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A. ∆ΙΑΓΝΩΣΗ, ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ CROHN
1. Εισαγωγή
Η νόσος του Crohn (ΝC) εµφανίζεται συνήθως στην όψιµη εφηβεία ή στην πρώιµη
ενηλικίωση και φαίνεται να αφορά στην ίδια συχνότητα και τα δύο φύλα. Mπορεί να
προσβάλλει οποιοδήποτε τµήµα του γαστρεντερικού σωλήνα από το στόµα έως τον
πρωκτό και κατά την εµφάνισή της τα συµπτώµατα να ποικίλλουν, εξαρτώµενα από
την έκταση και τη συµπεριφορά (µορφή, ενεργότητα και βαρύτητα) της νόσου καθώς
και την ύπαρξη εξωεντερικών εκδηλώσεων.
2. Κλινικά χαρακτηριστικά της NC
Τα συµπτώµατα εµφάνισης της NC είναι µη ειδικά και συχνά ετερογενή
περιλαµβάνοντας διάρροια για πάνω από έξι εβδοµάδες ενίοτε µε παθολογική
πρόσµειξη, κοιλιακό άλγος, απώλεια βάρους, κακουχία, ανορεξία ή πυρετό. Η
συριγγοποιός NC περιλαµβάνει συρίγγια στην περιπρωκτική χώρα, ή/και συρίγγια
µεταξύ του εντερικού τοιχώµατος και παρακείµενων σπλάγχνων, µαλακών µορίων ή
του κοιλιακού τοιχώµατος. Σε ένα σηµαντικό ποσοστό ασθενών (~25%), οι
εξωεντερικές εκδηλώσεις αποτελούν την πρώτη εκδήλωση της νόσου, συχνά αρκετά
νωρίτερα από την εκδήλωση των πεπτικών συµπτωµάτων.
3. ∆ιάγνωση της NC
Η διάγνωση στηρίζεται στο ιστορικό του ασθενούς (τύπος και διάρκεια συµπτωµάτων
από το έντερο καθώς και συνοδά συµπτώµατα από άλλα όργανα), την κλινική
εξέταση και το συνδυασµό ενδοσκοπικών, ιστολογικών, απεικονιστικών και
εργαστηριακών ευρηµάτων. Η διαφορική διάγνωση της NC περιλαµβάνει ένα ευρύ
φάσµα οξέων και χρόνιων νοσηµάτων. Αλλαγή διάγνωσης από NC σε ελκώδη
κολίτιδα (ΕΚ) κατά το πρώτο έτος µπορεί να συµβεί σε 5% των περιπτώσεων.
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3.1 Ενδοσκόπηση
3.1.1. Ο ρόλος της ενδοσκόπησης στην αρχική διάγνωση και τη διαφορική
διάγνωση. Στις περιπτώσεις που υπάρχει υπόνοια NC θα πρέπει να γίνεται ειλεοκολοσκόπηση, γαστροσκόπηση και έλεγχος λεπτού εντέρου για ισχυρότερη
τεκµηρίωση ή/και πληρέστερη χαρτογράφηση της νόσου και να λαµβάνονται βιοψίες
από όλα τα εξεταζόµενα τµήµατα του ανωτέρου πεπτικού, του λεπτού και του παχέος
εντέρου. Κανένα ενδοσκοπικό εύρηµα δεν είναι χαρακτηριστικό για τη NC. Τα πιο
χαρακτηριστικά υπαινικτικά σηµεία είναι η ασυνεχής προσβολή του βλεννογόνου µε
έλκη αφθώδη ή βαθιά και συχνά εικόνα βλεννογόνου «δίκην πλακόστρωτου», η
παρουσία στενώσεων ή/και συριγγίων και η ύπαρξη περιπρωκτικής νόσου. Οι νέες
ενδοσκοπικές τεχνικές (υψηλή ευκρίνεια, ψηφιοποίηση) δε φαίνεται να βελτιώνουν
ουσιαστικά την ακρίβεια της διαφορικής διάγνωσης.
3.1.2.

Ένδειξη

νέας

ενδοσκόπησης

µετά

τη

διάγνωση. Ενδοσκοπική

επανεκτίµηση θα πρέπει να γίνεται σε περίπτωση υποτροπής, µη ανταπόκρισης στην
τρέχουσα θεραπεία και προγραµµατισµό αλλαγής αυτής, ενδοσκοπικής επιτήρησης
για νεοπλασµατική εξεργασία, εµφάνισης νέων ή ύποπτων συµπτωµάτων ή όταν
σχεδιάζεται χειρουργική αντιµετώπιση.
3.1.3. Ενδοσκόπηση στη νεολήκυθο. Είναι ουσιαστική στην περίπτωση υποψίας
αλλαγής της διάγνωσης από ΕΚ σε NC.
3.1.4. Θεραπευτική ενδοσκόπηση. Η ενδοσκοπική διαστολή των στενώσεων στη
NC είναι γενικά ασφαλής, όταν εκτελείται από γαστρεντερολόγο έµπειρο στην
επεµβατική ενδοσκόπηση. Η πιθανότητα µιτωτικης εξεργασίας στη στένωση θα
πρέπει πάντοτε να αποκλείεται.
3.1.5. Ασύρµατη ενδοσκοπική κάψουλα (VCE). Σε ασθενείς µε υπόνοια NC το
διαγνωστικό

εύρος

της

VCE

υπερέχει

της

κολοσκόπησης,

της

κλασσικής

εντερόκλυσης και της αξονικής εντερογραφίας (CTE). Πιθανά η VCE υπερέχει της
µαγνητικής εντερόκλυσης/εντερογραφίας (MRE) σε πρώιµες βλεννογονικές βλάβες
και σε βλάβες στο εγγύς λεπτό έντερο. Η VCE µπορεί να χρησιµοποιηθεί εφόσον
απουσιάζουν αποφρακτικά σηµεία ή δεν υφίσταται γνωστή στένωση.
3.1.6. Εντεροσκόπηση. Σε ασθενείς µε αρνητική κολοσκόπηση και γαστροσκόπηση
και υποψία NC σε MRE ή VCE µπορεί να αποφασιστεί εντεροσκόπηση για
ενδοσκοπική και ιστολογική επιβεβαίωση. Σε γνωστή NC µπορεί να χρησιµοποιηθεί
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για ανεξήγητη σιδηροπενία ή διερεύνηση εστίας αιµορραγίας ή όταν η λοιπή κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση δεν έχει αποτελέσµατα.
3.1.7. Ενδοσκόπηση για επιτήρηση νεοπλασίας στην NC. Οι ασθενείς µε
µακροχρόνια ΙΦΝΕ έχουν υψηλότερο σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό κίνδυνο
εµφάνισης καρκίνου παχέος εντέρου. Οι ασθενείς µε NC εντοπιζόµενη στο παχύ
έντερο φαίνεται να έχουν µικρότερο κίνδυνο νεοπλασµατικής εξεργασίας σε σχέση µε
τους πάσχοντες από ΕΚ. Η εξατοµίκευση της συχνότητας ενδοσκόπησης επιτήρησης
είναι επιβεβληµένη.
3.1.8. Ρήξη εντέρου κατά την κολοσκόπηση στην NC. Η µεγάλη ηλικία, η χρήση
κορτιζόνης και οι διαστολές συσχετίζονται µε αυξηµένο κίνδυνο.
3.1.9. Ενδοσκόπηση σε έγκυο µε NC. Εάν υπάρχει σαφής ένδειξη (π.χ
αδιευκρίνιστη αιµορραγία) µπορεί να γίνει ορθοσιγµοειδοσκόπηση από έµπειρο
ενδοσκόπο.
3.2. Λήψη βιοψιών για τεκµηρίωση της διάγνωσης
Πολλαπλές βιοψίες από όλα τα εξετασθέντα τµήµατα του πεπτικού σωλήνα είναι
απαραίτητες για την ισχυροποίηση της διάγνωσης της NC. Ο όρος «πολλαπλές»
σηµαίνει τουλάχιστον δύο αντιπροσωπευτικές βιοψίες από κάθε τµήµα, το οποίο
µπορεί να είναι µακροσκοπικά φυσιολογικό ή παθολογικό. Τα ιστολογικά ευρήµατα
µπορούν να περιλαµβάνουν και κοκκιώµατα, όµως η παρουσία κοκκιωµάτων δεν
είναι πάντοτε σταθερή και για την οριστική ιστολογική διάγνωση ο παθολογοανατόµος
πρέπει να έχει εµπειρία και να αξιολογεί το σύνολο των ιστολογικών ευρηµάτων. Η
αρχική ενδοσκόπηση είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη, παρόλα αυτά σε περιπτώσεις
αµφιβολίας η επανάληψη αυτής µε βιοψίες µπορεί να είναι απαραίτητη για την
οριστική τεκµηρίωση της διάγνωσης.

