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Ορισμοί και διάγνωση

1. Ορισμοί

1.1. Εισαγωγή

Η ελκώδης κολίτιδα αποτελεί δια βίου νόσημα που 
οφείλεται στην αλληλεπίδραση γενετικών και περι-
βαλλοντικών παραγόντων, και παρατηρείται κατά κύ-
ριο λόγο σε χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου. Η ακρι-
βής αιτιολογία είναι άγνωστη και συνεπώς, φαρμακευ-
τική αγωγή που να οδηγεί σε ίαση δεν είναι ακόμη δι-
αθέσιμη. Εντός των ευρωπαϊκών ορίων παρατηρείται 
μία κλιμάκωση της επίπτωσης από τον Βορρά προς 
το Νότο, αν και φαίνεται ότι η επίπτωση έχει αυξηθεί 
τα τελευταία έτη στο Νότο και τις αναπτυσσόμενες 
χώρες.1,2 Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίζουν σημαντι-
κό φορτίο νοσηρότητας παρά τη θεραπευτική αγωγή 
(66% αναφέρουν περιορισμό στη δουλειά και 73% σε 
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου),3 ελπίζοντας ότι 
η αιτιολογία της ελκώδους κολίτιδας θα αποκαλυφθεί 
σύντομα ώστε να ακολουθήσει και θεραπείας ίασης. 
Αν και αυτό είναι πιθανό να συμβεί εντός της επόμε-
νης δεκαετίας, οι θεράποντες ιατροί οφείλουν να συμ-
βουλεύουν τους ασθενείς με βάση τα δεδομένα που 
είναι διαθέσιμα σήμερα. Παρά την ύπαρξη τυχαιοποι-
ημένων μελετών, θα υπάρχουν πάντα και ερωτήματα 
που μπορούν να απαντηθούν μόνο με κριτική σκέψη 
και προσωπική άποψη. Αυτό οδηγεί σε διαφορετικές 
πρακτικές μεταξύ των θεραπόντων, που μπορεί να 
εξομαλυνθούν σημαντικά αν λάβει κανείς υπόψη τη 
διαφορετική έμφαση που δίνεται στη νόσο μεταξύ δι-
αφορετικών χωρών. 

Η Ομοφωνία σκοπεύει να αντιμετωπίσει αυτές τις δι-
αφορές. Η Ομοφωνία δεν σκοπεύει να υποσκελίσει 
τις κατευθυντήριες οδηγίες των διαφόρων χωρών 
(όπως η Βρετανία ή η Γερμανία),4,5 οι οποίες σε γε-
νικές γραμμές καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα 
μιας και βασίζονται στα ίδια αποδεικτικά στοιχεία. 
Αντίθετα, ο σκοπός της Ομοφωνίας είναι να προω-
θήσει μια ευρωπαϊκή προοπτική στην αντιμετώπιση 
της ελκώδους κολίτιδας (ΕΚ) και τα διλήμματά της. 

Καθώς η ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών είναι 
μια διαδικασία που κοστίζει σημαντικά σε χρήμα και 
χρόνο, μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή επανάλη-
ψης τέτοιων προσπαθειών στο μέλλον. Μια Ευρωπα-
ϊκή Ομοφωνία επίσης θεωρείται σημαντική καθώς 
αυξανόμενος αριθμός κλινικών δοκιμών συλλέγει 
ασθενείς από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης, όπου δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί κα-
τευθυντήριες οδηγίες. 

Το παρόν κείμενο παρουσιάζει την τρέχουσα Ευρω-
παϊκή Ομοφωνία στη διάγνωση και θεραπεία της ΕΚ, 
όπως επιτεύχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Crohn και Κολίτιδας (ECCO) σε ειδική συνάντηση στις 
20 Οκτωβρίου 2006 στο Βερολίνο. Ο Οργανισμός 
αποτελεί ένα φόρουμ ειδικών στη φλεγμονώδη νόσο 
του εντέρου από 23 ευρωπαϊκές χώρες. Όπως και η 
αρχική Ομοφωνία που σχετιζόταν με τη νόσο Crohn 
(6), η τρέχουσα Ομοφωνία διακρίνεται σε τρία μέρη: 
ορισμοί και διάγνωση, τρέχουσα αντιμετώπιση, και 
αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων. Το πρώτο μέ-
ρος αναφέρεται στους στόχους, τις μεθόδους και τον 
ορισμό της Ομοφωνίας, καθώς και στην ταξινόμηση, 
διάγνωση, απεικόνιση και ιστοπαθολογία της ΕΚ. Το 
δεύτερο μέρος σχετικά με την τρέχουσα αντιμετώ-
πιση αναφέρεται στην αντιμετώπιση της ενεργού 
νόσου, τη φαρμακευτική θεραπεία διατήρησης της 
ύφεσης και τη χειρουργική θεραπεία της ΕΚ. Το τρίτο 
μέρος σχετικά με ειδικές καταστάσεις αναφέρεται σε 
διαταραχές της νεο-ληκύθου, στην επιτήρηση του 
καρκίνου στην ΕΚ, παιδιατρική νόσο, νόσο σε κύηση, 
ψυχοσωματικές εκδηλώσεις, εξωεντερικές εκδηλώ-
σεις και εναλλακτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις. 

Η στρατηγική επίτευξης της Ομοφωνίας περιελάμβα-
νε πέντε βήματα: 

1. Σχετικά ερωτήματα για καθένα από τα 14 θέ-
ματα που αφορούν τη διάγνωση και θεραπεία 
της ΕΚ αναπτύχθηκαν από τους προεδρεύοντες 
και τις ομάδες εργασίας. Τα ερωτήματα εστίαζαν 
στην τρέχουσα κλινική πρακτική και σε αμφι-
σβητούμενα ζητήματα, ανακυκλώθηκαν μεταξύ 
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των προεδρευόντων για την αποφυγή παρόμοι-
ων ερωτημάτων, και στη συνέχεια στάλθηκαν 
στους 59 συμμετέχοντες στη συνάντηση της 
Ομοφωνίας. Από τους συμμετέχοντες ζητήθη-
κε να απαντηθούν τα ερωτήματα με βάση την 
εμπειρία τους αλλά και τα δεδομένα της βιβλιο-
γραφίας (μέθοδος Delphi).7 

2. Παράλληλα, οι ομάδες εργασίες διερεύνησαν 
διεξοδικά τη βιβλιογραφία τη σχετική με το 
θέμα τους χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες λέ-
ξεις-κλειδιά και τις βάσεις δεδομένων PubMed/
Medline και Cochrane, καθώς και δικά τους 
στοιχεία. Η ποιότητα της απόδειξης (evidence 
level EL) ταξινομήθηκε με βάση το Κέντρο της 
Οξφόρδης για την Ιατρική Βάσει Αποδείξεων,8 
(Πίνακας 1.1). 

3. Ακολούθως, κάθε προεδρεύων συνέταξε προσω-
ρινές κατευθυντήριες θέσεις με βάση τις απαντή-
σεις στα ερωτήματα και τα αποδεικτικά στοιχεία 
από τη βιβλιογραφία και οι θέσεις δόθηκαν αρχι-
κά στα μέλη της κάθε ομάδας εργασίας και ακο-
λούθως σε όλους τους συμμετέχοντες. 

4. Ακολούθως, οι ομάδες εργασίας συναντήθηκαν 
στο Βερολίνο τις 20 Οκτωβρίου 2006 για να συμ-
φωνήσουν στις θέσεις. Οι συμμετέχοντες, υπό 
την προεδρία των EF Strange και SPL Travis, κλή-
θηκαν να συμφωνήσουν στο περιεχόμενο κάθε 
κατευθυντήριας θέσης. Τεχνικά αυτό επιτεύχθηκε 
με προβολή στην οθόνη των θέσεων και τροπο-
ποίησή τους έως την επίτευξη ομοφωνίας. Ως 
ομοφωνία ορίστηκε η σύμφωνη γνώμη ποσο-
στού άνω του 80% των συμμετεχόντων, δόθηκε 
η ονομασία Ομόφωνη Θέση και αριθμήθηκε για 
πρακτικούς λόγους. Κάθε κατευθυντήρια θέση 
βαθμολογήθηκε (recommendation grade - RG) 
σύμφωνα με το Κέντρο της Οξφόρδης για την 
Ιατρική Βάσει Αποδείξεων,8 (Πίνακας 1). 

5. Το τελικό κείμενο για κάθε θέμα γράφηκε από 
τους προεδρεύοντες σε συνεργασία με την 

ομάδα εργασίας τους. Οι κατευθυντήριες θέσεις 
ομοφωνίας συνοδεύονται από σχόλια περί των 
σχετικών αποδείξεων και προσωπικών από-
ψεων. Οι θέσεις εννοείται πως διαβάζονται όχι 
μεμονωμένα αλλά σε συνδυασμό με τα σχετικά 
σχόλια. Το τελικό κείμενο διαμορφώθηκε από 
τους EF Strange και SPL Travis όσον αφορά την 
ομοιομορφία του ύφους και στη συνέχεια δια-
νεμήθηκε στους συμμετέχοντες, από τους οποί-
ους και εγκρίθηκε. Σε κάποιες περιπτώσεις η 
ποιότητα των αποδείξεων είναι σχετικά χαμηλή, 
αντανακλώντας την απουσία τυχαιοποιημένων 
ελεγχόμενων μελετών. Συνεπώς, όπου κρίθηκε 
σκόπιμο περιελήφθη η γνώμη των ειδικών. 

1.2. Ορισμοί

Ο ECCO πέτυχε την κοινή χρήση συχνά χρησιμοποι-
ούμενων όρων. Αν και η σημασία ορισμένων όρων 
(όπως η πρώιμη υποτροπή ή ο τύπος της υποτροπής) 
είναι ακαθόριστη, αυτοί οι όροι είναι σημαντικοί στη 
λήψη κλινικών αποφάσεων (για παράδειγμα, στην 
έναρξη ανοσοτροποποιητικής αγωγής), και συνεπώς 
θεωρούνται χρήσιμοι. Αναγνωρίζεται το αυθαίρετο 
κάποιων από τους ορισμούς, αλλά η Ομοφωνία θεω-
ρεί σημαντική τη χρήση κοινής ορολογίας. 

Η Ελκώδης Κολίτιδα (ΕΚ) είναι χρόνια φλεγμονώδης 
διαταραχή που προκαλεί φλεγμονή του βλεννογό-
νου του παχέος εντέρου κατά συνέχεια χωρίς την 
παρουσία κοκκιωμάτων στη βιοψία, προσβάλλει το 
ορθό και ποικίλη έκταση του παχέος εντέρου και χα-
ρακτηρίζεται από πορεία με εξάρσεις και υφέσεις.9 

Η Αταξινόμητη Κολίτιδα (colitis yet to be classified) 
είναι ο πλέον κατάλληλος όρος για τις λίγες περι-
πτώσεις όπου μια σαφής διάκριση μεταξύ ΕΚ, νόσου 
Crohn, ή άλλων μορφών κολίτιδας δεν μπορεί να επι-
τευχθεί μετά την κατάλληλη εκτίμηση του ιστορικού, 
της ενδοσκοπικής εικόνας, της ιστοπαθολογικής εξέ-
τασης πολλαπλών δειγμάτων βιοψίας βλεννογόνου, 
και του κατάλληλου ακτινολογικού ελέγχου.9,10 
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Η Ακαθόριστη Κολίτιδα (indeterminate colitis) είναι 
παθολογοανατομικός όρος για την περιγραφή του 
δείγματος κολεκτομής το οποίο εμφανίζει επικαλυ-
πτόμενα χαρακτηριστικά τόσο ΕΚ όσο και νόσου 
Crohn.10,11 Έχει διαφορετική προγνωστική σημασία 
που σχετίζεται με περαιτέρω χειρουργική αντιμετώ-
πιση (βλέπε Κεφ. 7.5.7.). 

1.2.1. Κατανομή της νόσου (βλέπε Κεφ. 2.1)

Η ταξινόμηση του Μόντρεαλ (Πίνακας 1.2)9 για τον 
ορισμό της κατανομής της νόσου προτιμήθηκε από 
52/59 συμμετέχοντες. Λαμβάνει υπόψη τη μέγιστη 
μακροσκοπικά έκταση της νόσου στην ενδοσκόπη-
ση, ενώ στο παρελθόν η μακροπρόθεσμη πρόγνωση 

Πίνακας 1.1. Ποιότητα αποδείξεων (Levels of evidence) και βαθμοί σύστασης με βάση το Κέντρο της Οξφόρδης 
για την Ιατρική Βάσει Αποδείξεων (για λεπτομέρειες βλέπε http://www.cebm.net/levels_of_evidence.asp#refs).

