95% human

IgG1 isotype)

Certolizumab 

Pegol

PEG

PEG

VHVL

CH1

No Fc

Human recombinant 

antibody (100% human

IgG1 isotype)

Adalimumab

IgG1



Μείωση νοσηλείας και χειρουργικών 
επεμβάσεων (ACCENT I )
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Episodic 5 mg/kg scheduled 10 mg/kg scheduled

(n = 188) (n = 192) (n = 193)

P = .04

P = .07

P = .047

P = .023

Rutgeerts P et al. Gastroenterology. 2004;126:402413.
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Infliximab 5 mg/kg Placebo

Randomized

n = 282
Week 14 responders 

n = 195
Randomized

n = 282

Lichtenstein GR et al. Gastroenterology. 2005;128:862-869.

Μείωση νοσηλείας και χειρουργικών 
επεμβάσεων (ACCENT I I)



CHARM
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12-μηνος κίνδυνος εισαγωγής στο νοσοκομείο 
Placebo 25.0%
HUMIRA 10.3% (Μείωση Σχετικού Κινδύνου: 59%)

3-μηνος κίνδυνος εισαγωγής στο νοσοκομείο 
Placebo 10.8%
HUMIRA 3.5% (Μείωση Σχετικού Κινδύνου: 68%)

Placebo

HUMIRA

Hμέρες μετά την τυχαιοποίηση

Feagan BG, et al. Gastroenterology 2007;132(4 Suppl 2):A-513.

 Όλοι οι ασθενείς ανεξαρτήτα από την κλινική ανταπόκριση που σημείωσαν 
τον 1ο μήνα θεραπείας (N=788)
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χειρουργείων

Feagan ΒG, et al. Abstract presented at ACG 2008.

CHARM



Μελλοντικές οδηγίες στις θεραπευτικές στρατηγικές, με ευρύτερη και πρωιμότερη 

χρήση τροποποιητικών της νόσου φαρμάκων, θα μπορούσαν να τροποποιήσουν 

την πορεία της CD και την ανάγκη για χειρουργική επέμβαση

Bouguen et al. Gut 2011;60:1178-81.
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Ποσοστό χειρουργικών επεμβάσεων και χρήση 

ανοσοκατασταλτικών και βιολογικών φαρμάκων 



Μηχανισμός δράσης του VDZ

Fiorino et al. Expert Rev Clin Immunol. 2010;6:567-72. 

• Το vedolizumab (VDZ) είναι ένα ανασυνδυασμένο εξανθρωπισμένο 
αντίσωμα κατά της ιντεγκρίνης α4β7 των Τ-κυττάρων, η οποία παίζει 
ζωτικό ρόλο στη μετανάστευση των λευκοκυττάρων στο έντερο.  

• Το VDZ ανταγωνίζεται τη δέσμευση στο MAdCAM-1 αλλά όχι στο 
VCAM-1.

• Η εκλεκτική αναστολή της κυκλοφορίας των λευκοκυττάρων έχει τη 
δυνατότητα να παρέχει εκλεκτική ανοσοκαταστολή στο έντερο.



Ποιος είναι ο στόχος της θεραπείας;

ίαση

Ενδοσκοπική επούλωση

Κλινική ύφεση

Κλινική ανταπόκριση



Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του 
Εντέρου: Θεραπεία

Severe

Moderate

Aminosalicylates/Antibiotics

Corticosteroids

Immunomodulators

Surgery

Infliximab

Adalimumab

Simponi

Vedolizumab

Ustekinumab
?

(Prednisone)

Mild

(Budesonide)



Γιατί να αλλάξουμε την θεραπευτική 

στρατηγική;

Βουδεσονίδη

Αντιβιοτικά

5-ΑΣΑ

MTX

AZA / 6-MP

Συστηματικά στεροειδή

Χειρουργείο

anti-TNF-α



Step-Up vs Top-Down:
Σχεδιασμός μελέτης

D’Haens G et al Lancet 2008;371:660-667

133 Crohn’s ασθενείς, CDAI > 220

Διάγνωση < 4 έτη 

Δεν έχουν λάβει θεραπεία με στεροειδή (GCs) 

ανοσοκατασταλτικά, ή IFX

Step up Top down

Bουδεσονίδη 9 mg/day

or

Πρεδνιζολόνη 40 mg/day

IFX τις εβδομάδες 0, 2, και 6

+

AZA 2–2.5 mg/kg/day

AZA σε κορτιζονοεξάρτηση

IFX σε αποτυχία σε κορτιζόνη

Επανάληψη IFX για υποτροπή

Κορτιζόνη σε υποτροπή υπό IFX



Step-Up vs Top-Down: Αποτελέσματα

D’Haens G et al Lancet 2008;371:660-667



Ενδοσκοπική επούλωση



SONIC: σχεδιασμός μελέτης

Ασθενείς > 21 έτη με πρόσφατη έναρξη:

 Μέσης προς σοβαρής βαρύτητας ΝC

CDAI 220 and 450

 Δεν έχουν λάβει ανοσοκατασταλτικά ή 

βιολογικούς παράγοντες

 Φυσιολογικό TPMT

 40% κορτιζονοεξαρτώμενοι

Sandborn, WJ et al. ACG 2008.