3.3 Εργαστηριακός έλεγχος
Ο εργαστηριακός έλεγχος αναφοράς περιλαµβάνει συνήθως τα εξής: Hb, WBC, PLT,
ΤΚΕ, CRP, αλβουµίνη, νεφρική & ηπατική λειτουργία, βιταµίνη Β12, φυλλικό οξύ,
φερριτίνη, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια καθώς και καλλιέργειες και παρασιτολογικές
εξετάσεις κοπράνων.
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3.4 Απεικονιστικές µέθοδοι
Οι απεικονιστικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται στη NC είναι: (Ι) οι κλασσικές
(εντερόκλυση, συριγγογραφία), (ΙΙ) η αξονική τοµογραφία (CT) και η CTE για τον
αποκλεισµό ενδοκοιλιακών φλεγµονωδών εστιών και τον προσδιορισµό του πάχους
του εντερικού τοιχώµατος, και (ΙΙΙ) η MRE και η MR πυέλου µε χρήση ειδικών
ακολουθιών καταστολής λίπους για την απεικόνιση του λεπτού εντέρου και των
παρακείµενων αυτού δοµών καθώς και της περιεδρικής χώρας αντίστοιχα. Το U/S
(διακοιλιακό, ενδοσκοπικό, διορθικό) καθώς και το Doppler µεσεντερίων αγγείων
έχουν αποδειχθεί χρήσιµες εξετάσεις ιδίως στα παιδιά. Η επιλογή και εφαρµογή της
κάθε ακτινολογικής µεθόδου και η αξιοπιστία της εξαρτάται σηµαντικά από την
εµπειρία του ακτινολόγου και την τεχνολογική επάρκεια και υποστήριξη της
ακτινοδιαγνωστικής µονάδας.

4. Ταξινόµηση της NC
4.1 Η ταξινόµηση κατά Vienna και Montreal
Η ταξινόµηση του Montreal εισήγαγε αλλαγές και στις τρεις κατηγορίες της Βιέννης:
ηλικία κατά τη διάγνωση, εντόπιση & συµπεριφορά πάθησης. Εισήχθησαν
περισσότερες κατηγορίες και τα περιπρωκτικά συρίγγια χαρακτηρίζονται πλέον ως
τροποποιητές της πάθησης (µε το γράµµα “p”)
4.2 Ταξινόµηση µε βάση την έκταση της NC
Εντοπισµένη πάθηση θεωρείται η εντερική NC που προσβάλλει <30 cm έκτασης του
εντερικού βλεννογόνου. Τούτο συνήθως έχει εφαρµογή στην ειλεοτυφλική εντόπιση
της πάθησης, αλλά επίσης µπορεί να εφαρµοστεί σε νόσο του παχέος ή σε νόσο του
εγγύς λεπτού εντέρου.
Εκτεταµένη πάθηση είναι η εντερική NC που προσβάλλει >100 cm έκτασης του
εντερικού βλεννογόνου σε οιαδήποτε θέση.
4.3 Ταξινόµηση µε βάση την κλινική δραστηριότητα της NC
Η ενεργότητα της NC παρακολουθείται µε τις εξής παραµέτρους: κλινική εξέταση,
ενδοσκόπηση, εργαστηριακά, ιστολογικά, ακτινολογικά ευρήµατα, ποιότητα ζωής.
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Σύµφωνα µε την πρόσφατη θέση οµοφωνίας της ECCO για τη NC ο βαθµός της
ενεργότητας της πάθησης µπορεί να ταξινοµηθεί ως ήπια, µέτρια και σοβαρή
σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Ήπια: Ο ασθενής είναι ικανός να περπατά και να ανέχεται από του στόµατος
διατροφή. ∆εν υπάρχουν σηµεία αφυδάτωσης, συστηµατικής πάθησης, κοιλιακού
άλγους, απόφραξης ή απώλειας > 10% του σωµατικού βάρους. Η CRP είναι συχνά
υψηλή.
Μέτρια: Ο ασθενής υποφέρει από διαλείποντα εµετό, απώλεια βάρους > 10% του
σωµατικού βάρους, απώλεια ανταπόκρισης σε φάρµακα ή επώδυνη µάζα. ∆εν
υπάρχει ειλεός και η CRP είναι συχνά υψηλή.
Σοβαρή: Ο ασθενής είναι καχεκτικός µε δείκτη µάζας σώµατος [BMI] < 18 ή εµφανίζει
απόφραξη, απόστηµα ή επίµονα συµπτώµατα παρά την εντατική φαρµακευτική
θεραπεία. Η CRP είναι συχνά υψηλή.
Οι ανωτέρω ταξινοµήσεις δεν είναι επακριβώς καθορισµένες οντότητες.
Οι δείκτες ενεργότητας που χρησιµοποιούνται συχνότερα στις κλινικές µελέτες είναι
οι: Harvey-Bradshaw Activity Index (HBI)και Crohn’s Disease Activity Index (CDAI).
Οι περισσότερες µελέτες ασθενών µε ενεργό NC εντάσσουν ασθενείς µε CDAI >220.
Η ύφεση ορίζεται σαν CDAI <150 και η κλινική ανταπόκριση ως η µείωση κατά ≥100
βαθµούς και σε ορισµένες µελέτες ως µείωση κατά ≥70 βαθµούς. Εκτός από τους
ανωτέρω δείκτες που εφαρµόζονται στους ενήλικες, έχει προταθεί και ο Pediatric
activity index for Crohn’s disease (PCDAI), που είναι αποκλειστικά παιδιατρικός
δείκτης ενεργότητας.
Το

ερωτηµατολόγιο

IBDQ

(Inflammatory

bowel

disease

questionnaire)

κατασκευάστηκε στο Πανεπιστήµιο McMaster του Καναδά. Έχει 32 ερωτήσεις για τις
4 βασικές διαστάσεις της ποιότητας ζωής οι οποίες είναι: συµπτώµατα από το έντερο,
συστηµατικά συµπτώµατα, κοινωνική ένταξη, συναισθηµατική λειτουργικότητα. Οι
απαντήσεις δίνονται σε κλίµακα Likert µε 7 επιλογές που εκφράζουν από τη µέγιστη
µέχρι τη χείριστη κατάσταση της υγείας.

4.4 Ταξινόµηση µε βάση την ενδοσκοπική δραστηριότητα της NC
Ο

Crohn’s disease endoscopic index of severity (CDEIS) καθώς και το simple

endoscopic score for Crohn’s disease (SES-CD) αποτελούν τα πλέον καλά
σταθµισµένα συστήµατα αξιολόγησης της βλεννογονικής ενεργότητας στη NC και
είναι αυτά που συνήθως χρησιµοποιούνται στις κλινικές µελέτες. ∆εν υπάρχει
σύστηµα βαθµολόγησης της ενδοσκοπικής επούλωσης στη NC. Η σοβαρότητα της
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µετεγχειρητικής υποτροπής στο νέο-τελικό ειλεό αξιολογείται µε το Rutgeerts’ score
(0: καθόλου βλάβες; 1: λιγότερες από 5 αφθώδεις βλάβες, 2: περισσότερες από 5
αφθώδεις βλάβες µε φυσιολογικό βλεννογόνο µεταξύ των βλαβών ή βλάβες στην
περιοχή της ειλεοκολικής αναστόµωσης, 3: διάχυτες αφθώδεις βλάβες µε διάχυτα
φλεγµονώδη βλεννογόνο 4: διάχυτες αφθώδεις βλάβες µε διάχυτα φλεγµονώδη
βλεννογόνο και µεγάλα έλκη µε οζώδη διαµόρφωση του βλεννογόνου ή στένωση).
Η προγνωστική αξία της βαρύτητας των ενδοσκοπικών ευρηµάτων στη NC δεν έχει
καθοριστεί. Η βλεννογονική επούλωση δεν έχει οριστεί επίσηµα στα συστήµατα
ταξινόµησης της ενδοσκοπικής ενεργότητας. Θα µπορούσε να οριστεί ως απουσία
βλεννογονικών εξελκώσεων, ή µηδενικό CDEIS ή SES-CD. Η επίτευξη βλεννογονικής
επούλωσης στη NC σχετίζεται µε µείωση στη συχνότητα των υποτροπών, της
ανάγκης νοσηλείας και χειρουργικής επέµβασης. Ωστόσο, δεν έχει καθοριστεί το
επίπεδο της ενδοσκοπικής βελτίωσης που είναι ικανό να αποτρέψει την εξέλιξη της
πάθησης. Η πρώιµη ενδοσκοπικά µετεγχειρητική υποτροπή (Rutgeerts’ score ≥i3)
σχετίζεται µε υψηλότερο κίνδυνο συµπτωµατικής κλινικής υποτροπής Η υπεραιµία ή
το οίδηµα δεν είναι από µόνα τους σηµεία υποτροπής

5. Μέθοδοι εκτίµησης των εξάρσεων ή της υποτροπής της NC
Οι εξάρσεις της NC µπορεί να είναι σπάνιες (≤1/έτος), συχνές (≥2/έτος), ή συνεχείς
(συνεχή συµπτώµατα µε ενεργό NC χωρίς περίοδο ύφεσης).
Υποτροπή είναι η εµφάνιση νέων εντοπίσεων NC, µετά από πλήρη εκτοµή της
µακροσκοπικά ορατής πάθησης, συνήθως στον νέο-τελικό ειλεό και στην εντεροεντερική αναστόµωση που µπορεί να διαπιστωθεί µε ενδοσκόπηση, ακτινολογικό
έλεγχο ή χειρουργική επέµβαση.
6. ∆είκτες παρακολούθησης της ενεργότητας της NC
6.1. Ορολογικοί δείκτες: Συµπεριλαµβάνονται κυρίως η CRP και η αλβουµίνη
ωστόσο όµως πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν και η αιµοσφαιρίνη και ο αριθµός των
αιµοπεταλίων.
6.2.