Ποιότητα�
απόδειξης�(EL) Διαγνωστική�μελέτη Θεραπευτική�μελέτη

1a Συστηματική ανασκόπηση με ομοιογένεια επιπέδου 
1 διαγνωστικών μελετών

Συστηματική ανασκόπηση με ομοιογένεια τυχαιοποιημένων 
ελεγχόμενων μελετών (RCT)

1b Μελέτη εκτίμησης κοόρτης με ικανοποιητικά 
επίπεδα αναφοράς 

Μεμονωμένη RCT με στενό (διάστημα αξιοπιστίας) 
confidence interval

1c Η ειδικότητα είναι τόσο υψηλή ώστε θετικό 
αποτέλεσμα είναι παθογνωμονικό (SpPin) ή η 
ευαισθησία είναι τόσο υψηλή ώστε ένα αρνητικό 
αποτέλεσμα αποκλείει τη διάγνωση (SnNout)

Όλα ή κανένα

2a Συστηματική ανασκόπηση με ομοιογένεια επιπέδου 
>2 διαγνωστικών μελετών

Συστηματική ανασκόπηση (με ομοιογένεια) μελετών κοόρτης 

2b Μελέτη ερευνητική κοόρτης με ικανοποιητικά 
επίπεδα αναφοράς

Μεμονωμένη μελέτη κοόρτης (περιλαμβανόμενης χαμηλής 
ποιότητας RCT, π.χ. με παρακολούθηση σε κάτω του 80%) 

2c Μελέτες έκβασης, οικολογικές μελέτες 

3a Συστηματική ανασκόπηση με ομοιογένεια επιπέδου 
3b και καλύτερων μελετών

Συστηματική ανασκόπηση με ομοιογένεια μελετών case-
control (περίπτωσης-μάρτυρα)

3b Ασυνεχής μελέτη ή άνευ συνεπώς εφαρμοζόμενων 
επιπέδων αναφοράς.

Μεμονωμένη μελέτη case-control (περίπτωσης-μάρτυρα)

4 Μελέτες case-control (περίπτωσης-μάρτυρα), πτωχά 
ή μη ανεξάρτητα επίπεδα αναφοράς 

Σειρά ασθενών (περιλαμβάνονται πτωχής ποιότητας μελέτες 
κοόρτης και case-control (περίπτωσης-μάρτυρα)

5 Γνώμη ειδικού άνευ ιδιαίτερης κριτικής εκτίμησης, 
ή με βάση τη φυσιολογία, πειραματική έρευνα, ή 
«κανόνων και αρχών» 

Γνώμη ειδικού άνευ ιδιαίτερης κριτικής εκτίμησης, ή με βάση 
τη φυσιολογία, πειραματική έρευνα, ή «κανόνων και αρχών»

Βαθμολόγηση�θέσης�

A Συμβατές μελέτες επιπέδου 1

B Συμβατές μελέτες επιπέδου 2 ή 3 ή συμπέρασμα προερχόμενο από μελέτες επιπέδου 1

C Συμβατές μελέτες επιπέδου 4 ή συμπέρασμα προερχόμενο από μελέτες επιπέδου 2 ή 3

D Στοιχεία επιπέδου 5 ή δυσχερώς ανακόλουθες ή μη συμπερασματικές μελέτες κάθε επιπέδου
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βασιζόταν στην έκταση της νόσου με βάση τον βα-
ριούχο υποκλυσμό. Η σημασία της ύπαρξης περισ-
σότερο εκτεταμένης μικροσκοπικής νόσου δεν είναι 
γνωστή. Αναγνωρίζεται, όμως, η πτωχή συσχέτιση 
μεταξύ μακροσκοπικής και μικροσκοπικής νόσου 
(κ=0,39).10 Αναγνωρίζεται επίσης ο περιορισμός που 
εμπεριέχεται σε μια ταξινόμηση με βάση την έκταση 
της νόσου, έκταση η οποία μεταβάλλεται στον χρόνο 
υπογραμμίζοντας τη δυναμική φύση της φλεγμονώ-
δους νόσου του εντέρου.12

1.2.2. Ενεργός νόσος 

Για τους σκοπούς αυτής της Ομοφωνίας η κλινι-
κή ενεργότητα της νόσου διακρίνεται σε νόσο σε 
ύφεση, νόσο ήπιας βαρύτητας, μέτριας βαρύτητας, 
και βαριά. Είναι απαραίτητοι οι σαφείς ορισμοί της 
ενεργότητας της νόσου, καθώς αν οι όροι χρησιμο-
ποιηθούν μόνο για να περιγράψουν το ήπιο, μέτριο, 
και μείζονος βαρύτητας ένα τρίτο ασθενών που ανα-
καλεί η κλινική εμπειρία του ειδικού, δημιουργείται 
σύγχυση. Από τους συμμετέχοντες, 31/59 θεώρησαν 
ως χρήσιμα στην κλινική πράξη για την επιβεβαίω-
ση ενεργού κολίτιδας, τα κριτήρια των Truelove και 
Witts13 (περιληπτικά Πίνακας 1.3) σε συνδυασμό με 
σιγμοειδοσκόπηση. 

16/59 συμμετέχοντες προτίμησαν την κλίμακα Mayo 
(Πίνακας 1.4)14 και τις τροποποιήσεις της.15 Η σημα-
σία των διαφορετικών δεικτών στην εφαρμογή κλι-

νικών μελετών βρίσκεται πέρα από τους σκοπούς 
της παρούσας Ομοφωνίας, έχει όμως επανεκτιμηθεί 
πρόσφατα15 και η ECCO αναγνωρίζει την ανάγκη 
εκτίμησης των διαφορετικών κλινικών και ενδοσκο-
πικών συστημάτων βαθμολόγησης της ενεργότητας 
της νόσου. 

Η ταξινόμηση του Μόντρεαλ (Πίνακας 1.5)9,10 βασί-
ζεται κατά πολύ στα κριτήρια των Truelove και Witts, 
καθώς αυτά αντανακλούν την κλινική πράξη. 

Ο όρος «βαριά κολίτιδα» (ή «οξεία βαριά κολίτιδα») 
προτιμάται του όρου «κεραυνοβόλος κολίτιδα», 
καθώς η έννοια του κεραυνοβόλου είναι ασαφώς 
καθορισμένη. Χρησιμοποιήθηκε τη δεκαετία του 
1950 για να ορίσει μεμονωμένο επεισόδιο που οδη-
γεί στον θάνατο εντός έτους,16 κάτι που δεν εμπίπτει 
στην κλινική πράξη του σήμερα. Η βαριά κολίτιδα 
όπως καθορίζεται από τα κριτήρια των Truelove και 
Witts (Πίνακας 1.3 και Κεφάλαιο 5.1 στο επόμενο 
άρθρο στο ίδιο τεύχος) αποτελεί όρο που μπορεί 
ευχερώς να χρησιμοποιηθεί σε μη νοσηλευόμε-
νους ασθενείς, να καθορίσει την πορεία της αγωγής 
(ανάγκη εισαγωγής στο νοσοκομείο για εντατική 
θεραπεία ή όχι), αλλά και την έκβαση (μόνο 70% 
απαντά σε εντατική αγωγή). Τα κριτήρια αυτά συ-
στήνονται ως κατάλληλα για την ταυτοποίηση της 
οξείας βαριάς κολίτιδας από το Αμερικανικό Κολ-
λέγιο Γαστρεντερολογίας (ACG)17 και την Εταιρεία 
Κολοπρωκτολογίας της Βρετανίας και της Ιρλανδίας 
(ACPGBI),18 καθώς και τον ECCO.

Πίνακας 1.2. Κατανομή ελκώδους κολίτιδας (9).

Όρος� Κατανομή Περιγραφή�

Ε1 Ορθίτιδα Προσβολή περιορισμένη στο ορθό (δηλαδή το εγγύς όριο της φλεγμονής είναι περιφερικά  
της ορθοσιγμοειδικής συμβολής)

Ε2 Αριστερόπλευρη κολίτιδα Προσβολή περιορισμένη στο τμήμα του παχέος περιφερικά της σπληνικής καμπής  
(ανάλογο της «περιφερικής» κολίτιδας)

Ε3 Εκτεταμένη Η προσβολή επεκτείνεται και κεντρικότερα της σπληνικής καμπής (περιλαμβανομένης  
της παν-κολίτιδας)
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Η μέτριας βαρύτητας νόσος είναι πλέον απαραίτη-
το να διακρίνεται από την ήπια ενεργό νόσο, καθώς 
μπορεί να διαφέρει η αποτελεσματικότητα ορισμέ-
νων θεραπευτικών προσεγγίσεων (βλέπε Κεφ. 5). 
Το απλούστερο κλινικό μέτρο που μπορεί να δια-

κρίνει μεταξύ μέτριας και ήπιας βαρύτητας νόσου 
είναι η παρουσία ευθρυπτότητας του βλεννογόνου 
(αιμορραγία σε ήπια επαφή με τον βλεννογόνο του 
ορθού στη διάρκεια της σιγμοειδοσκόπησης). Δεν 
έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η τεχνική εκτίμησης της 

Πίνακας 1.3. Ενεργότητα νόσου στην ελκώδη κολίτιδα, προσαρμογή από Truelove και Witts.13

Ήπια Μέτρια�(μεταξύ�ήπιας�και�βαριάς) Βαριά

Αιματηρές�κενώσεις�ημερησίως <4 4 ή περισσότερες, αν ≥6, και…

Καρδιακός�ρυθμός <90/λεπτό ≤90/λεπτό >90/λεπτό ή

Θερμοκρασία <37,5ºC ≤37,8ºC >37,8ºC ή

Αιμοσφαιρίνη� >11,5 g/dl ≥10,5 g/dl < 10,5 g/dl ή

ΤΚΕ� <20 mm/h ≤30 mm/h >30 mm/h ή

ή�CRP Φυσιολογική ≤30 mg/lt >30 mg/lt

Πίνακας 1.4. Σύστημα Βαθμολόγησης Mayo (για λεπτομέρειες βλέπε αναφορές 14, 15 και www.gastrojournal.org).

Mayo�δείκτης� 0 1 2 3

Συχνότητα�κενώσεων Φυσιολογική 1-2 φορές ημερησίως 
πάνω από το 
φυσιολογικό

3-4 φορές ημερησίως 
πάνω από το 
φυσιολογικό

5 φορές ημερησίως 
πάνω από το 
φυσιολογικό

Αιμορραγία�από�το�ορθό Όχι Ίχνη Εμφανής Κυρίως αίμα

Βλεννογόνος Φυσιολογικός Ήπια ευθρυπτότητα Μέτρια ευθρυπτότητα Αυτόματη αιμορραγία

Γενική�εκτίμηση�θεράποντα� Φυσιολογική Ήπια Μέτρια Βαριά 

Πίνακας 1.5. Ταξινόμηση Μόντρεαλ της ενεργότητας νόσου στην ελκώδη κολίτιδα.9

S0 S1 S2 S3

Ύφεση Ήπια Μέτριας�βαρύτητας Βαριά�

Κενώσεις�ημερησίως Ασυμπτωματικός 
ασθενής 

≤4 >4 ≥6 και 

Αίμα� Μπορεί να παρατηρείται Παρατηρείται Παρατηρείται 

Καρδιακός�ρυθμός� Φυσιολογικά Ελάχιστα ή απόντα σημεία 
συστηματικής τοξικότητας 

>90 ανά λεπτό ή

Θερμοκρασία� >37,5ºC ή 

Αιμοσφαιρίνη� <10,5 g/dl ή

ΤΚΕ >30 mm/h
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ευθρυπτότητας του βλεννογόνου κατά τη διάρκεια 
της σιγμοειδοσκόπησης με εύκαμπτο ενδοσκόπιο. 
Μία προσέγγιση είναι η εφαρμογή επαρκούς πίεσης 
στον βλεννογόνο με τη λαβίδα βιοψίας κλειστή ώστε 
να δημιουργηθεί μικρό εντύπωμα, διατήρηση της 
πίεσης για 3 δευτερόλεπτα. Ακολούθως ορίζεται ως 
ευθρυπτότητα η εμφάνιση αιμορραγίας από το ση-
μείο εφαρμογής της πίεσης. Η μέθοδος αυτή δεν έχει 
ακόμη αξιολογηθεί.

1.2.3. Ύφεση

Ως ύφεση ορίζεται η πλήρης λύση των συμπτωμά-
των και η ενδοσκοπική επούλωση του βλεννογόνου 
(Κεφ. 2.2.4). Στις κλινικές μελέτες είναι πλέον κατάλ-
ληλος ο συνδυασμός κλινικών και ενδοσκοπικών 
ευρημάτων,15,19 αλλά τα ποσοστά ύφεσης μπορεί να 
διαφέρουν έως και δύο φορές ανάλογα με τον ορι-
σμό της ύφεσης που χρησιμοποιείται σε κάθε κλινική 
μελέτη.20 Στην κλινική πράξη, 33/59 συμμετέχοντες 
συμφώνησαν ότι η ύφεση ισοδυναμεί με τρεις ή λιγό-
τερες κενώσεις ημερησίως και απουσία αιμορραγίας 
ή έπειξης. Η ύφεση όταν ορίζεται από τον ασθενή 
εξατομικευμένα εμφανίζει 86% ευαισθησία και 76% 
ειδικότητα σε σχέση με ύφεση βάσει ορισμού (απου-
σία μακροσκοπικού αίματος και απουσία ενδοσκοπι-
κά ευθρυπτότητα βλεννογόνου), υποδηλώνοντας ότι 
γενικά στην κλινική πράξη η σιγμοειδοσκόπηση είναι 
σπάνια απαραίτητη για την επιβεβαίωση της επού-
λωσης του βλεννογόνου.21 

1.2.4. Θεραπευτική ανταπόκριση

Ως ανταπόκριση ορίζεται η κλινική και ενδοσκοπική 
βελτίωση, ανάλογα (σε περιπτώσεις κλινικών μελε-
τών) με το δείκτη ενεργότητας που χρησιμοποιείται. 
Γενικά, αναλογεί σε ελάττωση του δείκτη ενεργότη-
τας κατά περισσότερο από 30% και επιπρόσθετα 
ελάττωση των υπο-δεικτών ενδοσκοπικής ενεργότη-
τας και αιμορραγίας από το ορθό, αν προφανώς εδώ 
υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί. 