Κλινική ύφεση χωρίς κορτικοειδή την 26η 

εβδομάδα 

30.6

44.4

56.8

0

20

40

60

80

100

P
ro

p
o

rt
io

n
 o

f 
P

a
ti

e
n

ts
 (

%
)

AZA + placebo IFX + placebo IFX+ AZA

p<0.001

p=0.009 p=0.022

52/170 75/169 96/169

124

Sandborn, WJ et al. ACG 2008.



Ενδοσκοπική επούλωση την 26η εβδομάδα
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Οι νοσηλείες αποτελούν >50% του κόστους

περίθαλψης των ασθενών με νόσο Crohn

Feagan et al, Am J Gastroenterol 2000; 95: 1955

Inpatient (57%)

Outpatient (24%)

MD Office (8%)

Medications (4%)

Emergency Room (2%)

Home Care (3%)

SNF (2%)

Other (1%)

In-patient

*Data from patients with a CD-related 

medical claim (10/94–09/95) included in a 

1994 integrated claims databasen=607



Ex: from Risk Factors for Opportunistic Infections in IBD
A Case-Control Study of 100 Patients (1998-2003)  

Odds Ratio (95% CI) P value

Any medication (5-ASA, 
AZA/6MP, Steroids, MTX, 
Infliximab)

3.50 (1.98-6.08) <0.0001

5-ASA 0.98 (0.61-1.56) 0.94

Corticosteroids 3.35 (1.82-6.16) <0.0001

AZA/6MP 3.07 (1.72-5.48) 0.0001

MTX 4.00 (0.36-4.11) 0.26

Infliximab 4.43 (1.15-17.09) 0.03

One medication 2.65 (1.45-4.82) 0.0014

Two medications 9.66 (3.31–28.19) <0.0001

Toruner M, et al. Gastroenterol.  2008.

Ευκαιριακές λοιμώξεις και ανοσοκατασταλτική αγωγή



Αζαθειοπρίνη/ 6-Μερκαπτοπουρίνη: 

κίνδυνος λεμφώματος σε ασθενείς με ΙΦΝΕ

• 4-9 ασθενείς /10 000 ασθενείς υπό 
θεραπεία ανά έτος



Ηπατοσπληνικό Τ-λέμφωμα

• 36 περιστατικά (από 1996, 32 από 2006)

• 16 περιστατικά σε θειοπουρίνες (≥2 years)

• Απόλυτος κίνδυνος 1:45000 με ΑΖΑ

• Άνδρες < 35 ετών1:7404

• 20 περιστατικά  σε Infliximab και θειοπουρίνες

• Απόλυτος  κίνδυνος: 1:22000 με συνδυασμό

• Απόλυτος κίνδυνος: 1:3534 σε αρρεν < 35 ετών



Squamous cell cancer Basal cell cancer

Αζαθειοπρίνη/ 6-Μερκαπτοπουρίνη :

καρκίνος δέρματος







‘Top down’ σε ασθενείς υψηλού 

κινδύνου για σοβαρή νόσο

Διάγνωση νόσου Crohn

NOD2 γονότυπος … Ορολογικοί δείκτες Κλινικός φαινότυπος

Ασθενείς κινδύνου Ασθενείς ↑ κινδύνου

Step up θεραπεία Top down θεραπεία



Bouguen et al. Gut 2011;60:1178-81.

Η ανάγκη για χειρουργική επέμβαση παραμένει 

υψηλή στην εποχή των βιολογικών φαρμάκων
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Μελλοντικές οδηγίες στις θεραπευτικές στρατηγικές, με ευρύτερη και πρωιμότερη 

χρήση τροποποιητικών της νόσου φαρμάκων, θα μπορούσαν να τροποποιήσουν 

την πορεία της CD και την ανάγκη για χειρουργική επέμβαση

Bouguen et al. Gut 2011;60:1178-81.
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Ποσοστό χειρουργικών επεμβάσεων και χρήση 