∆είκτες

κοπράνων.

Η

καλπροτεκτίνη

κοπράνων

είναι

δείκτης

πολυµορφοπυρήνων και ο ποσοτικός της προσδιορισµός έχει δειχθεί ότι έχει ισχυρή
συσχέτιση µε την αποβολή σεσηµασµένων µε Indium-111 λευκών αιµοσφαιρίων.
Είναι δυνατό να βοηθήσει στη διάκριση µεταξύ υποτροπής και λειτουργικών
εντερικών διαταραχών.
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∆είκτες παρακολούθησης ειλεοστοµίας
Πρέπει να υπολογίζονται οι ηµερήσιες απώλειες υγρών και ηλεκτρολυτών, να γίνεται
προσεκτική φροντίδα της στοµίας και να υπάρχει εµπειρία στην αναγνώριση και
αντιµετώπιση επιπλοκών.

B. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ NΟΣΟΥ ΤΟΥ CROHN

1. Σχεδιασµός της θεραπείας στη NC
Η αρχική θεραπευτική προσέγγιση πρέπει να λαµβάνει υπόψη την έκταση &
συµπεριφορά (φλεγµονώδης, στενωτική, συριγγοποιός) της νόσου, τη θέση (ή θέσεις)
προσβολής του πεπτικού σωλήνα, τη βαρύτητα της προσβολής, την παρουσία
περιεδρικής νόσου ή/και εξωεντερικών εκδηλώσεων και ειδικές καταστάσεις (ηλικία,
έτερα µείζονα νοσήµατα, σύλληψη, κύηση, γαλουχία). Προτείνεται η πλήρης
χαρτογράφηση των προσβληθέντων τµηµάτων του πεπτικού σωλήνα, εφόσον το
επιτρέπει

η

γενική

κατάσταση

του

ασθενούς,

προκειµένου

να

σχεδιαστεί

ορθολογικότερα η θεραπευτική προσέγγιση. Επί υποτροπής της νόσου η
αντιµετώπιση πρέπει να βασίζεται στα παραπάνω καθώς και στην ανταπόκριση, στην
εµφάνιση παρενεργειών και στη συµµόρφωση σε προηγούµενα σχήµατα. Ιδιαίτερα
σηµαντική είναι η επισήµανση στον καπνιστή ασθενή για την ευεργετική επίδραση της
διακοπής του καπνίσµατος στη NC και η ισχυρή προτροπή προς τούτο.

2. Στόχοι της θεραπείας στην NC
-

∆ιατήρηση της ύφεσης χωρίς επαναλαµβανόµενη χρήση κορτικοστεροειδών
(ΚΣ)

-

Αναγνώριση ασθενών µε δυσµενή πρόγνωση

-

Έγκαιρη αλλά και ορθολογική χρήση των ανοσοκατασταλτικών (ΑΚ) & αντιTNFα παραγόντων (ισοζύγιο κόστους – οφέλους)

-

Έγκαιρη τεκµηρίωση της αποτυχίας τους
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-

Στόχευση

πέραν

της

συµπτωµατικής

ύφεσης/ανταπόκρισης

(επίτευξη

βλεννογονικής επούλωσης και οµαλοποίηση των βιολογικών δεικτών)
-

Ελαχιστοποίηση νοσηλειών – επιπλοκών – χειρουργικών επεµβάσεων

-

Εξασφάλιση φυσιολογικής καθηµερινότητας και λειτουργικότητας χωρίς
αίσθηµα µειονεξίας έναντι των άλλων

-

Αναλυτική ενηµέρωση του ασθενούς για το προφίλ της νόσου του & παροχή
υποστήριξης και προτάσεων σε δευτερογενή προβλήµατα (οργανικά,
ψυχολογικά, κοινωνικά, επαγγελµατικά).

3. Παράγοντες κινδύνου δυσµενούς εξέλιξης της NC
-

Νεαρή ηλικία κατά τη διάγνωση (<35-40 ετών)

-

Πρώιµη ανάγκη χρήσης ΚΣ

-

Μεγάλη έκταση προσβολής (ιδιαίτερα λεπτού εντέρου & ανωτέρου πεπτικού)

-

Σοβαρή περιεδρική νόσος (σύνθετα συρίγγια)

-

Εξωεντερικές εκδηλώσεις, που επηρεάζουν σηµαντικά την καθηµερινή
δραστηριότητα και προκαλούν αξιοσηµείωτη νοσηρότητα (µυοσκελετικές,
γαγγραινώδες πυόδερµα, ραγοειδίτιδα)

-

Σοβαρές ενδοσκοπικές αλλοιώσεις (πολλαπλά βαθειά έλκη)

4. Θεραπεία επαγωγής & διατήρησης της ύφεσης NC τελικού ειλεού ή/και (δε)
παχέος εντέρου ήπιας δραστηριότητας
Η βουδεζονίδη σε δόση 9mg ηµερησίως άπαξ ή σε τρεις διαιρεµένες δόσεις για
διάστηµα 4-6 µηνών είναι η προτιµώµενη αγωγή επαγωγής της ύφεσης. Η
αποτελεσµατικότητα δισκίων µεσαλαζίνης που απελευθερώνονται στο λεπτό έντερο
σε δόση 3-4.5gr ηµερησίως δεν έχει τεκµηριωθεί απόλυτα ωστόσο όµως
χρησιµοποιείται στην κλινική πράξη περισσότερο για τη διατήρηση της επαγόµενης
από τη βουδεζονίδη ύφεσης. Η µη χορήγηση ειδικής για τη NC αγωγής είναι µία
επίσης αποδεκτή επιλογή σε ασθενείς µε ανεκτή ή απούσα κλινική συµπτωµατολογία
& ήπια ενδοσκοπική βαρύτητα (observe, scope and treat στρατηγική).
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5. Θεραπεία επαγωγής & διατήρησης της ύφεσης NC τελικού ειλεού ή/και (δε)
παχέος εντέρου µέτριας δραστηριότητας
Η βουδεζονίδη είναι η προτιµώµενη αγωγή επαγωγής της ύφεσης ενώ εναλλακτικά
µπορούν να χρησιµοποιηθούν και συστηµατικά από του στόµατος ΚΣ (κατά
προτίµηση πρεδνιζολόνη σε δόση έναρξης 40mg άπαξ ηµερησίως). Η πρεδνιζολόνη
είναι πιο αποτελεσµατική και οικονοµική από τη βουδεζονίδη αλλά παρουσιάζει
περισσότερες παρενέργειες. Τα ΚΣ δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αγωγή
διατήρησης της ύφεσης. Αντιβιοτικά θα χορηγηθούν επί υποψίας σηπτικών
επιπλοκών. Η αζαθειοπρίνη (ΑΖΑ)/6-µερκαπτοπουρίνη (6-MP) ως 1η επιλογή ή η
µεθοτρεξάτη (ΜΤΧ) ως 2η επιλογή επί δυσανεξίας, πρωτογενούς αποτυχίας ή
δευτερογενούς απώλειας της ανταπόκρισης στην ΑΖΑ/6-ΜΡ αποτελούν την
προτιµώµενη αγωγή διατήρησης της ύφεσης. Οι αντι-TNFα παράγοντες αποτελούν
εναλλακτική επιλογή σε ασθενείς µε αντοχή ή δυσανεξία στα ΚΣ καθώς και δυσανεξία,
πρωτογενή µη ανταπόκριση ή δευτερογενή απώλεια της ανταπόκρισης στα ΑΚ. Οι
αντι-TNFα παράγοντες θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως 1η επιλογή
εναλλακτικά των ΚΣ σε επιλεγµένους ασθενείς µε χαρακτηριστικά δυσµενούς εξέλιξης
της νόσου.

6. Θεραπεία επαγωγής & διατήρησης της ύφεσης NC τελικού ειλεού ή/και (δε)
παχέος εντέρου σοβαρής δραστηριότητας
Τα συστηµατικά από του στόµατος ή ενδοφλεβίως χορηγούµενα ΚΣ (δόση έναρξης:
40-50mg έως 1mg/kg/24ωρο) αποτελούν την προτιµώµενη αγωγή επαγωγής της
ύφεσης. Η ΑΖΑ/6-ΜΡ ή η ΜΤΧ αποτελούν την προτιµώµενη αγωγή διατήρησης της
ύφεσης. Εναλλακτικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι αντι-TNFα παράγοντες ως
αρχική αγωγή επαγωγής της ύφεσης εφόσον συνυπάρχουν χαρακτηριστικά
δυσµενούς εξέλιξης της νόσου ή επί δυσανεξίας ή αντοχής στα ΚΣ ή επί δυσανεξίας ή
πρωτογενούς µη ανταπόκρισης στα ΑΚ. Ο συνδυασµός ενός αντι-TNFα παράγοντα
και ΑΖΑ/6-ΜΡ αποτελούν την προτιµώµενη συνδυαστική αγωγή για τη διατήρηση της
ύφεσης και για διάστηµα 6-12 µήνες, σε ασθενείς που δεν έχουν λάβει στο παρελθόν
κανένα από τα δύο και η επαγωγή της ύφεσης επιτεύχθηκε µε τη χορήγηση αντιTNFα παράγοντα (µελέτη SONIC). Η χειρουργική επέµβαση αποτελεί µία αποδεκτή
εναλλακτική επιλογή σε πρώιµο στάδιο διάγνωσης σε παρουσία ινώδους στένωσης
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µε αποφρακτικά φαινόµενα ή προχωρηµένη ηλικία κατά τη διάγνωση αλλά και επί
αποτυχίας όλων των διαθέσιµων φαρµακευτικών επιλογών.