1.2.5. Υποτροπή

Ο όρος υποτροπή χρησιμοποιείται για τον καθορισμό 
έξαρσης των συμπτωμάτων σε ασθενή με τεκμηριω-
μένη ΕΚ που βρισκόταν σε κλινική ύφεση, είτε αυτό-
ματη, είτε απότοκη θεραπευτικής αντιμετώπισης. Στην 
Ομοφωνία, 47/59 θεώρησαν την αιμορραγία από το 
ορθό ως ουσιαστικό χαρακτηριστικό της υποτροπής 
και 29/59 υποστήριξαν ότι για τον ορισμό της υποτρο-
πής ήταν απαραίτητος ο συνδυασμός αιμορραγίας 
από το ορθό με αύξηση της συχνότητας των κενώ-
σεων και βλάβες του βλεννογόνου σε σιγμοειδοσκό-
πηση. Σε κλινικές μελέτες, τα κριτήρια της υποτροπής 
πρέπει να είναι προκαθορισμένα με βάση την κλίμακα 
διαβάθμισης που χρησιμοποιεί κάθε μελέτη.15 

1.2.6. Πρώιμη υποτροπή

Μια αυθαίρετα καθορισμένη, αλλά κλινικά ουσιώ-
δης χρονική περίοδος κάτω των 3 μηνών μετά την 
επίτευξη ύφεσης με προηγηθείσα θεραπεία, καθορί-
ζει την πρώιμη υποτροπή. Η θεραπευτική σημασία, 
όμως, δεν έχει ακόμη διευκρινισθεί. 

1.2.7. Τύπος υποτροπής 

Η υποτροπή μπορεί να είναι σπάνια (μία ή καμία εντός 
έτους), συχνή (δύο ή περισσότερες εντός έτους), ή 
συνεχής (επίμονα συμπτώματα ενεργού ΕΚ άνευ πε-
ριόδου ύφεσης).22 Έχει προταθεί και μια εναλλακτική 
προσέγγιση που εκτιμά την ενεργότητα της νόσου σε 
διάστημα 5 ετών (βλέπε Κεφ. 6.1.2.), αλλά αυτή η προ-
σέγγιση φαίνεται περισσότερο ουσιώδης σε επιδημι-
ολογικές μελέτες, καθώς αυτό που έχει σημασία στην 
καθημερινή κλινική πράξη είναι το τι περιμένει κανείς 
να συμβεί εντός του επόμενου έτους. Η προγνωστική 
σημασία αυτής της προσέγγισης δεν έχει καθοριστεί 
ακόμη. Απαιτείται όμως προσοχή για τη διάκριση 
μεταξύ όρων που περιγράφουν την ενεργότητα της 
νόσου σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όρων που 
περιγράφουν τους μακροπρόθεσμους χαρακτήρες 
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(τη συμπεριφορά) της νόσου (βλέπε Κεφάλαια 1.2.2 
και 2.2.1). Ο όρος «χρόνια ενεργός νόσος» έχει χρησι-
μοποιηθεί στο παρελθόν για να ορίσει ασθενείς που 
είτε εξαρτώνται, ή δεν απαντούν, ή δεν μπορούν να 
ανεχθούν αγωγή με κορτικοστεροειδή, ή ασθενείς με 
ενεργότητα νόσου παρά την αγωγή με ανοσοτροπο-
ποιητικά. Καθώς ο όρος αυτός είναι ασαφής, είναι προ-
τιμότερο να αποφεύγεται. Στη θέση του προτιμώνται 
αυθαίρετοι μεν, ακριβέστεροι δε, ορισμοί, όπως η αν-
θεκτική στα στεροειδή (κορτικοανθεκτική) ή η εξαρ-
τώμενη από στεροειδή νόσος (κορτικοεξαρτώμενη).

1.2.8. Κορτικοανθεκτική κολίτιδα

Ασθενείς που εμφανίζουν ενεργό νόσο παρά τη χρή-
ση έως και 0,75 mg/kg ΒΣ/ημ. πρεδνιζολόνης για διά-
στημα 4 εβδομάδων. Ο ορισμός αυτός έγινε αποδε-
κτός από 45/58 συμμετέχοντες και είναι συμβατός με 
τον ορισμό της ανθεκτικής στα στεροειδή νόσου του 
Crohn6 και άλλες.15 Ο ορισμός αυτός, όμως, είναι πιθα-
νό να εξελιχθεί με ελάττωση του διαστήματος αγωγής 
με στεροειδή που περιγράφεται, καθώς μεταβάλλεται 
και ο ουδός έναρξης βιολογικής θεραπείας. 

1.2.9. Κορτικοεξαρτώμενη κολίτιδα

Ασθενείς που είτε 1) ελαττώνοντας τη δόση κορτικο-
στεροειδών κάτω του 10 mg πρεδνιζολόνης ημερησί-
ως -ή ισοδύναμης δόσης- εντός τριών μηνών από την 
έναρξη της αγωγής με στεροειδή εμφανίζουν υποτρο-
πή, είτε 2) εμφανίζουν υποτροπή εντός 3 μηνών από 
τη διακοπή των στεροειδών. Αυτό έγινε αποδεκτό από 
52/58 συμμετέχοντες και είναι συμβατό με τον ορισμό 
της εξαρτώμενης από στεροειδή νόσου του Crohn,6 αν 
και έχει προταθεί και εναλλακτικός ορισμός, υποτρο-
πής εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση κύκλου 
αγωγής με στεροειδή ή χρήσης στεροειδών σε δόση 
15-25 mg ημερησίως πρεδνιζολόνης για 6 μήνες του-
λάχιστον.15 Όπως και με την ανθεκτικότητα στα στερο-
ειδή, ο ορισμός είναι πιθανό να εξελιχθεί καθώς μετα-
βάλλεται και ο ουδός έναρξης βιολογικής θεραπείας.

Ο ορισμός του ECCO για την εξαρτώμενη από στερο-
ειδή νόσο απαιτεί η ολική διάρκεια χρήσης των κορ-
τικοστεροειδών να μην υπερβαίνει τους τρεις μήνες 
πριν επιτευχθεί ένα όριο δόσης 10 mg πρεδνιζολόνης 
-ή ισοδύναμου- ημερησίως. Οι ασθενείς εξακολου-
θούν να θεωρούνται εξαρτώμενοι από στεροειδή αν 
υποτροπιάσουν εντός τριών μηνών από τη διακοπή 
των στεροειδών. Αν και τα χρονικά όρια αυτά είναι 
αυθαίρετα, είναι χρήσιμα ως οδηγοί στην κλινική πρά-
ξη και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη 
ομοιογένειας σε κλινικές μελέτες. Ο στόχος πρέπει να 
είναι η πλήρης διακοπή των στεροειδών. 

1.2.10.  Κολίτιδα ανθεκτική σε 
ανοσοτροποποιητικά

Ασθενείς με ενεργό νόσο ή υποτροπή παρά την αγω-
γή με θειοπουρίνες σε κατάλληλη δόση για τρεις του-
λάχιστον μήνες (για παράδειγμα, αζαθειοπρίνη 2-2,5 
mg/kg ημερησίως ή μερκαπτοπουρίνη 0,75-1 mg/
kg ημερησίως επί απουσίας λευκοπενίας). Ο ορισμός 
είναι αυθαίρετος, αλλά έχει αυξανόμενη κλινική ση-
μασία όταν αποφασίζεται ο ρόλος βιολογικής θερα-
πείας ή χειρουργικής επέμβασης.

1.2.11. Ανθεκτική περιφερική κολίτιδα

Ορίζεται ως επιμονή συμπτωμάτων από φλεγμονή 
του παχέος εντέρου που περιορίζεται στο ορθό 
(ορθίτιδα) ή το αριστερό κόλον (συχνότερα στο ορ-
θοσιγμοειδές) παρά τη θεραπεία για 6-8 εβδομάδες 
από του στόματος και τοπικά στεροειδή. Αποτελεί 
συχνό κλινικό δίλημμα, αν και είναι ασαφές το κατά 
πόσο αποτελεί διακριτή κλινική οντότητα. 

1.2.12. Νέος ασθενής

Ασθενής με ενεργό ΕΚ που εμφανίζεται κατά τη δι-
άγνωση ή αμέσως μετά, χωρίς να έχει λάβει κάποια 
μορφή θεραπείας.
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1.2.13. Εναλλακτική αγωγή

Αγωγή που χρησιμοποιείται αντί των συμβατικών 
φαρμάκων. 

1.2.14. Συμπληρωματικές θεραπείες

Παρόμοιες αγωγές που χρησιμοποιούνται παράλλη-
λα με αυτές της συμβατικής ιατρικής (βλέπε Κεφά-
λαιο περί εναλλακτικών αγωγών για σχόλια).

1.2.15. Γνώμη ειδικών

Ο όρος «ειδικός» χρησιμοποιείται εδώ ως αναφορά 
στη γνώμη εξειδικευμένων στη φλεγμονώδη νόσο του 
εντέρου επιστημόνων από διάφορα επιστημονικά πε-
δία από τις 23 ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στην 
Ομοφωνία της ECCO. Σε ορισμένα κεφάλαια χρησιμο-
ποιήθηκε η γνώμη από άτομα άλλων ειδικών σωμάτων, 
όπως άτομα από την ομάδα εργασίας για τα νοσήματα 
του πεπτικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής 
Ανατομίας, την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινολογίας του 
Γαστρεντερικού και της Κοιλίας (ESGAR) και την Ευρω-
παϊκή Εταιρεία Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπα-
τολογίας και Διατροφής (ESPGHAN). 

2. Ταξινόμηση

2.1.  Ταξινόμηση ανάλογα 
με την έκταση της νόσου

Θέση ECCO 2Α

Η έκταση της ελκώδους κολίτιδας επηρεάζει τη 
θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς. Η έκτα-
ση της νόσου τροποποιεί το θεραπευτικό σχήμα 
και καθορίζει αν θα χρησιμοποιηθεί τοπική ή από

του στόματος θεραπεία [EL 1b, RG B]. Η έκταση 
της νόσου τροποποιεί την έναρξη και τη συχνό-
τητα της επιτήρησης [EL 2, RG B]. Συνεπώς, συ-
νιστάται ταξινόμηση της νόσου ανάλογα με την 
έκτασή της [EL 5, RG D].

Η προτιμητέα ταξινόμηση είναι ενδοσκοπική, 
όπως καθορίζεται από την ταξινόμηση του Μό-
ντρεαλ, σε ελκώδη ορθίτιδα (περιοριζόμενη στο 
ορθό), αριστερόπλευρη κολίτιδα (έως τη σπληνική 
καμπή), και εκτεταμένη κολίτιδα, και με βάση τη 
μέγιστη έκταση όπως αυτή παρατηρείται κατά την 
παρακολούθηση του ασθενούς [EL 5, RG D].