ανοσοκατασταλτικών και βιολογικών φαρμάκων 



Θεραπευτικοί στόχοι στην CD

• Επαγωγή ταχείας ανταπόκρισης και διατήρηση της ύφεσης χωρίς στεροειδή

• Επίτευξη και διατήρηση πλήρους επούλωσης του βλεννογόνου (MH)

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής

• Αποφυγή επιπλοκών (δηλ. νοσηλεία και χειρουργική επέμβαση)

• Πρόληψη της θνησιμότητας που σχετίζεται με τη νόσο1,2]]

• Ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών της θεραπείας

• Αποφυγή της θνησιμότητας/νοσηρότητας που σχετίζεται με τη θεραπεία

• Παροχή προσιτού κόστους για κοινωνία

• Παροχή αποδεκτής σχέσης οφέλους/κινδύνου

1Danese et al. Aliment Pharmacol Ther 2011;33:857-69.
2Nielsen et al. J Intern Med 2011;270:15-28.

Απώτερος στόχος:

• Επίτευξη τροποποίησης της νόσου και πρόληψη 

δομικής βλάβης του εντέρου



Οι κατευθυντήριες οδηγίες και οι δηλώσεις σχετικά με 

τους θεραπευτικούς στόχους γίνονται αυστηρότερες

ECCO “Ο θεραπευτικός στόχος θα πρέπει να 

είναι η επαγωγή κλινικής ύφεσης σε κάθε 

ασθενή” 

NICE “Οι στόχοι περιλαμβάνουν τη βελτίωση ή πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων, 

τη βελτίωση ή αποκατάσταση της ποιότητας ζωής, την αποφυγή της νοσηλείας και την 

προαγωγή της ενδοσκοπικής επούλωσης του βλεννογόνου, ελαχιστοποιώντας 

παράλληλα τις ανεπιθύμητες ενέργειες – ιδιαίτερα από φάρμακα όπως τα συστηματικά 

γλυκοκορτικοστεροειδή”

Πρόγραμμα STRIDE “Οι αναφερόμενες από τους ασθενείς εκβάσεις (PROs) έχουν 

τη δυνατότητα να γίνουν θεραπευτικός στόχος στις ΦΝΕ… Δεδομένης της 

μεταβλητότητας στην έκφραση των συμπτωμάτων της CD, θα πρέπει επίσης να 

εξετάζονται οι ατομικοί θεραπευτικοί στόχοι κάθε ασθενή. Η συχνότητα αξιολόγησης 

της έκβασης θα πρέπει να προσαρμόζεται στα συμπτώματα του ασθενή με ελάχιστη 

συχνότητα κάθε 3 μήνες έως την υποχώρηση των συμπτωμάτων και τουλάχιστον κάθε 

6–12 μήνες μετά την υποχώρησή τους”. 
Dignass et al. J Crohns Colitis 2010:4;28-62;

Mayberry et al. Aliment PharmacolTher 2013;37:195-203;

Peyrin-Biroulet et al. Am J Gastroenterol 2015;110:1324-1338;

Ooi et al. J Gastroenterol Hepatol epub 15MAR; doi: 10.1111/jgh.12958;

2010

2015

Δήλωση αρ. 25 της Γαστρεντερολογικής Εταιρείας Ασίας/Ειρηνικού (APAGE): Οι 

στόχοι της θεραπείας περιλαμβάνουν την επαγωγή και διατήρηση της ύφεσης, την

πρόληψη των…επιπλοκών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η ομαλοποίηση 

των βιολογικών δεικτών, συμπεριλαμβανομένης της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης και της 

καλπροτεκτίνης κοπράνων είναι άλλα αντικειμενικά τελικά σημεία θεραπευτικής 

αποτελεσματικότητας” 



http://www.e-guide.ecco-ibd.eu/algorithms



http://www.e-guide.ecco-ibd.eu/algorithms



Προσαρμογή από Bouguen et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2015;13:1042-50.

Θεραπεία

Ενεργή νόσος (συμπεριλαμβανομένης της εξέλκωσης 

βλεννογόνου)

Παράγοντες κινδύνου

ΣΤΟΧΟΣ: “ΒΑΘΙΑ ύφεση”
• Απουσία συμπτωμάτων

• Απουσία θετικών δεικτών (CRP +/- δείκτης 

κοπράνων)

• Απουσία εξέλκωσης βλεννογόνου

ΟΧΙ ΝΑΙ

Συνέχιση 

θεραπείας

• Βελτιστοποίηση τρέχουσας 

θεραπείας

• Μετάβαση σε φάρμακο της 

ίδιας/άλλης κατηγορίας

• Προσθήκη φαρμάκων

6 μήνες

1-2 

έτη

Στοχευμένη θεραπευτική στρατηγική