7. Θεραπεία επαγωγής & διατήρησης της ύφεσης NC παχέος εντέρου ήπιας
δραστηριότητας
Η σουλφασαλαζίνη σε δόση 3gr ηµερησίως διαιρεµένη σε 3 δόσεις αποτελεί µία
αποδεκτή επιλογή τόσο για την επαγωγή όσο και για τη διατήρηση της ύφεσης αν και
παρουσιάζει υψηλό ποσοστό παρενεργειών. Εναλλακτικά µπορούν να χορηγηθούν
από του στόµατος ΚΣ (πρεδνιζολόνη σε δόση έναρξης: 25-30mg) για την επαγωγή
της ύφεσης. ∆εν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα που να υποστηρίζουν τη χρήση της
µεσαλαζίνης.
Σε εντοπισµένη νόσο στο ορθό ή/και το σιγµοειδές πιθανά έχει θέση η εφαρµογή
υποθέτων ή υποκλυσµών µεσαλαζίνης αντίστοιχα ως συµπληρωµατικής της
συστηµατικής θεραπείας.

8. Θεραπεία επαγωγής & διατήρησης της ύφεσης NC παχέος εντέρου µέτριας &
σοβαρής δραστηριότητας
Βλέπε τις θέσεις για τη θεραπεία της NC της εντοπισµένης στον τελικό ειλεό ή/και το
(δε) κόλον µέτριας και σοβαρής αντίστοιχα δραστηριότητας. Η χειρουργική επέµβαση
κρίνεται αποδεκτή επί αποτυχίας των διαθέσιµων φαρµακευτικών επιλογών ή επί
παρουσίας στενώσεων ιδιαίτερα εφόσον υπάρχει υποψία µιτωτικής εξεργασίας.
Εφόσον το προσβεβληµένο τµήµα είναι <1/3 τότε προτιµάται η εκτοµή µόνο του
τµήµατος αυτού. Σε περιπτώσεις σοβαρής και επιθετικής NC παχέος εντέρου που
συνδυάζεται µε περιεδρική σήψη µη δυνάµενη να αντιµετωπιστεί επαρκώς µε εξέταση
υπό γενική αναισθησία και παροχέτευση των σηπτικών συλλογών, η χειρουργική
διακοπή της συνέχειας του αυλού του παχέος εντέρου και η εκτροπή της ροής του
εντερικού περιεχοµένου µέσω κολοστοµίας αποτελεί εναλλακτική επιλογή για τον
καλύτερο έλεγχο της σήψης προ της χορήγησης αντι-TNFα παράγοντα.
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9. Θεραπεία επαγωγής & διατήρησης της ύφεσης εκτεταµένης NC λεπτού
εντέρου
Βλέπε τις θέσεις για τη θεραπεία της NC εντοπισµένης στον τελικό ειλεό ή/και το (δε)
κόλον σοβαρής δραστηριότητας. Η πρώιµη χρήση αντι-TNFα παράγοντα εναλλακτικά
των ΚΣ πρέπει να αξιολογείται επιτακτικότερα σε σχέση µε τις άλλες θέσεις εντόπισης
της NC λόγω δυσµενέστερης εξέλιξης της νόσου. Η συµπληρωµατική θρεπτική
υποστήριξη πρέπει γίνεται στη βάση ενδελεχούς ελέγχου ένδειας βιταµινών,
ιχνοστοιχείων και λευκώµατος. Η πλαστική στενώσεων (συµβατική ή µη ανεξάρτητα
µήκους στένωσης) ή/και η παράκαµψη του φλεγµαίνοντος τµήµατος του λεπτού
εντέρου σε στενωτική µορφή ή/και σοβαρή νόσο πρέπει να δροµολογούνται έγκαιρα
ιδιαίτερα σε έφηβους και νέους ενήλικες προκειµένου να µη διαταράσσεται η οµαλή
ανάπτυξή τους. Φλέγµονας εντερικού τοιχώµατος, µίτωση ή ενεργός αιµορραγία
αποτελούν αντενδείξεις για την πραγµατοποίηση πλαστικής. Η χειρουργική αφαίρεση
µεγάλων τµηµάτων λεπτού εντέρου πρέπει να διατηρείται ως επιλογής διάσωσης επί
αποτυχίας των υπολοίπων επιλογών λόγω κινδύνου ανάπτυξης συνδρόµου βραχέος
εντέρου.

10. Θεραπεία επαγωγής & διατήρησης της ύφεσης NC οισοφάγου-στοµάχου12/δακτύλου
Η NC µε εντόπιση στο ανώτερο πεπτικό εκδηλώνεται σχεδόν πάντα συνδυαστικά µε
εντόπιση της νόσου σε άλλα τµήµατα του πεπτικού σωλήνα και εποµένως για την
συστηµατική αντιµετώπισή της θα ακολουθηθούν οι θέσεις που προτείνονται για τη
θεραπεία της NC στο κατώτερο πεπτικό ανάλογα µε το προσβληθέν τµήµα και τη
βαρύτητα της δραστηριότητας της νόσου. Η χορήγηση αναστολέων αντλίας
πρωτονίων θεωρείται αποδεκτή επιλογή σε συνδυασµό µε τη συστηµατική αγωγή. Η
πρώιµη χρήση ΑΚ ή/και αντι-TNFα παραγόντων πρέπει να αξιολογείται έγκαιρα λόγω
της δυσµενέστερης πρόγνωσης της NC ανωτέρου πεπτικού αλλά και της δυσχέρειας
εφαρµογής αποτελεσµατικών χειρουργικών τεχνικών για τον έλεγχο της νόσου. Η
χορήγηση αγωγής εκρίζωσης h.pylori, εφόσον αυτό ταυτοποιηθεί στην ιστολογική
εξέταση, θεωρείται απαραίτητη. Η εφαρµογή διαστολών θεωρείται αποδεκτή σε
παρουσία στενώσεων, που προκαλούν αποφρακτικά φαινόµενα.
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11. Θεραπεία υποτροπής µετά φαρµακευτικά επαγόµενη ύφεση
Επί επιµονής των κλινικών συµπτωµάτων ή επανεµφάνισής τους µετά περίοδο
ύφεσης πρέπει να αποδεικνύεται αντικειµενικά η παρουσία ενεργού NC µε
ενδοσκόπηση και εργαστηριακό έλεγχο (δείκτες φλεγµονής) και να αποκλείονται
άλλες αιτίες που οδηγούν σε παρεµφερή συµπτωµατολογία (λοιµώδης συνδροµή,
χρήση ΜΣΑΦ ή/και ασπιρίνης, κοιλιοκάκη, σύνδροµο ευερεθίστου εντέρου,
βακτηριακή

υπερανάπτυξη,

δυσαπορρόφηση

χολικών

αλάτων,

κολίτιδα

εκ

Clostridium Difficile ή CMV, ισχαιµική κολίτιδα, εκκολπωµατίτιδα, µιτωτική νόσος κ.α).
Σε υποτροπή εντός 3 µηνών ή επί ≥2 υποτροπών που χρήζουν ΚΣ ετησίως θα
ακολουθηθούν οι θέσεις που προτείνονται για τον αµέσως εντονότερο βαθµό
δραστηριότητας (π.χ. σε NC ήπιας δραστηριότητας θα ακολουθηθούν οι θέσεις που
προτείνονται για τη NC µέτριας δραστηριότητας κ.ο.κ.). Αν η υποτροπή παρουσιαστεί
σε διάστηµα > 3µηνών πρέπει να επιχειρείται βελτιστοποίηση της ήδη λαµβανοµένης
αγωγής συντήρησης. Αν ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στη βέλτιστη δόση ΑΖΑ/6-ΜΡ
τότε η αλλαγή σε ΜΤΧ θεωρείται µία αποδεκτή επιλογή. Η προσθήκη αντι-TNFα
παράγοντα σε ασθενείς υπό ΑΚ αγωγή είναι µία επίσης αποδεκτή επιλογή, µε τη
συνδυαστική αγωγή να διατηρείται τουλάχιστον για 6 µήνες. Η απόφαση για τη
διακοπή ενός εκ των δύο παραγόντων θα αξιολογηθεί κατά περίπτωση, µε τη
διακοπή του ΑΚ και τη συνέχιση του αντι-TNFα παράγοντα ως µονοθεραπεία να
αποτελεί τη συνήθη προτιµώµενη επιλογή. Σε περιπτώσεις περιστασιακότερων
υποτροπών σκόπιµη κρίνεται η χρήση της αγωγής, µε την οποία είχε επιτευχθεί
αρχικά η ύφεση (π.χ. χορήγηση σχήµατος ΚΣ). Για την εκ νέου διατήρηση της
επιτευχθείσας ύφεσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί το ίδιο ΑΚ ή να γίνει αλλαγή της
ΑΖΑ/6-ΜΡ σε ΜΤΧ ή και το αντίστροφο. Εφόσον για την επίτευξη της ύφεσης
χρησιµοποιηθεί αντι-TNFα παράγοντας σκόπιµη κρίνεται η διατήρησή του και ως
αγωγή συντήρησης είτε ως µονοθεραπεία είτε σε συνδυασµό µε ΑΚ. Η εφαρµογή
διαστολών θεωρείται αποδεκτή σε παρουσία βραχέων στενώσεων επί της
ειλεοτυφλικής βαλβίδας, που προκαλούν αποφρακτικά φαινόµενα και η ενδοσκόπηση
δεν αναδεικνύει µείζονες βλεννογονικές αλλοιώσεις.