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους οι ασθε-
νείς με ελκώδη κολίτιδα πρέπει να ταξινομούνται 
ανάλογα με την έκταση της νόσου. Πρώτον, η 
έκταση της φλεγμονής θα επηρεάσει τη θεραπεία 
του ασθενούς και θα καθορίσει την οδό χορήγη-
σης αυτής της θεραπείας: πράγματι, η έκταση και 
η εντόπιση της κολίτιδας θα καθορίσει μεταξύ χο-
ρήγησης τοπικής και από του στόματος αγωγής. 
Για παράδειγμα, τοπική θεραπεία με μορφή υπο-
θέτων (σε περιπτώσεις ορθίτιδας) ή υποκλυσμών  
(σε περιπτώσεις αριστερόπλευρης κολίτιδας) αποτε-
λεί συχνά τη θεραπεία πρώτης γραμμής, αλλά από 
του στόματος αγωγή -συχνά σε συνδυασμό με τοπι-
κή θεραπεία, είναι απαραίτητη σε εκτεταμένη, πέραν 
της σπληνικής καμπής, κολίτιδα [EL 1b, RG B]. Δεύ-
τερον, η έκταση της κολίτιδας καθορίζει την έναρξη 
και τη συχνότητα της επιτήρησης [ΠΑ 2, RG B]. Σε 
Σουηδική μελέτη γενικού πληθυσμό,23 η έκταση της 
νόσου ήταν ένας από τους παράγοντες κινδύνου που 
σχετιζόταν με την ανάπτυξη καρκίνου του παχέος 
εντέρου σε 3.117 ασθενείς με ΕΚ που παρακολου-
θήθηκαν για διάστημα 1-60 έτη μετά τη διάγνωση. 
Ενώ σε νόσο περιορισμένη στο ορθό δεν υπήρχε 
αυξημένος σχετικός κίνδυνος (relative risk - RR), ο RR 
για αριστερόπλευρη κολίτιδα και για εκτεταμένη κο-
λίτιδα (την παλαιότερα αποκαλούμενη πανκολίτιδα) 
ήταν αντίστοιχα 2,8 (95% CI: 1,6-4,4) και 14,8 (95% CI: 
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11,4-18,9). Συνεπώς, σε ασθενείς με αριστερή ή εκτε-
ταμένη κολίτιδα συνιστάται η επιτήρηση με κολονο-
σκόπηση 8-10 έτη μετά την έναρξη της νόσου, αλλά 
αυτή η επιτήρηση δεν είναι απαραίτητη σε ασθενείς 
με ορθίτιδα (βλέπε Κεφάλαιο 9.2). Η επίδραση της 
έκτασης της νόσου κατά τη διάγνωση στον κίνδυνο 
ανάπτυξης κακοήθειας τεκμηριώθηκε πρόσφατα 
από τη σχετική ομάδα εργασίας του EC-IBD.24 

Αφού συμφωνήθηκε ότι η ταξινόμηση ανάλογα με 
την έκταση της νόσου είναι σημαντική, το επόμενο 
ερώτημα είναι ποιο σύστημα ταξινόμησης είναι το 
πλέον κατάλληλο. Η ομάδα Ομοφωνίας συμφώνησε 
ότι η προτιμώμενη ταξινόμηση είναι ενδοσκοπική, 
σε ορθίτιδα, αριστερόπλευρη κολίτιδα, και εκτετα-
μένη (πέραν της σπληνικής καμπής) κολίτιδα, όπως 
καθορίζονται από την ομάδα εργασίας του Μόντρε-
αλ για τη μοριακή ταξινόμηση της φλεγμονώδους 
νόσου του εντέρου9,10 (βλέπε Κεφάλαιο 1.2, Πίνακα 
1.2). Μια τέταρτη ομάδα ταξινόμησης ανάλογα με 
την έκταση, αυτή της ορθοσιγμοειδίτιδας, εγκατα-
λείφθηκε γιατί δεν υπάρχει σχετικό επιστημονικό 
υπόβαθρο, ούτε άμεσες θεραπευτικές συνέπειες. 

2.2.  Ταξινόμηση ανάλογα 
με τη βαρύτητα της νόσου

Θέση ECCO 2Β

Η ταξινόμηση της ελκώδους κολίτιδας με βάση 
τη βαρύτητα της νόσου είναι χρήσιμη στην κλι-
νική πράξη και καθοδηγεί την αντιμετώπιση του 
ασθενούς [EL 1b, RG B]. Η βαρύτητα της νόσου 
επηρεάζει το θεραπευτικό σχήμα και καθορί-
ζει αν χρειάζεται έναρξη από του στόματος, 
ενδοφλέβιας, ή χειρουργικής θεραπείας, ή μη 
θεραπεία. Δεν έχουν εκτιμηθεί επαρκώς οι δεί-
κτες βαρύτητας της νόσου. Κλινικές, εργαστη-
ριακές, απεικονιστικές και ενδοσκοπικές παρά-
μετροι, καθώς και η ιστοπαθολογία, βοηθούν 

τον κλινικό στις θεραπευτικές αποφάσεις [EL 2, 
RG B]. Δεν έχει αξιολογηθεί ολοκληρωμένα ο 
ορισμός της ύφεσης. Η πλέον πρόσφορη οδός 
ορισμού της ύφεσης είναι συνδυασμός κλινικών 
παραμέτρων (π.χ. τρεις ή λιγότερες κενώσεις 
ημερησίως και απουσία αιμορραγίας) και φυσιο-
λογικού ενδοσκοπικά βλεννογόνου [ EL 5, RG D], 
(θέση πλειοψηφεί).

2.2.1. Ενεργότητα και τύπος νόσου

Σε μελέτη βασισμένη στον γενικό πληθυσμό από την 
περιοχή της Κοπεγχάγης, οι Langholz και συν. έδει-
ξαν ότι περίπου 50% των ασθενών θα βρίσκονται σε 
κλινική ύφεση, σε οποιοδήποτε χρονική στιγμή κάθ’ 
έτος.25 Όμως, η αθροιστική πιθανότητα υποτροπιά-
ζουσας πορείας μετά από 25 έτη παρακολούθησης 
πλησιάζει το 90%. Η ενεργότητα της νόσου εντός 
των 2 πρώτων ετών μετά τη διάγνωση κατέδειξε (με 
πιθανότητα 70-80%) αυξημένη πιθανότητα ενεργού 
νόσου για πέντε διαδοχικά έτη και συνεπώς, κρίθηκε 
ως επαρκής παράμετρος προγνωστική για τον μελ-
λοντικό τύπο της νόσου. Αυτό είναι ένα χρήσιμο πρα-
κτικό σημείο που μπορεί να λαμβάνεται υπόψη από 
τους θεράποντες όταν αποφασίζουν σχετικά με την 
αγωγή και όταν συμβουλεύουν τους ασθενείς.

Θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ της ενεργό-
τητας της νόσου σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο 
(ύφεση, ήπια, μέτρια βαρύτητα, βαριά νόσος) και την 
ανταπόκριση της νόσου στην αγωγή (με τη χρήση 
όρων όπως νόσος ανταποκρινόμενη σε στεροειδή ή 
5-ASA, ανθεκτική σε στεροειδή, εξαρτώμενη από βι-
ολογικούς παράγοντες, κ.τ.λ.). Οι δύο αυτές παράμε-
τροι δεν πρέπει να συγχέονται με τη χρήση ασαφών 
ορισμών που μπορεί να οδηγήσουν στην περιγραφή 
μιας ήπια ενεργής νόσου που είναι κορτικοεξαρτώ-
μενη ως βαριάς νόσου. Τα επακόλουθα (βιολογικές 
θεραπείες, κολεκτομή) μπορεί πράγματι να είναι 
«βαριά», ενώ η νόσος παραμένει ήπια ενεργή (βλέπε 
επίσης και Κεφάλαιο 3.5.). 
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2.2.2. Επιλογή δεικτών βαρύτητας

Η ταξινόμηση της ΕΚ με βάση την ενεργότητα 
και τη βαρύτητα της νόσου είναι σημαντική γιατί 
επηρεάζει την αντιμετώπιση του ασθενούς. Η βα-
ρύτητα της φλεγμονής καθορίζει αν θα αποφασι-
σθεί από του στόματος, ενδοφλέβια, ή χειρουργική 
αντιμετώπιση του ασθενούς, ή και καθόλου αγωγή. 
Στη διάρκεια του χρόνου, πολλά κριτήρια και δεί-
κτες ενεργότητας νόσου έχουν προταθεί (για ανα-
σκόπηση βλέπε Κεφάλαιο 1.2.2. και την αναφορά 
15), κανένα όμως δεν έχει εκτιμηθεί επαρκώς. Η 
Ομοφωνία αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης κλι-
νικών και ενδοσκοπικών δεικτών ενεργότητας που 
έχουν εκτιμηθεί και συσχετίζονται είτε με την πρό-
γνωση ή με την έκβαση. Αν και στην καθημερινή 
κλινική πράξη χρησιμοποιείται η τροποποιημένη 
μορφή των αρχικών κριτηρίων των Truelove και 
Witts (Κεφάλαιο 1.2.1., Πίνακας 1.3), σε τρέχουσες 

κλινικές μελέτες χρησιμοποιείται συχνότερα το 
τροποποιημένο σύστημα βαθμολόγησης Mayo 
(Κεφάλαιο 1.2.1., Πίνακας 1.4).15 Για την κλινική πρά-
ξη, η ομάδα Ομοφωνίας κατέληξε ότι συνδυασμός 
κλινικών χαρακτηριστικών, εργαστηριακών ευρη-
μάτων, απεικονιστικών μεθόδων και ενδοσκοπικών 
παραμέτρων, συνπεριλαμβανόμενης της ιστοπα-
θολογίας, μπορεί να βοηθήσει τους θεράποντες 
στην αντιμετώπιση του ασθενούς. Η ενδοσκοπική 
βαθμολόγηση απεικονίζεται στο Κεφάλαιο 3.5. και 
τον Πίνακα 2.1. Πρόκειται για πεδίο που χρήζει συ-
στηματικής μελέτης. 

2.2.3.  Κλινικοί και εργαστηριακοί δείκτες 
βαρύτητας

Μεταξύ των αντικειμενικά εκτιμώμενων κλινικών 
σημείων, η συχνότητα των κενώσεων, η θερμοκρασία 

Πίνακας 2.1. Ενδοσκοπικά συστήματα βαθμολόγησης ελκώδους κολίτιδας που χρησιμοποιούνται συχνά σε 
κλινικές μελέτες.

Σύστημα�
βαθμολόγησης

0 1 2 3

Baron�και�συν.156 Φυσιολογική εικόνα 
βλεννογόνου, ευκρίνεια 
αγγειακού δικτύου, 
απουσία αυτόματης 
αιμορραγίας, ή 
αιμορραγίας μετά από 
ήπια επαφή 

Παθολογική αλλά όχι 
αιμορραγική εικόνα, εικόνα 
μεταξύ 0 και 2 

Μέτρια αιμορραγική 
εικόνα: αιμορραγία σε 
ήπια επαφή, αλλά δεν 
παρατηρείται αυτόματη 
αιμορραγία έμπροσθεν 
του ενδοσκοπικού 
οργάνου κατά την αρχική 
επισκόπηση

Βαριά αιμορραγική 
εικόνα: αυτόματη 
αιμορραγία έμπροσθεν 
του ενδοσκοπικού 
οργάνου κατά την 
αρχική επισκόπηση, 
αιμορραγία με την ήπια 
επαφή

Schroeder158 Φυσιολογική εικόνα ή 
ανενεργός νόσος 

Ήπια εικόνα (ερύθημα, 
ασαφοποίηση 
αγγειακού δικτύου, ήπια 
ευθρυπτότητα)

Μέτρια εικόνα (έντονο 
ερύθημα, απουσία 
αγγειακού δικτύου, 
μέτρια ευθρυπτότητα, 
διαβρώσεις)

Βαριά (αυτόματη 
αιμορραγία, εξέλκωση)

Feagan159 Φυσιολογικός, λείος, 
στίλβων βλεννογόνος 
με ορατό αγγειακό 
δίκτυο και απουσία 
ευθρυπτότητας 

Κοκκιώδης βλεννογόνος, 
μη ορατό αγγειακό δίκτυο, 
υπεραιμία, απουσία 
ευθρυπτότηταςς 

Όπως 1, αλλά με εύθρυπτο 
βλεννογόνο χωρίς 
αυτόματη αιμορραγία

Όπως 2, αλλά με 
αυτόματη αιμορραγία 
βλεννογόνου



25

Ορισμοί και διάγνωση

και η καρδιακή συχνότητα αποτελούν καλούς προ-
γνωστικούς παράγοντες. Εργαστηριακές παράμε-
τροι έχουν μελετηθεί εκτεταμένα, με ποικίλο βαθμό 
επιτυχίας. Η ευρύτατα χρησιμοποιούμενη πρωτεΐνη 
οξείας φάσεως C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP), στην 
ΕΚ είναι λιγότερο αξιόπιστος δείκτης εκτίμησης 
ενεργότητας της νόσου σε σχέση με ό,τι συμβαίνει 
στη νόσο του Crohn, με εξαίρεση την οξεία βαριά 
κολίτιδα όπου τόσο σε ενηλίκους όσο και παιδιά 
εμφανίζει τεκμηριωμένη αξία.26-28 Αυξημένη τιμή 
CRP πάνω από 45 mg/lt την 3η ημέρα νοσηλείας για 
βαριά κολίτιδα σε συνδυασμό με περισσότερες από 
8 κενώσεις ημερησίως αποτελούν μείζονα προγνω-
στικό δείκτη για ανάγκη κολεκτομής (βλέπε Κεφά-
λαιο 5.2.5.). Άλλες, θετικές (ταχύτητα καθίζησης ερυ-
θρών, προκαλσιτονίνη ορού29) ή αρνητικές (αλβου-
μίνη) πρωτεΐνες οξείας φάσεως έχουν μελετηθεί, 
αλλά καμία δεν έχει αναδειχθεί ως σαφώς ανώτερη 
(για ανασκόπηση βλέπε αναφορά 30). Υποσχόμε-
να αποτελέσματα έχουν προκύψει πρόσφατα από 
δείκτες στα κόπρανα. Οι περισσότερο μελετημένοι 
δείκτες είναι η καλπροτεκτίνη και η λακτοφερρίνη 
κοπράνων, αλλά ειδικότητα στην ανίχνευση φλεγ-
μονής του παχέος εντέρου έχουν δείξει και η ελα-
στάση και, λίαν προσφάτως, ο δείκτης S100Α12.31-35 
Πρέπει να τονισθεί όμως ότι κανείς από τους δείκτες 
αυτούς δεν είναι ειδικός για την ΕΚ, καθώς απλά 
αντανακλούν τη φλεγμονή του παχέος εντέρου με 
εισροή ουδετερόφιλων στον βλεννογόνο του εντέ-
ρου και επακόλουθη αποκοκκίωσή τους στον εντε-
ρικό αυλό. 