12. ∆οσολογία, οδός χορήγησης, διάρκεια θεραπείας και παρακολούθηση των
χρησιµοποιούµενων στη NC φαρµακευτικών παραγόντων
Η βουδεζονίδη χορηγείται σε δόση έναρξης 9mg άπαξ ή σε τρεις διαιρεµένες δόσεις
ηµερησίως για δύο µήνες µε ελάττωση κατά 3mg κάθε 1-2 µήνες. Η εναρκτήρια δόση
καθώς και η οδός χορήγησης (από του στόµατος δισκία ή ενδοφλέβια έγχυση
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συνήθως σε πρωινή άπαξ δόση) της πρεδνιζολόνης εξαρτάται από τη βαρύτητα της
νόσου (0.5-1.0mg/Kg). Η βέλτιστη αρχική δόση υδροκορτιζόνης είναι 300-400mg
ηµερησίως. Η συνέχιση της αρχικής µέγιστης δόσης ΚΣ πέραν των 1-3 εβδοµάδων
δεν 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. Η ελάττωση της µέγιστης δόσης των ΚΣ ξεκινάει
γενικά σε 5-7 ηµέρες και όχι πάντως σε διάστηµα > των 3-4 εβδοµάδων. Μία λογική
προσέγγιση είναι να ελαττώνεται κατόπιν η δόση κατά 5mg ανά 7-14 ηµέρες χωρίς το
συνολικό σχήµα να ξεπερνάει τις 12-16 εβδοµάδες. Το πρότυπο χορήγησης των ΚΣ
πρέπει βέβαια να εξατοµικεύεται µε βάση τα χαρακτηριστικά του ασθενή αλλά και της
νόσου. Η παρατεταµένη χρήση ΚΣ αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών & ευκαιριακών
λοιµώξεων ανεξάρτητα ή σε συνδυασµό µε ΑΚ ή/και αντι-TNFα παράγοντες καθώς
και περιεγχειρητικών λοιµώξεων ιδιαίτερα σε ασθενείς προχωρηµένης ηλικίας µε
συνοδό

µείζονα

νοσηρότητα

ή

υποθρεψία.

Η

συνδυαστική

χορήγηση

συµπληρώµατος ασβεστίου και βιταµίνης D είναι αποδεκτή και προτεινόµενη επιλογή
ακόµη και σε χορήγηση βραχυχρονίων σχηµάτων ΚΣ.
Τα

αντιβιοτικά

χρησιµοποιούνται

σε

περιπτώσεις

σηπτικών

επιπλοκών.

Ο

συνδυασµός σιπροφλοξασίνης σε δόση 500mgΧ2 και µετρονιδαζόλης σε δόση
500mgΧ3 ηµερησίως για τουλάχιστον 10 ηµέρες αποτελούν την πλέον αποδεκτή και
δοκιµασµένη επιλογή. Σκόπιµη είναι η αποφυγή χορήγησής τους για µεγάλο χρονικό
διάστηµα λόγω σπάνιων µεν αλλά δυνητικά σοβαρών (π.χ. µη αναστρέψιµη
νευροπάθεια από µετρονιδαζόλη) παρενεργειών.
Η ΑΖΑ χορηγείται σε δόση 2-2.5mg/kg/24h µε δυνατότητα χορήγησης έως και
3mg/kg/24h σε ανάγκη βελτιστοποίησής της. Η 6-ΜΡ χορηγείται σε δόση 11.5mg/kg/24h σε περιπτώσεις δυσανεξίας στην ΑΖΑ του τύπου των δυσπεπτικών
διαταραχών αλλά και σε περιπτώσεις αύξησης των ηπατικών ενζύµων και επεισοδίων
παγκρεατίτιδας εφόσον δεν υπάρχουν ικανοποιητικές εναλλακτικές φαρµακευτικές
επιλογές. Η εναρκτήρια δόση ΑΖΑ εφόσον δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός της
δραστικότητας του ενζύµου ΤΡΜΤ είναι 50mg/24h (25mg/24h στη 6-MP) µε
προοδευτική αύξηση κατά 50mg/24h (25mg/24h στη 6-ΜΡ) κάθε 7-10 ηµέρες µε
βάση εργαστηριακό έλεγχο µέχρι τη βέλτιστη δόση. Η απευθείας έναρξη ΑΖΑ/6-ΜΡ
στη µέγιστη δόση είναι αποδεκτή εφόσον είναι εφικτός ο προσδιορισµός του ΤΡΜΤ. Η
ΜΤΧ χορηγείται αρχικά σε δόση 25mg εβδοµαδιαίως για 8-12 εβδοµάδες και κατόπιν
σε δόση 15mg εβδοµαδιαίως µε προτιµητέα οδό την υποδόρια, η οποία φαίνεται να
υπερέχει της από του στόµατος χορήγησης σε χαρακτηριστικά φαρµακοδυναµικής και
φαρµακοκινητικής και άρα και κλινικής ανταπόκρισης ενώ επιτυγχάνει µεγαλύτερα
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ποσοστά συµµόρφωσης σε σχέση µε την ενδοµυϊκή οδό. Απαραίτητη κρίνεται η
συνδυαστική χορήγηση φυλλικού οξέος 5mg άπαξ εβδοµαδιαίως σε απόσταση 2-3
ηµερών από την ηµέρα λήψης της ΜΤΧ. Ο εργαστηριακός έλεγχος γίνεται αρχικά στις
0,1,2,4 εβδοµάδες, κάθε µήνα στο επόµενο τρίµηνο και κάθε 3-4 µήνες κατόπιν
εφόσον είναι φυσιολογικός. Η κλινική ανταπόκριση στα ΑΚ πρέπει να αξιολογείται
µετά πάροδο 3-6 µηνών από την έναρξή τους πριν την απόφαση αλλαγής θεραπείας.
Σκόπιµη κρίνεται η τέλεση U/S άνω & κάτω κοιλίας ετησίως στους ασθενείς υπό ΑΚ
αγωγή. Η θεραπεία µε θειοπουρίνες (ΑΖΑ/6-ΜΡ) θα πρέπει να διατηρείται για
τουλάχιστον 6-7 έτη λόγω του υψηλού ποσοστού υποτροπής (>50% στα 3 έτη) µετά
διακοπή. ∆εν υπάρχει θεµελιωµένη σύσταση για τη διάρκεια θεραπείας µε ΜΤΧ αν και
στην κλινική πράξη κρίνεται αποδεκτή και ασφαλής η χορήγησή της για αρκετά έτη.
Το Ιnfliximab (IFX) & το Αdalimumab (ADA) είναι επί του παρόντος οι αντι-TNFα
παράγοντες, που διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το IFX
χορηγείται ενδοφλεβίως σε τρεις δόσεις εφόδου (0-2-6 εβδοµάδες) και κατόπιν κάθε 8
εβδοµάδες

σε

δόση

5mg/kg.

Σε

απώλεια

της

κλινικής

ανταπόκρισης,

η

βελτιστοποίηση επιτυγχάνεται µε βράχυνση του µεσοδιαστήµατος χορήγησης έως τις
4 εβδοµάδες ή/και αύξηση της δόσης έως τα 10mg/kg. Τo ADA χορηγείται υποδορίως
σε δύο δόσεις εφόδου (160/80mg) και κατόπιν κάθε 14 ηµέρες σε δόση 40mg. Σε
απώλεια της κλινικής ανταπόκρισης η βελτιστοποίηση επιτυγχάνεται µε βράχυνση του
µεσοδιαστήµατος χορήγησης έως τη µία εβδοµάδα. Η κλινική ανταπόκριση στους
αντι-TNFα παράγοντες πρέπει να αξιολογείται µετά πάροδο 12-14 εβδοµάδων από
την έναρξή τους. ∆εν υπάρχει θεµελιωµένη σύσταση για τη διάρκεια θεραπείας µε
αντι-TNFα παράγοντες αν και στην κλινική πράξη κρίνεται αποδεκτή και ασφαλής η
χορήγησή τους για τουλάχιστον 3-4 έτη. Η απόφαση για τη διακοπή τους σε
περιπτώσεις µακροχρόνιας ύφεσης πρέπει να λαµβάνεται εφόσον επιβεβαιωθεί εκτός
της κλινικής και ενδοσκοπική και εργαστηριακή ύφεση.
Οι αντι-TNFα παράγοντες εµφανίζουν παρόµοια αποτελεσµατικότητα και προφίλ
ανεπιθύµητων ενεργειών και εποµένως η επιλογή του ενός έναντι του άλλου θα
βασιστεί στις εγκεκριµένες ενδείξεις, στη διαθεσιµότητα, την προτίµηση του ασθενούς
και το κόστος. Η χρήση τους σε πρώιµο στάδιο µετά τη διάγνωση ως εναλλακτική των
ΚΣ επιλογή τους καθιστά πιο αποτελεσµατικούς και συστήνεται σε ασθενείς µε
παρουσία χαρακτηριστικών δυσµενούς εξέλιξης της νόσου. Ωστόσο όµως η επιλογή
θα πρέπει να είναι προσεκτική ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη έκθεση σε αυξηµένο
κίνδυνο λοιµώξεων, µιτωτικών εξεργασιών αλλά και κόστους θεραπείας. Η
συστηµατική προγραµµατισµένη έγχυση/ένεση του αντι-TNFα παράγοντα υπερέχει
της κατ’ επίκληση χορήγησης επί υποτροπής. Οι νεαροί, µη καπνιστές ασθενείς µε
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υψηλή τιµή CRP & σοβαρές βλεννογονικές αλλοιώσεις µε NC εντοπισµένη στο παχύ
έντερο χωρίς να έχουν προηγουµένως υποβληθεί σε εκτοµή τµήµατος εντέρου
φαίνεται ότι ωφελούνται περισσότερο από τη χρήση των αντι-TNFα παραγόντων.
Αντίθετα δεν πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς µε ινώδη στένωση που προκαλεί
απόφραξη, παρουσία ή έντονη υποψία ενδοκοιλιακού ή περιεδρικού αποστήµατος,
ενεργό λοίµωξη (προσοχή στη φυµατίωση), συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
σταδίου ΙΙΙ ή IV κατά NYHA, αποµυελινωτική νόσο (πολλαπλή σκλήρυνση, οπτική
νευρίτιδα) και πρόσφατη (<5ετών) ενεργό ή ογκολογικά ιαθείσα υπό παρακολούθηση
µιτωτική νόσο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην έγκαιρη ανίχνευση σηµείων
& συµπτωµάτων ευκαιριακών λοιµώξεων στους ασθενείς υπό συνδυαστική
ανοσοτροποποιητική αγωγή και στον αποκλεισµό λανθάνουσας φυµατίωσης σε
αυτούς που πρόκειται να ξεκινήσουν αντι-TNFα αγωγή. Η µακροχρόνια χορήγηση
συνδυασµού ΑΚ & αντι-TNFα παραγόντων πρέπει να αποφεύγεται σε νεαρούς
άρρενες ασθενείς λόγω του κινδύνου εµφάνισης ηπατοσπληνικού Τ-κυτταρικού
λεµφώµατος και στους ηλικιωµένους λόγω µεγαλυτέρου κινδύνου λοιµώξεων. Τα
κέντρα στα οποία χορηγούνται αντι-TNFα παράγοντες, πρέπει να διαθέτουν επαρκή
εµπειρία στη χρήση τους, καλή γνώση των παρενεργειών τους, πρωτόκολλο
αντιµετώπισης των αλλεργικών αντιδράσεων και εκπαιδευµένο προσωπικό στη
χορήγησή τους.

13. Περιεδρική νόσος Crohn
Τα περιεδρικά συρίγγια µπορεί να αποτελούν αρχική εκδήλωση NC ή επιπλοκή στην
πορεία της νόσου. Η δηµιουργία συριγγίων διευκολύνεται από την ύπαρξη
διατοιχωµατικής φλεγµονής του εντέρου και υποδηλώνει την επέκταση της
φλεγµονώδους διεργασίας σε παρακείµενα όργανα, ιστούς ή το δέρµα. Εµφανίζονται
µέχρι το 40% των περιπτώσεων και συνήθως αποτελούν ένδειξη πιο επιθετικής
µορφής της νόσου. Ενώ η προσβολή του ορθού είναι σχετικά σπάνια στη NC, σε
ασθενείς µε περιεδρική νόσο είναι αρκετά συχνή. Μόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό
ασθενών έχουν µεµονωµένη περιεδρική νόσο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι
ταξινόµησης των συριγγίων, ίσως όµως η διάκριση τους σε απλά: χαµηλά,
επιφανειακά µε ένα εξωτερικό στόµιο, χωρίς πόνο ή κλυδασµό που να υποδηλώνει
περιεδρικό απόστηµα, χωρίς παρουσία ορθοκολπικού συριγγίου ή ορθοπρωκτικής
στένωσης και σύνθετα: υψηλά µε πολλαπλά εξωτερικά στόµια, συχνή παρουσία
πόνου και κλυδασµού ως απόρροια περιεδρικού αποστήµατος, ενδεχόµενη
παρουσία

ορθοκολπικού

συριγγίου

και

παρουσία

ενεργού

ορθίτιδας

ή/και
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ορθοπρωκτικής στένωσης όπως προτείνεται από την American Gastroenterological
Association (AGA) είναι η πλέον εύχρηστη και αποδεκτή.
∆ιάγνωση περιεδρικής NC
Η πλέον αξιόπιστη εκτίµηση της περιεδρικής NC µπορεί να γίνει µε την χειρουργική
εξέταση υπό γενική αναισθησία, µε την MR πυέλου και το διορθικό ενδοσκοπικό
υπερηχογράφηµα (EUS). Ο συνδυασµός δύο από τις τρεις αυτές µεθόδους θεωρείται
ότι δίδει τα καλύτερα αποτελέσµατα.
Θεραπεία περιεδρικής NC
Η αντιµετώπιση των συριγγίων εξαρτάται από την εντόπιση, τη σοβαρότητα των
συµπτωµάτων, τον αριθµό, την ύπαρξη προηγούµενων χειρουργικών επεµβάσεων
και τη λειτουργία του σφιγκτηριακού µηχανισµού.
Αντιβιοτικά. Χρησιµοποιούνται κυρίως η µετρονιδαζόλη (750-1500 mg/d) και η
σιπροφλοξασίνη (1000 mg/d) από µόνα τους ή σε συνδυασµό.

∆εν υπάρχουν

µεγάλες τυχαιοποιηµένες µελέτες φαίνεται όµως ότι είναι αποτελεσµατικά αλλά µε
µεγάλα ποσοστά υποτροπής µε την διακοπή τους. Χρησιµοποιούνται επίσης σε
συνδυασµό µε άλλες επιλογές (ΑΚ ή αντι TNFα παράγοντες).
Ανοσοκατασταλτικά. ∆εν υπάρχουν µεγάλες τυχαιοποιηµένες µελέτες και η χρήση
της ΑΖΑ βασίζεται στα αποτελέσµατα µετα-ανάλυσης, όπου η σύγκλειση συριγγίων
ήταν δευτερεύων στόχος σε 5 µελέτες. Η τρέχουσα πρακτική είναι η χρήση ΑΖΑ (22.5mg/Kg) ή 6-ΜΡ (1-1.5mg/Kg) είτε σε συνδυασµό µε αντιβιοτικά σαν αρχική
επιλογή είτε σε συνδυασµό µε αντι-TNFα παράγοντα σε σοβαρότερες περιπτώσεις.
Μειονεκτήµατα της ΑΖΑ είναι η καθυστερηµένη έναρξη δράσης και τα σχετικά υψηλά
ποσοστά δυσανεξίας (περίπου 20%).
Άλλα ΑΚ όπως η ΜΤΧ, η κυκλοσπορίνη Α και το tacrolimus, αποτελούν
δευτερεύουσες εναλλακτικές επιλογές λόγω της απουσίας µεγάλων συστηµατικών
µελετών, που να αποδεικνύουν την αποτελεσµατικότητά τους στην περιεδρική NC .
Αντι-TNFα παράγοντες. Σηµαντική πρόοδος στην συντηρητική αντιµετώπιση της
περιεδρικής NC έχει σηµειωθεί µετά την εισαγωγή των σύγχρονων βιολογικών
θεραπειών. Τόσο το IFX όσο και το ADA έχουν ως αποτέλεσµα την βελτίωση της
δραστηριότητας ή την πλήρη επούλωση των συριγγίων σε µεγάλα ποσοστά. Ο
συνδυασµός IFX ή ADA µε σιπροφλοξασίνη έχει καλύτερα αποτελέσµατα από την
µονοθεραπεία µε anti-TNFα παράγοντα.