2.2.4. Ύφεση

Όπως και με τον ορισμό της ενεργότητας της νό-
σου, δεν υπάρχει αναλυτικά εκτιμηθείς ορισμός και 
για την ύφεση. Η ομάδα Ομοφωνίας συμφώνησε ότι 
ο καλύτερος τρόπος ορισμού της ύφεσης είναι με 
συνδυασμό κλινικών παραμέτρων (τρεις ή λιγότερες 
κενώσεις ημερησίως άνευ αιμορραγίας) και βλεννο-
γόνος ενδοσκοπικά φυσιολογικός ή «ήρεμος» (από-
φαση πλειοψηφεί, βλέπε Κεφάλαιο 1.2.3).20 

2.3.  Ταξινόμηση με βάση 
την ηλικία εμφάνισης της 
νόσου και τη συνύπαρξη 
ή μη πρωτοπαθούς 
σκληρυντικής 
χολαγγειίτιδας (PSC)

Θέση ECCO 2C

Η ταξινόμηση της ΕΚ ανάλογα με την ηλικία έναρ-
ξης δεν είναι χρήσιμη [EL 2, RG C]. Η ταξινόμηση 
της ΕΚ ανάλογα με τη συνύπαρξη ή όχι PSC είναι 
σημαντική γιατί επηρεάζει την αντιμετώπιση (επι-
τήρηση) του ασθενούς [EL 2, RG C].

Η ταξινόμηση ανάλογα με την ηλικία έναρξης δεν 
είναι χρήσιμη γιατί δεν επηρεάζει τη θεραπευτική 
προσέγγιση. Όλες οι τρέχουσες διαθέσιμες θεραπεί-
ες για την ΕΚ έχουν δείξει ισοδύναμη αποτελεσματι-
κότητα σε παιδιά με μικρή ηλικία έναρξης όσο και σε 
ενηλίκους. Ο κίνδυνος καρκίνου του παχέος εντέρου 
σε ασθενείς με έναρξη της ΕΚ στην παιδική ηλικία 
προφανώς αντανακλά τη διάρκεια της νόσου (βλέπε 
Κεφάλαιο 9.1.2.). Η συνύπαρξη όμως πρωτοπαθούς 
σκληρυντικής χολαγγειίτιδας (PSC) αποτελεί σημαντι-
κό χαρακτηριστικό που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
στον σχεδιασμό αγωγής και επιτήρησης ασθενών με 
ΕΚ λόγω του αυξημένου σχετικού κίνδυνου της PSC 
για εμφάνιση καρκίνου του παχέος εντέρου.23,36 Αυτό 
επηρεάζει τις αποφάσεις σχετικά με την ενδοσκοπική 
επιτήρηση (βλέπε Κεφάλαια 9.1.2. και 9.2.4. στο δεύ-
τερο ακόλουθο άρθρο αυτού του τεύχους).

2.4. Χρήση μοριακών δεικτών

Θέση ECCO 2D

Δεν είναι δυνατή η έκδοση κατευθυντήριων οδη-
γιών βασιζόμενων σε αποδείξεις που να προάγουν 
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τη χρήση στην καθημερινή κλινική πράξη μορια-
κών δεικτών (ορολογικών, γενετικών) για την τα-
ξινόμηση των ασθενών με ΕΚ [EL 2, RG C]. 

2.4.1. Ορολογικοί δείκτες 

Αριθμός (αυτο)αντισωμάτων έχει περιγραφεί σε 
ασθενείς με ΕΚ με περισσότερο γνωστά τα άτυπα 
περιπυρηνικά αντι-ουδετεροφιλικά κυτταροπλα-
σματικά αντισώματα (p-ANCA). Θετικός ορολογι-
κός έλεγχος για pANCA παρατηρείται σε 50-60% 
των ασθενών με ΕΚ, αν και τα ποσοστά ποικίλουν 
εξαιτίας διαφορών στη μεθοδολογία.37,38 Γενικά, τα 
pANCA εμφανίζουν μεγάλη ακρίβεια στη διαφορο-
ποίηση της νόσου του Crohn από την ΕΚ,39-41 αλλά η 
ευαισθησία τους απέχει πολύ από το να είναι αρκετά 
υψηλή ώστε να δικαιολογείται η διαγνωστική χρήση 
τους. Τα αντισώματα αυτά δεν εμφανίζουν επίσης 
ακρίβεια σε ασθενείς με αταξινόμητη κολίτιδα, ομά-
δα ασθενών όπου οι δείκτες αυτοί θα εμφάνιζαν τη 
μέγιστη κλινική αξία.42 Αριθμός άλλων αντιμικροβια-
κών αντισωμάτων όπως ASCA, OmpC, l2, c-bir αντι-
φλαγγελίνης, ALCA, και ACCA, ανευρίσκονται κυρίως 
σε ασθενείς με νόσο Crohn.43-46

2.4.2. Γονότυποι

Το λίαν ενεργό πεδίο της γενετικής στη φλεγμο-
νώδη νόσο του εντέρου έχει οδηγήσει στην ταυ-
τοποίηση πολλών γονιδίων, τα περισσότερα από 
τα οποία σχετίζονται με αυξημένη προδιάθεση για 
νόσο Crohn, ορισμένα όμως και για ΕΚ. Η περιοχή 
HLA είναι χωρίς αμφιβολία η περισσότερο σχετιζό-
μενη με την ΕΚ,47 αλλά και το γονίδιο του υποδοχέα 
της ιντερλευκίνης-23 (IL23R) στο χρωμόσωμα 1,48 
το γονίδιο DLG5 στο χρωμόσωμα 10,49 το γονίδιο 
πολυανθεκτικότητας (MDR)-1 και τα γονίδια των 
υποδοχέων Toll-like (TLR) εμφανίζουν συσχέτιση με 
την ΕΚ.50-58 Καθώς η ΕΚ είναι μια σύνθετη πολυπαρα-
γοντική νόσος, οι σχετιζόμενες με τη νόσο μεταλ-

λάξεις σε αυτά τα γονίδια δεν θα είναι επαρκείς για 
να προκαλέσουν νόσο, ούτε η απουσία των μεταλ-
λάξεων θα εγγυάται την απουσία νόσου. Συνεπώς, 
ο έλεγχος για αυτές τις γενετικές μεταλλάξεις δεν 
συνιστάται στην κλινική πράξη. 

3. Διάγνωση και απεικόνιση

3.1. Εισαγωγή
Η ελκώδης κολίτιδα (ΕΚ) κατά κύριο λόγο εμφανίζε-
ται στο τέλος της εφηβείας και την πρώιμη ενήλικο 
ζωή, αν και η διάγνωση μπορεί να τεθεί σε κάθε ηλι-
κία. Σε ορισμένους πληθυσμούς έχει παρατηρηθεί 
μια μικρή όξυνση της επίπτωσης μετά την πέμπτη 
δεκαετία της ζωής.59 Η ελκώδης κολίτιδα φαίνεται 
ότι προσβάλλει εξίσου τα δύο φύλα. Η φλεγμονή 
χαρακτηριστικά ξεκινά από το ορθό και επεκτείνε-
ται κεντρικά σε συνεχή, συρρέοντα και συγκεντρικό 
τρόπο, ώστε να προσβάλλει άλλοτε άλλη έκταση 
του παχέος εντέρου ή και ολόκληρη τη βλεννογο-
νική επιφάνειά του. Οι ορισμοί και η ταξινόμηση της 
έκτασης της ΕΚ περιγράφονται στα Κεφάλαια 1.2 
και 2.1 (Πίνακας 1.2).9 Το εγγύς όριο της φλεγμονής 
μπορεί να προχωρεί ή να υποχωρεί στη διάρκεια 
του χρόνου, αλλά μετά την επίτευξη ύφεσης η κατα-
νομή της φλεγμονής σε περίπτωση υποτροπής τεί-
νει να μιμείται την έκταση των αρχικών επεισοδίων. 
Η θεώρηση πάντως ότι η ΕΚ αποτελεί μια συνεχή 
φλεγμονή του παχέος εντέρου έχει αμφισβητηθεί 
από αναφορές νόσου που δεν προσβάλλει το ορθό 
ή νόσου με τοπική περισκωληκοειδική φλεγμονή.60 
Τα συμπτώματα εξαρτώνται από την έκταση και τη 
βαρύτητα της νόσου, την παρουσία εξωεντερικών 
εκδηλώσεων και τη χορηγούμενη αγωγή. Η κλινική 
εικόνα μπορεί να μεταβληθεί σε περιπτώσεις εντε-
ρικών λοιμώξεων. 
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3.2.  Κλινικά χαρακτηριστικά 
και παράγοντες κινδύνου

3.2.1.  Κλινικά χαρακτηριστικά 
της ελκώδους κολίτιδας 

Θέση ECCO 3Α 

Τα συμπτώματα εξαρτώνται από την έκταση και 
τη βαρύτητα της νόσου και συχνότερα περιλαμ-
βάνουν αιματηρή διάρροια, αιμορραγία από 
το ορθό και/ή αίσθημα έπειξης για αφόδευση. 
Συχνά αναφέρονται επίσης κενώσεις κατά τη 
διάρκεια της νύχτας. Συστηματικά συμπτώματα 
καταβολής, ανορεξίας και πυρετού, είναι χαρα-
κτηριστικά βαριάς προσβολής [EL 5, RG D].

Το κύριο σύμπτωμα εκδήλωσης ελκώδους κολίτιδας 
είναι ορατό αίμα στις κενώσεις σε περισσότερο του 
90% των ασθενών. Τα σχετιζόμενα συμπτώματα γενι-
κά αντανακλούν την ενδοσκοπική βαρύτητα της νό-
σου ως δείκτες της βλεννογονικής βλάβης και μπορεί 
να διαφέρουν ανάλογα με την έκταση της νόσου.61-71 
Υδαρείς κενώσεις (ή γενικά μειωμένη σύσταση κο-
πράνων) με διάρκεια μεγαλύτερη των 6 εβδομάδων 
διαφοροποιούν την ΕΚ από τις περισσότερες λοιμώ-
δεις διάρροιες.72 Οι ασθενείς με εκτεταμένη ενεργό ΕΚ 
εμφανίζονται με χρόνια διάρροια που σχεδόν πάντα 
σχετίζεται με αιμορραγία από το ορθό ή τουλάχιστον 
παρουσία αίματος στα κόπρανα. Οι ασθενείς αυτοί 
μπορεί επίσης να αναφέρουν αίσθημα έπειξης, τει-
νεσμό, απέκκριση βλεννοπυώδους εξιδρώματος, κε-
νώσεις στη διάρκεια της νύχτας, κωλικοειδή κοιλιακά 
άλγη, ή άλγος άνωθεν της αριστερό λαγόνιο βόθρο 
πριν την κένωση, το οποίο ανακουφίζεται μετά την 
κένωση. Αντίθετα, ασθενείς με ορθό συνήθως εμφα-
νίζονται με αιμορραγία από το ορθό, αίσθημα έπει-
ξης, τεινεσμό και ενίοτε με βαριά δυσκοιλιότητα.64,66 
Η βαριά διάρροια μπορεί να επιπλέκεται από πρωκτι-
κές και ελάσσονες περιπτωκτικές βλάβες, αλλά αν και 
απλά συρίγγια μπορεί ενίοτε να παρατηρούνται στην 

ΕΚ, υποτροπιάζοντα ή σύνθετα περιπτωκτικά συρίγγια 
πρέπει πάντα να εγείρουν την υποψία κολίτιδας Crohn. 