16

Χειρουργική θεραπεία. Ο έλεγχος της σήψης είναι πρωταρχικός στόχος στην
περιεδρική NC. Η εξέταση υπό γενική αναισθησία και η παροχέτευση των
περιεδρικών αποστηµάτων µε την τοποθέτηση ειδικών παροχετεύσεων (setons)
αποτελούν σηµαντικό σκέλος της συνδυασµένης αντιµετώπισης της νόσου. Η
προσέγγιση αυτή µαζί µε την χρήση των αντι-TNFα παραγόντων δίδει τα καλύτερα
αποτελέσµατα στα σύνθετα συρίγγια επί NC.
Άλλες χειρουργικές παρεµβάσεις αποτελούν η συριγγοτοµή σε χαµηλά απλά
συρίγγια η ενδο-ορθική προωθούµενη πτυχή, η προσωρινή κολοστοµία και η
πρωκτοκολεκτοµή σαν έσχατη λύση. Ως εναλλακτικές τεχνικές έχουν αναφερθεί ο
καυτηριασµός µε CO2 και η σφράγιση του αυλού του συριγγίου µε κόλλα ινικής.
Ο χρόνος αφαίρεσης των setons πρέπει να εξατοµικεύεται ανάλογα µε την έκταση
και τη βαρύτητα των περιεδρικών βλαβών αλλά και την ηλικία του ασθενούς. Η
συνηθέστερη πρακτική σε νέους ασθενείς που ανταποκρίνονται στις εγχύσεις εφόδου
του αντι-TNFα παράγοντα (πλήρης παύση της εκροής περιεχοµένου από το/τα
εξωτερικό/ά στόµιο/α του/των συριγγίου/ων) είναι να αφαιρούνται τα setons σε 2-3
µήνες από την τοποθέτησή τους ώστε να δοθεί η δυνατότητα πλήρους σύγκλεισης
των συριγγίων. Σε γηραιότερους ασθενείς, η διατήρηση των setons ακόµη και για έτη
αποτελεί αποδεκτή επιλογή. Ο αντι-TNFα παράγοντας σκόπιµο είναι να διατηρείται
τουλάχιστον για 5 έτη.

14. Μετεγχειρητική NC
Στους ασθενείς µε NC θα απαιτηθεί εντερική εκτοµή σε ποσοστό έως 80% σε κάποια
φάση της νόσου. ∆υστυχώς η χειρουργική επέµβαση δεν αποτελεί ριζική
θεραπευτική επιλογή και για το λόγο αυτό θα πρέπει να διατηρείται ως επιλογή
διάσωσης στην πλειονότητα των ασθενών. Το ποσοστό της µετεγχειρητικής
υποτροπής ποικίλλει ανάλογα µε τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη: κλινικά,
ενδοσκοπικά, απεικονιστικά ή ιστολογικά. Είναι χαµηλότερο όταν υπολογίζεται µε
βάση τον αριθµό των εκτοµών, µέσο όταν υπολογίζεται µε βάση την κλινική εικόνα
και υψηλότερο όταν υπολογίζεται µε βάση τις ενδοσκοπικές αλλοιώσεις ή/και τα
ιστολογικά ευρήµατα. Τα περισσότερα δεδοµένα αφορούν τη (δε) ηµικολεκτοµή σε
NC εντοπισµένη στον τελικό ειλεό ή/και το (δε) κόλον. Το ποσοστό (µε βάση την
ενδοσκόπηση) µετεγχειρητικής υποτροπής κυµαίνεται από 65-90% στο 1ο έτος και
από 80-100% στα 3 έτη.

17

Παράγοντες πρώιµης µετεγχειρητικής υποτροπής στη NC
- Κάπνισµα
- Προηγηθείσα χειρουργική επέµβαση στον πεπτικό σωλήνα
- ∆ιατιτραίνουσα συµπεριφορά νόσου
- Περιπρωκτική εντόπιση νόσου
- Εκτεταµένη εκτοµή λεπτού εντέρου
∆ιάγνωση της µετεγχειρητικής υποτροπής στη NC
Η ειλεο-κολονοσκόπηση µε λήψη βιοψιών σε συνδυασµό µε την κλινική εικόνα και
τους εργαστηριακούς δείκτες φλεγµονής (συµπεριλαµβανοµένων των δεικτών
κοπράνων εφόσον είναι διαθέσιµοι) αποτελούν την προσέγγιση επιλογής για τη
διάγνωση της υποτροπής µετά χειρουργική εκτοµή εντέρου σε ασθενή µε NC. Η
ειλεο-κολονοσκόπηση αποτελεί τη χρυσή µέθοδο, συστήνεται

εντός του πρώτου

έτους µετά την επέµβαση και κατά προτίµηση περί τους 6 µήνες. Σε περίπτωση (δε)
ηµικολεκτοµής, σκόπιµη κρίνεται η λήψη βιοψιών χωριστά από το νέο-τελικό ειλεό,
την ειλεο-κολική αναστόµωση και το εναποµείναν τµήµα του παχέος εντέρου. Ο
ενδοσκοπικός δείκτης που έχει επικρατήσει και χρησιµοποιείται για την ταξινόµηση
των µετεγχειρητικών βλαβών στη (δε) ηµικολεκτοµή είναι το Rutgeerts’ score.
Συνδυαστικά ή εναλλακτικά των παραπάνω εφόσον δεν είναι διαθέσιµα µπορούν να
χρησιµοποιηθούν απεικονιστικές µέθοδοι (U/S, CTE, MRE) καθώς και η VCE.
Πρόληψη & αντιµετώπιση της µετεγχειρητικής υποτροπής στη NC
Όλοι οι ασθενείς µε NC, που υποβάλλονται σε εκτοµή τµήµατος εντέρου, πρέπει να
ενθαρρύνονται να διακόψουν το κάπνισµα. Η προφυλακτική θεραπεία συστήνεται
κυρίως µετά εκτοµή τµήµατος λεπτού εντέρου και ιδιαίτερα τελικού ειλεού. Οι
θειοπουρίνες (ΑΖΑ & 6-ΜΡ) είναι πιο αποτελεσµατικές από τη µεσαλαζίνη ή από τα
ιµιδαζολικά αντιβιοτικά για την πρόληψη τόσο της κλινικής όσο και της ενδοσκοπικής
υποτροπής. Αποτελούν την αγωγή εκλογής στους ασθενείς που παρουσιάζουν
τουλάχιστον ένα παράγοντα κινδύνου πρώιµης υποτροπής. Η συνηθέστερη και
περισσότερο αποδεκτή επιλογή σε αυτούς τους ασθενείς είναι η συνδυαστική
χορήγηση µετρονιδαζόλης (20mg/kg/ηµέρα) για 12 εβδοµάδες και ΑΖΑ. Έχουν γίνει
επίσης πρόδροµες µελέτες µε τη χρήση IFX ή ADA µε καλά αποτελέσµατα
αποτελώντας αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή σε ασθενείς µε δυσανεξία ή πρωτογενή
µη

ανταπόκριση

ή

δευτερογενή
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18

θειοπουρίνες. ∆ισκία µεσαλαζίνης σε δόση 4gr ηµερησίως πιθανόν αποτελούν
εναλλακτική επιλογή σε ασθενείς χωρίς παράγοντες κινδύνου και µεµονωµένη ειλεϊκή
εκτοµή. Η µη χορήγηση προφυλακτικής αγωγής αποτελεί αποδεκτή επιλογή σε
ασθενείς ασυµπτωµατικούς, χαµηλού κινδύνου για υποτροπή. Η έναρξη της
προφυλακτικής αγωγής συστήνεται εντός 2 εβδοµάδων µετά την επέµβαση και
εφόσον η τελευταία είναι ανεπίπλεκτη. Η διάρκεια της προφυλακτικής αγωγής θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 έτη. Σε περιπτώσεις ανάπτυξης στένωσης επί της
ειλεο-κολικής αναστόµωσης, που προκαλεί αποφρακτικά φαινόµενα, αποδεκτή
κρίνεται η εφαρµογή ενδοσκοπικών διαστολών µε µπαλόνι προκειµένου να
αποφευχθεί ή µετατοπιστεί για το µέλλον τυχόν νέα χειρουργική επέµβαση. Η
παρέµβαση αυτή θα πρέπει να αποφεύγεται εφόσον υπάρχουν φλεγµονώδεις
αλλοιώσεις στην αναστόµωση (Rutgeerts’ score >1).