Η έναρξη της ΕΚ είναι συνήθως ύπουλη και τα συ-
μπτώματα συχνά είναι παρόντα για εβδομάδες ή 
μήνες πριν αναζητηθεί ιατρική συμβουλή. Η νόσος 
μπορεί να εμφανίζεται με διαλείποντα συμπτωματι-
κά επεισόδια ή ως βαριά προσβολή (περίπου 15% 
των περιπτώσεων) με συστηματικά συμπτώματα 
που περιλαμβάνουν απώλεια βάρους, πυρετό και τα-
χυκαρδία, ή ακόμη και ναυτία και εμέτους.73 Εξωεντε-
ρικές εκδηλώσεις, ιδιαίτερα κεντρική ή περιφερική 
αρθροπάθεια, επισκληρίτιδα και οζώδες ερύθημα, 
μπορεί να συνοδεύουν την εμφάνιση της νόσου σε 
10% περίπου των ασθενών και σπάνια να προηγού-
νται των εντερικών συμπτωμάτων.74 Θρομβοεμβολι-
κά επεισόδια παρατηρούνται συχνότερα σε ασθενείς 
με ΕΚ σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, αλλά κατά 
βάση σχετίζονται με ενεργό νόσο και παν-κολίτιδα.75 

3.2.2.  Παράγοντες κινδύνου για ελκώδη 
κολίτιδα

Θέση ECCO 3Β

Το κάπνισμα επάγει καθολικό προστατευτικό 
αποτέλεσμα έναντι της ανάπτυξης ΕΚ και σχετί-
ζεται με ηπιότερη πορεία της νόσου [EL 2b, RG 
Β]. Η σκωληκοειδεκτομή έχει δειχθεί ως προσφέ-
ρουσα κάποια προστασία έναντι της επακόλου-
θης εμφάνισης ΕΚ και ελάττωση της βαρύτητας 
της νόσου, αν διενεργηθεί σε μικρή ηλικία και για 
«αληθή» σκωληκοειδίτιδα [EL 2b, RG Β]. 
Η χρήση μη εκλεκτικών μη στεροειδών αντι-
φλεγμονωδών φαρμάκων πιθανότατα σχετίζεται 
με αυξημένο κίνδυνο έξαρσης της ΕΚ [EL 2b, RG 
Β]. Η βραχυχρόνια θεραπεία με αναστολείς της 
COX-2 είναι πιθανότατα ασφαλής [ΠΑ 1b, RG Β]. 
Οικογενειακό ιστορικό νόσου Crohn ή ΕΚ αυξάνει 
τον κίνδυνο εμφάνισης ΕΚ σε άλλο μέλος της οι-
κογένειας [EL 2b, RG Β]. 
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Το ενεργό κάπνισμα ασκεί προστατευτική δράση 
στην εμφάνιση και τη βαρύτητα της ΕΚ.76,77 Σε αντί-
θεση, πρώην καπνιστές εμφανίζουν περίπου 70% 
μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου, που είναι 
συχνά περισσότερο εκτεταμένη και ανθεκτική σε 
σχέση με τη νόσο ατόμων που δεν έχουν καπνίσει 
ποτέ. Τα ποσοστά εισαγωγών στο νοσοκομείο και 
κολεκτομών είναι επίσης υψηλότερα σε πρώην κα-
πνιστές παρά σε άτομα που δεν κάπνισαν ποτέ.78,79 
Βελτίωση των συμπτωμάτων και ηπιότερη πορεία 
της νόσου έχει αναφερθεί σε πρώην καπνιστές που 
ξαναρχίζουν το κάπνισμα,79,80 αλλά το αποτέλεσμα 
δεν είναι σταθερό. Το κάπνισμα μπορεί επίσης να 
προλάβει την εμφάνιση πρωτοπαθούς σκληρυντικής 
χολαγγειίτιδας (PSC), ή ληκυθίτιδας μετά από κολε-
κτομή και ειλεοληκυθοπρωκτική αναστόμωση, αλλά 
και αυτό έχει αμφισβητηθεί.81-83

Μελέτες κοόρτης και μετα-αναλύσεις δείχνουν ότι 
η σκωληκοειδεκτομή όταν διενεργείται για αληθή 
σκωληκοειδίτιδα σε πρώιμη ηλικία μπορεί να είναι 
προστατευτική για εμφάνιση και επακόλουθη βαρύ-
τητα ΕΚ. Ελάττωση του κινδύνου κατά 69% έχει περι-
γραφεί για τη σκωληκοειδεκτομή, αν και μια Δανική 
μελέτη κοόρτης δεν επιβεβαίωσε το εύρημα.59,84-88 
Ο προστατευτικός ρόλος της σκωληκοειδεκτομής 
είναι αθροιστικός σε αυτόν του καπνίσματος, αλλά 
δεν φαίνεται να επεκτείνεται και στην εμφάνιση της 
PSC.89 Όταν η σκωληκοειδεκτομή διενεργείται μετά 
την εμφάνιση της ελκώδους κολίτιδας, η επίδραση 
(αν υπάρχει) στην πορεία της νόσου είναι κατά πολύ 
ασαφέστερη. 

Τα μη εκλεκτικά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρ-
μακα (ΜΣΑΦ) φαίνεται ότι εμπεριέχουν σημαντικό 
κίνδυνο έξαρσης στην ελκώδη κολίτιδα. Το εύρος 
αυτού του κινδύνου δεν έχει εκτιμηθεί ποτέ επαρκώς 
και δεν είναι σαφές το κατά πόσο η επίδραση είναι 
του ίδιου βαθμού για όλους τους ασθενείς.90-93 Σε 
αντίθεση, προκαταρτικά στοιχεία από ανοιχτές με-
λέτες και μια διπλή τυφλή ελεγχόμενη δοκιμή υπο-
δηλώνουν ότι η βραχύχρονη αγωγή με εκλεκτικούς 
αναστολείς COX-2 είναι ασφαλέστερη.93,94 Η παρατε-

ταμένη χορήγησή τους, όμως, πρέπει να αποφεύγε-
ται εξαιτίας των δυνητικών ανεπιθύμητων επιδράσε-
ων σε άλλα συστήματα. 

Οι συγγενείς πρώτου βαθμού ασθενών με ΕΚ εμφα-
νίζουν δεκαπλάσιο έως δεκαπενταπλάσιο κίνδυνο 
ανάπτυξης της νόσου.95 Σε Δανική μελέτη κοόρτης 
στον γενικό πληθυσμό, ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυ-
ξης ΕΚ ήταν 10 για συγγενείς ασθενών με ΕΚ.96 Ο εφ’ 
όρου ζωής κίνδυνος για ΕΚ σε συγγενή πρώτου βαθ-
μού είναι περίπου 5%, με άλλα λόγια η πιθανότητα 
μη εμφάνισης της νόσου είναι 95%, κάτι που μπορεί 
να βοηθήσει στο να καθησυχασθεί ασθενής με ΕΚ ο 
οποίος ανησυχεί για τον επακόλουθο κίνδυνο των 
παιδιών του να εμφανίσουν τη νόσο. Σε οικογενείς 
περιπτώσεις ΕΚ παρατηρείται μια ελαφρά υπεροχή 
των γυναικών και μικρότερη ηλικία έναρξης της νό-
σου σε σχέση με σποραδικές περιπτώσεις.95,97 

3.3.  Ιστορικό, εξέταση
και διάγνωση

3.3.1. Ιατρικό ιστορικό

Θέση ECCO 3C

Το πλήρες ιατρικό ιστορικό πρέπει να περιλαμβά-
νει αναλυτικές ερωτήσεις σχετικά με την έναρξη 
των συμπτωμάτων, ιδιαίτερα για υποτροπιάζοντα 
επεισόδια αιμορραγίας από το ορθό ή αιματηρής 
διάρροιας, έπειξης, τεινεσμού, κοιλιακού άλγους, 
ακράτειας, νυχτερινής διάρροιας και εξωεντερι-
κών εκδηλώσεων. Πρέπει επίσης να διερευνώνται 
τυχόν πρόσφατα ταξίδια, δυσανεξία σε τροφές, 
επαφή με λοιμώδη εντερικά νοσήματα, φαρμα-
κευτική αγωγή (συμπεριλαμβανομένων αντιβι-
οτικών και μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών), 
κάπνισμα, σεξουαλικές πρακτικές, οικογενειακό 
ιστορικό φλεγμονώδους νόσου του εντέρου και 
το ιστορικό σκωληκοειδεκτομής [EL 5, RG D].
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Ορισμοί και διάγνωση

Η υποψία της διάγνωσης της ΕΚ τίθεται από τα κλι-
νικά συμπτώματα (βλέπε Κεφάλαιο 3.2.1). Θα πρέ-
πει να αποκλεισθούν λοιμώδεις και φαρμακευτικές 
μορφές κολίτιδας. Η απουσία αιμορραγίας από το 
ορθό ή γενικά συμπτωμάτων σε ενεργό καπνιστή 
πρέπει να εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διά-
γνωση της ΕΚ, καθώς η κολίτιδα Crohn είναι πιθα-
νότερη. Θα πρέπει να ερευνάται το οικογενειακό 
ιστορικό και οι ασθενείς να ερωτώνται για οφθαλμι-
κές, στοματικές, δερματικές και αρθρικές εκδηλώ-
σεις.4,98-102 

3.3.2. Κλινική εξέταση

Θέση ECCO 3D

Σε ασθενείς με ΕΚ η κλινική εξέταση πρέπει να 
περιλαμβάνει τη γενική ευεξία, τον καρδιακό 
ρυθμό, τη θερμοκρασία του σώματος, την αρ-
τηριακή πίεση, το σωματικό βάρος και ύψος, 
εξέταση της κοιλίας για διάταση ή ευαισθησία, 
επισκόπηση του περινέου, δακτυλική εξέταση 
του ορθού, επισκόπηση της στοματικής κοιλό-
τητας και έλεγχο για οφθαλμική, δερματική, ή 
αρθρική προσβολή. Σε ασθενείς με νόσο ήπιας 
ή μέτριας βαρύτητας η κλινική εξέταση μπορεί 
να μην αναδεικνύει σημαντικά κλινικά ευρήματα 
[EL 5, RG D].

Τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης εξαρτώνται από 
την έκταση και την ενεργότητα της νόσου. Η εξέτα-
ση σε ασθενείς με ήπιας ή μέτριας βαρύτητας νόσο 
είναι συνήθως χωρίς παθολογικά ευρήματα, πέραν 
της παρουσίας αίματος στη δακτυλική εξέταση. 
Ασθενείς με βαριά προσβολή εμφανίζουν πυρετό, 
ταχυκαρδία, απώλεια βάρους, ευαισθησία του πα-
χέος εντέρου, κοιλιακή διάταση, ή ελαττωμένους 
εντερικούς ήχους (βλέπε Κεφάλαιο 1.1.2).103 

3.3.3. Διάγνωση

Θέση ECCO 3Ε

Δεν υπάρχει διαθέσιμος χρυσός κανόνας για τη 
διάγνωση της ελκώδους κολίτιδας. Η διάγνωση 
πρέπει να επιτευχθεί με συνδυασμό του ιστορι-
κού, της κλινικής εκτίμησης και των τυπικών εν-
δοσκοπικών και ιστοπαθολογικών ευρημάτων. 
Πρέπει να αποκλείονται λοιμώδη αίτια. Όταν 
υπάρχει αμφιβολία σχετικά με τη διάγνωση, είναι 
απαραίτητη η ενδοσκοπική και ιστοπαθολογική 
επιβεβαίωση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα 
[EL 5, RG D]. 

Η φυσική ιστορία της ΕΚ χαρακτηρίζεται από επει-
σόδια υποτροπών και περιόδους ύφεσης και σπανι-
ότερα από συνεχή μη υφέσιμη πορεία (περίπου 5% 
των ασθενών). Σε ένα άλλο 5% των ασθενών μπορεί 
επίσης να παρατηρηθεί μεμονωμένο οξύ επεισό-
διο που ακολουθείται από παρατεταμένη ύφεση.25 
Η συχνότητα των υποτροπών (ο τύπος της νόσου) 
συνήθως καθορίζεται εντός των πρώτων τριών ετών 
και μπορεί οι υποτροπές να είναι συχνές (δύο ή πε-
ρισσότερες ετησίως) ή σπάνιες (μία ή καμία ετησίως) 
(βλέπε Κεφάλαια 1.2.7. και 2.2.1).22 

Είναι χρήσιμο για τους ασθενείς να τεκμηριώνονται 
άμεσα η διάγνωση, η έκταση και η βαρύτητα της 
νόσου, γιατί αυτές οι παράμετροι επηρεάζουν τις θε-
ραπευτικές αποφάσεις και δυνητικά την εξέλιξη της 
νόσου.71 Καθώς δεν υπάρχει μεμονωμένος παθογε-
νετικός δείκτης, η διάγνωση βασίζεται σε συνδυασμό 
στοιχείων από το ιστορικό, ενδοσκοπικών ευρημάτων, 
ιστοπαθολογικών στοιχείων από πολλαπλές βιοψίες 
του παχέος εντέρου και αρνητικών καλλιεργειών κο-
πράνων για λοιμώδη αίτια. Δεν είναι λογικό να περι-
μένει κανείς να τεθεί η διάγνωση μόνο από την ιστο-
παθολογία (Κεφάλαιο 4), αλλά οι φυσιολογικές βιοψίες 
του βλεννογόνου πρακτικά αποκλείουν την ενεργό ΕΚ 
ως αίτιο της συμπτωματολογίας. Σε 10% των ασθενών, 
κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας μετά την 
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έναρξη των συμπτωμάτων η διάγνωση θα αλλάξει σε 
νόσο Crohn ή θα αμφισβητηθεί η ίδια η διάγνωση της 
φλεγμονώδους νόσου του εντέρου. Η ενδοσκοπική και 
ιστοπαθολογική επιβεβαίωση της διάγνωσης θεωρεί-
ται ουσιαστική.104 Σε μια μικρή μειοψηφία ασθενών δεν 
είναι δυνατό να χαρακτηρισθεί το αίτιο της κολίτιδας: 
βλέπε Κεφάλαιο 1.1. για τη σωστή χρήση των όρων 
«αταξινόμητη κολίτιδα» και «ακαθόριστη κολίτιδα».9,11

3.4.  Διερεύνηση και 
μέθοδοι τεκμηρίωσης  
της διάγνωσης

3.4.1. Αρχική διερεύνηση

Θέση ECCO 3F

Ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος πρέπει να πε-
ριλαμβάνει γενική αίματος, ουρία κρεατινίνη και 
ηλεκτρολύτες ορού, ηπατικά ένζυμα, παραμέ-
τρους σιδήρου και C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) 
[EL 5, RG D]. Η CRP και η ταχύτητα καθίζησης ερυ-
θρών (ΤΚΕ) αποτελούν χρήσιμους δείκτες για την 
παρακολούθηση της απάντησης στη θεραπεία 
σε περιπτώσεις βαριάς κολίτιδας [EL 2b, RG B]. Συ-
νιστάται μικροβιολογικός έλεγχος για λοιμώδη αί-
τια διάρροιας, συμπεριλαμβανομένης της τοξίνης 
του Clostridium difficile [EL 2b, RG B]. Σε ασθενείς 
που αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εξωτερικό 
μπορεί να είναι απαραίτητος περαιτέρω έλεγχος 
κοπράνων για λοιμώδη αίτια [EL 5, RG D]. 