Γ. ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ CROHN

Οι εξωεντερικές εκδηλώσεις (ΕΕΕ) παρατηρούνται σχετικά συχνότερα στην NC σε
σύγκριση µε την ΕΚ. Ιδιαίτερα οι ασθενείς µε NC και εντόπιση στο παχύ έντερο ή
συνδυασµό ειλεού και παχέος εντέρου παρουσιάζουν συχνότερα ΕΕΕ. Συχνότερες
ΕΕΕ είναι οι µυοσκελετικές και οι δερµατικές εκδηλώσεις και ακολουθούν οι
εκδηλώσεις από τους οφθαλµούς και το ήπαρ.
1. Μυοσκελετικές εκδηλώσεις. Η πλέον σηµαντική µυοσκελετική εκδήλωση είναι η
αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα που παρατηρείται στο 1-5% των περιπτώσεων.
Άλλη σηµαντική και πλέον συχνή αξονικού τύπου αρθροπάθεια είναι η ιερολαγονίτιδα
που παρατηρείται µέχρι το 50% των περιπτώσεων. Η περιφερική αρθροπάθεια
παρουσιάζεται σαν ολιγοαρθροπάθεια (µέχρι 5 αρθρώσεις) ή τύπου Ι και προσβάλλει
κυρίως µεγάλες αρθρώσεις, όπως αυτές των ώµων, των αγκώνων, των καρπών, των
ισχίων, των γονάτων και των αστραγάλων. Η µορφή αυτή αρθρίτιδος είναι συνήθως
οξεία, αυτοπεριοριζόµενη και σχετίζεται άµεσα µε την ενεργότητα της υποκείµενης
εντερικής νόσου. Άλλη µορφή είναι η τύπου ΙΙ περιφερική πολυαρθροπάθεια που
προσβάλλει τις µικρές αρθρώσεις των χεριών και των ποδιών, συµµετρικά, επιµένει
για µήνες ή χρόνια και δεν σχετίζεται µε την ενεργότητα της υποκείµενης εντερικής
νόσου.
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Η αντιµετώπιση των µυοσκελετικών εκδηλώσεων περιλαµβάνει την αντιµετώπιση της
υποκείµενης νόσου (ιδιαίτερα στην αρθροπάθεια τύπου Ι) και την χορήγηση
παραγόντων όπως σουλφασαλαζίνη, ΚΣ, ΜΤΧ και αντι-TNFα παράγοντες. Τα µη
στεροειδή αντιφλεγµονώδη καλό είναι να αποφεύγονται ιδιαίτερα σε ασθενείς µε
ενεργό νόσο. Σε περιπτώσεις µε έντονες εκδηλώσεις από τις αρθρώσεις και ιδιαίτερα
σε κεντρική αρθροπάθεια φάρµακα εκλογής είναι η ΜΤΧ και οι αντι-TNF παράγοντες
(IFX ή ADA)
2. ∆ερµατικές εκδηλώσεις. Οι συχνότερες δερµατικές εκδηλώσεις είναι το οζώδες
ερύθηµα και το γαγγραινώδες πυόδερµα. Το οζώδες ερύθηµα είναι συχνότερο και
εµφανίζεται σαν ερυθρά επώδυνα υποδόρια οζίδια στις εξωτερικές επιφάνειες των
άκρων, συνήθως σε περιόδους έξαρσης της νόσου. Η θεραπεία

του οζώδους

ερυθήµατος σχετίζεται µε την θεραπεία της υποκείµενης νόσου. Υφίεται συνήθως µε
τη χορήγηση ΚΣ ενώ σε ανθεκτικές περιπτώσεις συνιστάται χορήγηση ΑΚ ή αντιTNFα παραγόντων. Σοβαρότερη αλλά και σπανιότερη εκδήλωση αποτελεί το
γαγγραινώδες πυόδερµα που µπορεί να εµφανιστεί σε µορφή µεµονωµένων ή
πολλαπλών εξανθηµάτων (συχνά φλύκταινες) µέχρι σε µορφή νέκρωσης του
δέρµατος, µε βαθιές πυώδεις εξελκώσεις. Μπορεί να εµφανιστούν σε οποιοδήποτε
σηµείο του σώµατος, ακόµα και στα γεννητικά όργανα, ενώ συχνά έχει προηγηθεί
τραύµα στην περιοχή της βλάβης (ακόµα και χρόνια πριν). Η θεραπεία του
γαγγραινώδους πυοδέρµατος αρχικά περιλαµβάνει χορήγηση ΚΣ (τοπικά και από το
στόµα) ή τοπικών αλοιφών tacrolimus αλλά σε σοβαρότερες ανθεκτικές περιπτώσεις
προτείνεται η χορήγηση ΑΚ και αντι-TNFα παραγόντων.
3. Οφθαλµικές εκδηλώσεις. Οι οφθαλµικές εκδηλώσεις παρουσιάζονται µέχρι το
10% των περιπτώσεων µπορούν όµως να προκαλέσουν ικανή νοσηρότητα ή ακόµα
και τύφλωση. Οι συχνότερες εκδηλώσεις είναι η επισκληρίτιδα, η ραγοειδίτιδα και ο
καταρράκτης. Η επισκληρίτιδα συνήθως αντιµετωπίζεται µε χορήγηση τοπικών ΚΣ
και έλεγχο της υποκείµενης εντερικής νόσου. Η ραγοειδίτιδα επίσης αντιµετωπίζεται
µε χορήγηση τοπικών και από του στόµατος ΚΣ, όµως σε σοβαρότερες περιπτώσεις
συνιστάται θεραπεία µε αντι-TNFα παράγοντες. Ο καταρράκτης συνήθως σχετίζεται
µε την µακροχρόνια χρήση ΚΣ.
4. Εκδηλώσεις από ήπαρ – χοληφόρα. Η ηπατική βιοχηµεία µπορεί να εµφανίζεται
συχνά παθολογική σε ασθενείς µε NC (περίπου στο ένα τρίτο των ασθενών) η
συχνότητα όµως εµφάνισης της πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολαγγειίτιδος (ΠΣΧ)
είναι µόνο στο 6% των ασθενών αυτών. Η ΠΣΧ είναι µεν σπάνια σε ασθενείς µε NC
(λιγότερη συχνή σε σύγκριση µε την ΕΚ) αλλά σε µεγάλο ποσοστό ασθενών
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εξελίσσεται σε κίρρωση µε ανάγκη µεταµόσχευσης ήπατος. Επίσης ο κίνδυνος
ανάπτυξης χολαγγειοκαρκινώµατος είναι σηµαντικός. Η διάγνωση γίνεται µε
µαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP) ή βιοψία ήπατος. Η θεραπεία της
ΠΣΧ σε πρώιµα στάδια συνίσταται στη χορήγηση ουρσοδεοξυχολικού οξέος που
βελτιώνει την χολόσταση και πιθανώς και την επιβίωση. Σε προχωρηµένα στάδια
συνιστάται διαστολή των στενώσεων µε ERCP και µεταµόσχευση ήπατος.
5. Μεταβολική οστική νόσος. Η χρόνια φλεγµονή της NC είναι γνωστό ότι
επηρεάζει τον µεταβολισµό των οστών µε αποτέλεσµα την συχνή παρουσία
οστεοπενίας, οστεοπόρωσης ή και οστικών καταγµάτων. Η µέτρηση της οστικής
πυκνότητας

µε DEXA scanning είναι µια συνηθισµένη τακτική πλην όµως στην

εκτίµηση του κινδύνου καταγµάτων δεν αρκεί και πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και
άλλοι παράγοντες. Πρόσφατα έχει προταθεί η χρήση του FRAX score και στους
ασθενείς µε NC. Η πρόληψη της οστικής απώλειας και των καταγµάτων πρέπει να
γίνεται µε περιορισµό της χρήσης ΚΣ, χορήγηση ασβεστίου και βιταµίνης D ενώ η
χρήση διφωσφονικών πρέπει να γίνεται επιλεγµένα σε ορισµένες περιπτώσεις.
6. Αναιµία. Η αναιµία είναι µία από τις συχνότερες εξωεντερικές εκδηλώσεις της NC
µε ισχυρή επίδραση στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο
Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ), ως αναιµία ορίζεται το επίπεδο αιµοσφαιρίνης κάτω από
120 g/L σε γυναίκες (<110 g/L για εγκύους) και κάτω από 130 g/L σε άνδρες, στο
επίπεδο της θάλασσας. Τα κριτήρια αυτά έχουν ισχύ και για τους ασθενείς µε NC. Η
αναιµία στη NC µπορεί να οφείλεται πρωταρχικά σε σιδηροπενία εξαιτίας χρόνιας
απώλειας αίµατος αλλά και µειωµένης απορρόφησης του σιδήρου των τροφών από
τον εντερικό βλεννογόνο, λόγω της φλεγµονής. Ωστόσο φαίνεται να είναι
πολυπαραγοντικής αιτιολογίας, και συχνότερα εµφανίζεται ως το αποτέλεσµα του
συνδυασµού της σιδηροπενίας και της αναιµίας της φλεγµονής ή αναιµίας χρονίας
νόσου. Για τον αποτελεσµατικό χειρισµό ασθενών είναι πολύ σηµαντικό για τον
θεράποντα ιατρό να διαγνώσει τον τύπο της αναιµίας και να καθορίσει το βαθµό της
σιδηροπενίας και το βαθµό φλεγµονής σε κάθε ασθενή, έτσι ώστε να αποφασίσει σε
εξατοµικευµένη βάση για τη θεραπεία. Οι δείκτες που χρησιµοποιούνται για τον
σκοπό αυτό είναι η φερριτίνη, ο κορεσµός της τρανσφερρίνης, ο διαλυτός υποδοχέας
της τρανσφερρίνης, οι MCV & RDW καθώς και η CRP. Στους ασθενείς µε έξαρση
νόσου, µε βαριά αναιµία (Hb<10) ή δυσανεξία στον σίδηρο από το στόµα πρέπει να
χορηγείται αγωγή υποκατάστασης µε ενδοφλέβιο σίδηρο. Σίδηρος από το στόµα
µπορεί να χορηγείται σε ασθενείς µε ήπια αναιµία και νόσο σε ύφεση.
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