Σε κάθε ασθενή με ενεργό νόσο, πρέπει να διενεργεί-
ται έλεγχος με γενική αίματος, φλεγμονώδεις δείκτες 
(CRP ή ΤΚΕ), ηλεκτρολύτες και ηπατική βιοχημεία, κα-
θώς και δείγμα κοπράνων για μικροβιολογικό έλεγ-
χο.103 Τα εργαστηριακά ευρήματα χρόνιας φλεγμο-
νής μπορεί να είναι φυσιολογικά σε ήπιας ή μέτριας 
βαρύτητας περιφερική νόσο. Η γενική αίματος μπο-
ρεί να αναδείξει θρομβοκυττάρωση ως αποτέλεσμα 

χρόνιας φλεγμονώδους απάντησης, αναιμία που συ-
σχετίζεται με τη βαρύτητα ή τη διάρκεια της νόσου 
και λευκοκυττάρωση, η οποία εγείρει την πιθανότητα 
λοιμώδους επιπλοκής. 

Με εξαίρεση την ορθίτιδα, στην ΕΚ η CRP αδρά αντα-
νακλά την κλινική ενεργότητα.105-107 Σε ασθενείς με 
βαριά κλινική ενεργότητα, η αυξημένη CRP γενικά 
συνοδεύεται από αυξημένη ΤΚΕ, αναιμία και υπολευ-
κωματιναιμία. Οι παράμετροι αυτές έχουν χρησιμο-
ποιηθεί ως προγνωστικοί βιολογικοί δείκτες για την 
εκτίμηση της ανάγκης κολεκτομής σε οξεία βαριά 
κολίτιδα (βλέπε Κεφάλαιο 5.2.5. στο πρώτο ακόλου-
θο άρθρο αυτού του τεύχους).28,108,109 Ούτε η CRP 
ούτε η ΤΚΕ είναι επαρκώς ειδικές ώστε να διακρίνουν 
μεταξύ ΕΚ και λοιμώδη ή άλλα αίτια κολίτιδας. 

Η αρχική διάγνωση της ΕΚ απαιτεί τον αποκλεισμό 
λοιμωδών αιτίων συμπτωματικής κολίτιδας. Δείγμα-
τα κοπράνων πρέπει να καλλιεργούνται για κοινά 
παθογόνα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών εξετά-
σεων για τις τοξίνες Α και Β του Clostridium difficile, 
για στελέχη Campylobacter και για το στέλεχος Esch-
erichia coli Ο157:Η7. Επιπρόσθετος έλεγχος, ανάλογα 
με το ιατρικό ιστορικό, μπορεί να απαιτηθεί, όπως για 
παράδειγμα το άμεσο παρασκεύασμα κοπράνων για 
έλεγχο για αμοιβάδες ή άλλα παράσιτα. 

3.4.2. Μικροβιολογικός έλεγχος

Θέση ECCO 3G

Σε ασθενείς με τεκμηριωμένη διάγνωση ΕΚ, μι-
κροβιολογικός έλεγχος συνιστάται σε περιπτώσεις 
βαριάς ή ανθεκτικής υποτροπής. Ο έλεγχος πρέπει 
να περιλαμβάνει το Clostridium difficile αλλά και 
λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό (CMV) [EL 4, RG C]. 

Δεν συνιστάται ο τακτικός έλεγχος για παθογόνα όπως 
το C. difficile σε κάθε έξαρση της νόσου, καθώς τα θε-
τικά αποτελέσματα δεν είναι συχνά.110-112 Αντίθετα, 
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πρέπει να διενεργείται μικροβιολογικός έλεγχος κο-
πράνων σε περιπτώσεις βαριάς ή ανθεκτικής υπο-
τροπής, και σε ιστορικό λήψης αντιβιοτικών εντός 
των (αυθαίρετα καθορισμένων) προηγούμενων τρι-
ών μηνών, καθώς το C. difficile είναι συχνότερο σε 
αυτά τα πλαίσια και συσχετίζεται με πτωχή κλινική 
πρόγνωση.113,114 Η σιγμοειδοσκόπηση με εύκαμπτο 
ενδοσκόπιο μπορεί να είναι ανώτερη της μελέτης 
ελέγχου κοπράνων για την κυτοτοξίνη του C. difficile 
σε ασθενείς με ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα και είναι 
κατάλληλη για ασθενείς με διάρροια όταν η δοκιμα-
σία στα κόπρανα είναι αρνητική.115 

Επανενεργοποίηση του κυτταρομεγαλοϊού (CMV) 
είναι συχνή στην ελκώδη κολίτιδα, ιδιαίτερα (αλλά 
όχι απαραίτητα) σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς 
με βαριά κολίτιδα.116-118 Η κλινική σημασία αυτού 
του ευρήματος παραμένει ασαφής, αλλά η λοίμωξη 
από CMV μπορεί να προκαλέσει βαριά ή ανθεκτική 
υποτροπή. Η μέθοδος προτίμησης για την ανίχνευση 
κλινικά σημαντικής λοίμωξης από CMV σε ασθενείς 
με κολίτιδα δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί. Η ανεύρε-
ση στην ιστοπαθολογία σπάνιων ενδοπυρηνικών 
έγκλειστων σωματίων συμβατών με CMV δεν υπο-
δηλώνουν απαραίτητα κλινικά σημαντική λοίμωξη, 
πολλαπλά όμως ενδοπυρηνικά έγκλειστα είναι συ-
νήθως σημαντικά.119,120 Η περίπτωση CMV πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη σε ασθενείς με ανθεκτική ή βαριά 
κολίτιδα (βλέπε Κεφάλαιο 3.5.3), και επί ανιχνεύσεώς 
του απαιτείται συμβουλή από ιολόγους σχετικά με τη 
σημασία του και την κατάλληλη αντιμετώπισή του. 

3.4.3. Βιολογικοί δείκτες 

Θέση ECCO 3Η

Αν και οι φλεγμονώδεις δείκτες κοπράνων δεν θε-
ωρούνται γενικά επαρκείς για να περιλαμβάνονται 
στον συνήθη παρακλινικό έλεγχο της ΕΚ, η καλπρο-
τεκτίνη, πρωτεΐνη προερχόμενη από τα ουδετερό-
φιλα, χρήζει περαιτέρω προσοχής [EL 2b, RG B]. 

Οι ευρύτερα μελετημένοι βιολογικοί δείκτες είναι τα 
περιπυρηνικά αντι-ουδετεροφιλικά κυτταροπλασμα-
τικά αντισώματα (pANCA) και τα αντισώματα κατά 
Saccharomyces ceervisiae (ASCA). Στις περισσότερες 
σειρές, τα pANCA ανευρίσκονται σε ποσοστό έως και 
65% ασθενών με ΕΚ, αλλά σε λιγότερο από 10% ασθε-
νών με νόσο Crohn. Πρέπει να σημειωθεί ότι η επίπτω-
ση των pANCA στην ΕΚ μπορεί να ποικίλει ανάλογα με 
την εμπειρία του εργαστηρίου αλλά και το γεωγραφι-
κό πλάτος.121,122 Με βάση την τρέχουσα περιορισμένη 
ευαισθησία αυτών των δεικτών, η τακτική χρήση τους 
για τη διάγνωση της ΕΚ και για θεραπευτικές αποφά-
σεις δεν δικαιολογείται κλινικά.123 

Από τους δείκτες εντερικής φλεγμονής στα κόπρανα, 
πρωτεΐνες προερχόμενες από τα ουδετερόφιλα όπως η 
καλπροτεκτίνη, η ελαστάση, η λυσοζύμη και η λακτο-
φερρίνη έχουν εκτιμηθεί στη φλεγμονώδη νόσο του 
εντέρου.124-126 Η καλπροτεκτίνη κοπράνων φαίνεται να 
είναι ο περισσότερο ευαίσθητος, μη επεμβατικός βιολο-
γικός δείκτης που αντανακλά την εντερική φλεγμονή σε 
τεκμηριωμένη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου.127 Όπως 
όμως και με όλες τις δοκιμασίες κοπράνων, η καλπρο-
τεκτίνη δεν έχει την ειδικότητα να διακρίνει μεταξύ δι-
αφορετικών τύπων φλεγμονών. Συνεπώς, η χρήση της 
ως διαγνωστικό εργαλείο στην ΕΚ είναι περιορισμένη.

3.4.4.  Συνιστώμενος έλεγχος τεκμηρίωσης 
διάγνωσης

Θέση ECCO 3Ι

Σε υποψία ΕΚ, η προτιμώμενη διαδικασία τεκ-
μηρίωσης της διάγνωσης και της έκτασης της 
νόσου είναι η κολονοσκόπηση, κατά προτίμηση 
με ειλεοσκόπηση και η λήψη τμηματικά βιοψιών, 
συμπεριλαμβανομένων και από το ορθό [EL 5, RG 
D]. Ασθενείς με βαριά προσβολή πρέπει να υπο-
βάλλονται σε ακτινογραφία κοιλίας και η ενεργός 
νόσος πρέπει να τεκμηριώνεται με μέθοδο πρώ-
της γραμμής τη σιγμοειδοσκόπηση [EL 5, RG D].
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Σε ασθενείς με υποψία ΕΚ, η κολονοσκόπηση με είσο-
δο και στον τελικό ειλεό και λήψη τμηματικά βιοψιών 
από τον βλεννογόνο, προτιμάται της σιγμοειδοσκόπη-
σης. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, βέβαια, τα κλινικά 
δεδομένα και οι δυνατότητες: η κολονοσκόπηση και η 
προετοιμασία του εντέρου πρέπει να αποφεύγονται 
σε ασθενείς με οξεία βαριά κολίτιδα για την αποφυγή 
καθυστέρησης στην εξέταση και εξαιτίας του αυξημέ-
νου κινδύνου για διάτρηση. Στη μεγάλη πλειοψηφία 
των περιπτώσεων η κολονοσκόπηση τεκμηριώνει τη 
διάγνωση και την έκταση της νόσου. Η σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας φαίνεται να είναι καλύτερη για την 
κολονοσκόπηση σε σχέση με τη σιγμοειδοσκόπηση.60,128 

Η απλή ακτινογραφία κοιλίας δεν αποτελεί διαγνω-
στική μέθοδο στην ΕΚ, αλλά είναι χρήσιμη στην 
αρχική εκτίμηση ασθενών με υποψία βαριάς ΕΚ 
(βλέπε Κεφάλαιο 3.5.3). Ενδοσκόπηση του ανώτε-
ρου πεπτικού με λήψη βιοψιών από τον βλεννογόνο 
συνιστάται σε ασθενείς με συμπτώματα από το ανώ-
τερο γαστρεντερικό. Η ενδοσκόπηση με ασύρματη 
κάψουλα (WCE) αποτελεί μια μείζονα πρόοδο στην 
απεικόνιση του εντέρου, αλλά απαιτούνται μεγάλες 
προοπτικές μελέτες για να τεκμηριωθεί η διαγνωστι-
κή σημασία της στην ελκώδη κολίτιδα. Η WCE είναι 
μια δυνητικά χρήσιμη τεχνική στην κατηγοριοποίη-
ση ασθενών με αταξινόμητη κολίτιδα, αν και μια φυ-
σιολογική WCE δεν αποκλείει τη νόσο του Crohn.129

3.5.  Εκτίμηση της έκτασης, 
της βαρύτητας και  
της ενεργότητας

3.5.1.  Σημεία ασυνεχούς φλεγμονής 
στην ελκώδη κολίτιδα

Θέση ECCO 3J

Όταν παρατηρείται μακροσκοπικά και ιστολογι-
κά υγιές ορθό, ή παρουσία κατά τόπους βλάβης 

στο τυφλό σε πρόσφατα διαγνωσθείσα κολίτιδα, 
ενδείκνυται ο έλεγχος και του λεπτού εντέρου [EL 
5, RG D]. Προσβολή μόνο της σκωληκοειδούς σε 
αριστερόπλευρη ή εκτεταμένη κολίτιδα είναι συ-
χνό χαρακτηριστικό της ΕΚ και δεν απαιτεί περαι-
τέρω διαγνωστικό έλεγχο για τον αποκλεισμό της 
νόσου του Crohn [EL 3a, RG C].

3.5.1.1. Απουσία προσβολής του ορθού και κατά 
τόπους βλάβη στο τυφλό. Η μακροσκοπική και μι-
κροσκοπική απουσία προσβολής του ορθού έχει πε-
ριγραφεί σε παιδιά που παρουσιάζονται με ΕΚ, πριν 
την έναρξη θεραπείας.130-133 Σε ενηλίκους, φυσιολο-
γικό ορθό ή κατά τόπους ορθική φλεγμονή είναι πε-
ρισσότερο πιθανό να οφείλεται σε τοπική ή συστη-
ματική θεραπεία για ΕΚ.134,135 Κατά τόπους φλεγμονή 
στο τυφλό (επονομαζόμενη και “caecal patch”) παρα-
τηρείται σε ασθενείς με αριστερόπλευρη κολίτιδα. Η 
φυσική ιστορία της νόσου σε ασθενείς με εντοπισμέ-
νη δεξιά κατά τόπους φλεγμονή του παχέος εντέρου 
φαίνεται να είναι παρόμοια με αυτή της μεμονωμέ-
νης αριστερόπλευρης ΕΚ.136,137 Όταν παρατηρείται 
τύπος ασυνέχειας της φλεγμονής σε κολίτιδα, συνι-
στάται διαγνωστικός έλεγχος του λεπτού εντέρου για 
αποκλεισμό της νόσου του Crohn.

3.5.1.2. Ανεξάρτητες βλάβες της σκωληκοειδούς. 
Προσβολή της σκωληκοειδούς ως ανεξάρτητη 
βλάβη έχει περιγραφεί σε ποσοστό έως και 75% 
των ασθενών με ΕΚ.93-95 Η σκωληκοειδική φλεγμονή 
έχει συσχετισθεί με περισσότερο ανταποκρινόμενη 
στην αγωγή πορεία νόσου και υψηλότερο κίνδυνο 
ληκυθίτιδας μετά από ειλεοληκυθικής αναστόμω-
ση.138-141 Και τα δύο αυτά ευρήματα όμως απαιτούν 
επιβεβαίωση. 

3.5.1.3. Ειλεΐτιδα εκ παλινδρομήσεως. Κατά συνέ-
χεια επέκταση της μακροσκοπικής ή ιστολογικής 
φλεγμονής από το τυφλό στο άπω τμήμα του ειλεού 
ονομάζεται «ειλεΐτιδα εκ παλινδρομήσεως» και πα-
ρατηρείται στο 20% των ασθενών με παν-κολίτιδα. 
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Σπάνια μπορεί να παρατηρηθούν διαβρώσεις στον 
ειλεό σε ασθενείς χωρίς προσβολή του τυφλού, και 
αυτό θέτει εν αμφιβόλω την παθογενετική θεωρία 
της «Ειλεΐτιδα εκ παλινδρομήσεως», σύμφωνα με 
την οποία προκαλείται απλά από την παλινδρόμη-
ση περιεχομένου του τυφλού εντός του τελικού ει-
λεού.142-144 Έχει αναφερθεί ανθεκτικότερη στην αγω-
γή πορεία της ελκώδους κολίτιδας σε ασθενείς με 
«ειλεΐτιδα εκ παλινδρομήσεως».143 Σε περιπτώσεις 
μακροσκοπικής «ειλεΐτιδας εκ παλινδρομήσεως» 
συνιστάται η διενέργεια ελέγχου του λεπτού εντέ-
ρου για διαφοροποίηση της ΕΚ από τη νόσο του 
Crohn.

3.5.1.4. Λεπτό έντερο. Δεν συνιστάται ο τακτικός 
απεικονιστικός έλεγχος του λεπτού εντέρου (με 
εντερόκλυση, διάβαση, αξονική εντερόκλυση, μα-
γνητική εντερόκλυση, ή WCE -όπως ανασκοπού-
νται στην Ομοφωνία της ECCO για τη διάγνωση και 
απεικόνιση της νόσου Crohn).145 Επί διαγνωστικής 
δυσχέρειας (απουσία προσβολής του ορθού, άτυπα 
συμπτώματα, μακροσκοπική «ειλεΐτιδα εκ παλινδο-
μήσεως»), οι θεράποντες θα πρέπει να συζητούν 
την πιθανότητα διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου 
με ειδικό ακτινολόγο, και τα αποτελέσματα να εκτι-
μώνται με βάση τα κλινικά δεδομένα.146

3.5.2.  Δείκτες ενεργότητας στην ελκώδη 
κολίτιδα 

Θέση ECCO 3Κ

Υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία μέτρησης της κλι-
νικής και/ή ενδοσκοπικής ενεργότητας της νό-
σου, κανένα όμως από αυτά δεν έχει αξιολογηθεί 
επαρκώς. Τέτοιοι δείκτες σπάνια χρησιμοποιού-
νται στην καθημερινή κλινική πράξη. Είναι επιθυ-
μητή η εφαρμογή ενός απλού κλινικού και/ή εν-
δοσκοπικού συστήματος βαθμολόγησης που θα 
στοχεύει στη βελτίωση της παροχής φροντίδας 
σε ασθενείς με ΕΚ, όπως επιθυμητή είναι και η

δημιουργία ενός σταθμισμένου συστήματος για 
τη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου γενικά. Συνι-
στάται άμεση εισαγωγή στο νοσοκομείο για κάθε 
ασθενή που πληροί τα κριτήρια των Truelove και 
Witts για βαριά κολίτιδα για την αποφυγή της κα-
θυστέρησης στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων 
που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη περιεγχει-
ρητική νοσηρότητα και θνησιμότητα [EL 4, RG D].

Οι κλινικοί, ενδοσκοπικοί και συνδυαστικοί δείκτες 
ενεργότητας της ελκώδους κολίτιδας έχουν ήδη 
ανασκοπηθεί (βλέπε Κεφάλαια 1.1.2 και 2.2.2).15 
Επί του παρόντος, το σύστημα βαθμολόγησης της 
ενεργότητας νόσου στην ελκώδη κολίτιδα αποτε-
λεί θέμα των κλινικών μελετών. Με βάση όμως την 
ανάγκη ομοιόμορφης καταγραφής των ασθενών 
με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, είναι επιθυμητή η εφαρμογή ενός απλού 
δοκιμασμένου κλινικού και/ή ενδοσκοπικού συστή-
ματος βαθμολόγησης σε ηλεκτρονικούς φακέλους 
των ασθενών. Η αρχική ταξινόμηση της βαριάς κο-
λίτιδας είχε προταθεί από τους Truelove και Witts 
το 195513 και έχει διαρκέσει στον χρόνο γιατί είναι 
απλά ανακαλούμενη και εφαρμοζόμενη. Η ταξινό-
μηση αυτή θεωρείται ακόμη εργαλείο εκλογής για 
την άμεση ταυτοποίηση των εξωνοσοκομειακών 
ασθενών αυτών που χρήζουν άμεση εισαγωγή στο 
νοσοκομείο και εντατική αντιμετώπιση.146 

3.5.3.  Διερεύνηση για οξεία βαριά κολίτιδα 
κατά την εισαγωγή

Οι ασθενείς πρέπει να ελέγχονται με γενική αίμα-
τος, φλεγμονώδεις δείκτες (CRP ή ΤΚΕ), μέτρηση 
ηλεκτρολυτών και ηπατικής βιοχημείας, καθώς και 
καλλιέργεια δείγματος κοπράνων και έλεγχο για το-
ξίνη C. difficile.146 

Πρέπει να διενεργείται απλή ακτινογραφία κοιλίας, 
όχι μόνο για να αποκλείσει διάταση του παχέος 
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εντέρου (6 εκατοστά ή περισσότερο), αλλά και για 
να εκτιμηθεί η έκταση της νόσου και να αναζητη-
θούν χαρακτηριστικά που μπορούν να προβλέψουν 
ανταπόκριση στην αγωγή. Το εγγύς όριο της νόσου 
αδρά συσχετίζεται με την άπω κατανομή των περι-
εχομένων κοπράνων: σε 51 επεισόδια βαριάς κο-
λίτιδας η πρακτική αυτή υπερεκτίμησε την έκταση 
της νόσου στο 18% και υποτίμησε την έκταση στο 
8%.108 Η παρουσία βλεννογόνιων νησίδων (μικρές 
κυκλικές σκιάσεις που αντιστοιχούν σε υπολειμμα-
τικό βλεννογόνο με περιβάλλουσα εξέλκωση), ή 
περισσότερων από δύο ελίκων του λεπτού εντέρου 
γεμάτων με αέρα στην ακτινογραφία, αποτελούν 
στοιχεία που σχετίζονται με πτωχή ανταπόκριση 
στην αγωγή.147,148 

Η σιγμοειδοσκόπηση με εύκαμπτο όργανο πρέπει 
να τεκμηριώσει τη διάγνωση της βαριάς κολίτιδας 
και να βοηθήσει στον αποκλεισμό λοιμωδών αιτί-
ων και ιδιαίτερα του κυτταρομεγαλοϊού.116,117,149 Αν 
υπάρχει έντονη υποψία ότι ο κυτταρομεγαλοϊός εί-
ναι υπεύθυνος για την παρατηρούμενη επιδείνωση 
(όπως για παράδειγμα σε ασθενή υπό ανοσοτροπο-
ποιητικά με συνυπάρχοντα υψηλό πυρετό), θα πρέ-
πει να ζητείται επειγόντως ιστοπαθολογία, καθώς 
απάντηση μπορεί να είναι διαθέσιμη εντός 4 ωρών. 
Η προετοιμασία του εντέρου με φωσφορικά πριν τη 
σιγμοειδοσκόπηση με εύκαμπτο όργανο μπορεί να 
θεωρηθεί ασφαλής, αλλά είναι μάλλον προτιμότερο 
να αποφεύγεται σε ασθενείς με διάταση του παχέος 
εντέρου. Δεν συνιστάται η πλήρης κολονοσκόπηση 
σε ασθενείς με οξεία βαριά κολίτιδα. Η προετοιμα-
σία με καθαρτικά μπορεί να προκαλέσει διάταση 
και η διάτρηση του παχέος αποτελεί υπαρκτό κίν-
δυνο στην κολονοσκόπηση επί ενεργού νόσου. Τα 
ενδοσκοπικά κριτήρια της βαριάς κολίτιδας περι-
λαμβάνουν εκτεταμένες βλεννογόνιες βλάβες, βα-
θιές εξελκώσεις, αποκόλληση του βλεννογόνου στο 
άκρο αυτών των εξελκώσεων και εξελκώσεις δίκην 
πηγαδιού:150,151 όλα αυτά τα στοιχεία μπορεί να εκτι-
μηθούν και με τη σιγμοειδοσκόπηση με εύκαμπτο 
όργανο. 

3.5.4.  Επανεκτίμηση της έκτασης 
και της βαρύτητας της ελκώδους 
κολίτιδας 

Θέση ECCO 3L

Δεν απαιτείται τακτικός έλεγχος με κολονοσκό-
πηση σε ασθενείς που βρίσκονται σε ύφεση έως 
την έναρξη προγράμματος επιτήρησης [EL 5, RG 
D]. Η ενδοσκοπική επανεκτίμηση συνιστάται σε 
υποτροπή, ή σε εξαρτώμενη από ή ανθεκτική σε 
στεροειδή ΕΚ, ή όταν υπάρχει πιθανότητα κολε-
κτομής [EL 5, RG D].

Παρά τη σημασία που έχει η εντόπιση της νόσου για 
τον καθορισμό της πρόγνωσης, του κινδύνου ανά-
πτυξης καρκίνου και για την επιλογή θεραπείας, δεν 
έχει μελετηθεί ποτέ η καταλληλότητα της περιοδικής 
επανασταδιοποίησης μετά την αρχική κολονοσκό-
πηση. Η αξία της ενδοσκοπικής επανεκτίμησης της 
έκτασης της νόσου πριν την έναρξη προγράμματος 
επιτήρησης είναι αμφισβητούμενη. Συνεπώς, και η 
θέση ECCO 3L αποτελεί απλά γνώμη ειδικών. Η κο-
λονοσκόπηση είναι περισσότερο ευαίσθητη από 
απεικονίσεις με βάριο για την εκτίμηση της έκτασης 
της νόσου, αλλά ιστορικά ο κίνδυνος ανάπτυξης κα-
κοήθειας έχει μελετηθεί με σκιαγράφηση αντίθεσης, 
ενώ επίσης η κολονοσκόπηση μπορεί να καθορίζει 
διαφορετικά την έκταση της νόσου σε σχέση με 
την ιστοπαθολογία.60,152-154 Η χρωμοενδοσκόπηση 
αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο βαθμό στην έκταση της 
νόσου όπως καθορίζεται ιστοπαθολογικά, αλλά 
πρόκειται για διαδικασία χρονοβόρα που απαιτεί 
εξειδίκευση που δεν είναι διαθέσιμη ευρέως.155 Η 
φαρμακευτικά επιτευχθείσα κλινική ύφεση μπορεί 
να μην αντιστοιχεί σε ενδοσκοπική ή ιστοπαθολο-
γική ύφεση, αλλά οι προγνωστικές προεκτάσεις της 
ενδοσκοπικής επανεκτίμησης σε νόσο σε ύφεση δεν 
έχουν προσδιορισθεί:60 το πεδίο αυτό χρήζει συστη-
ματικής μελέτης. 
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3.6.  Ενδοσκόπηση, 
υπερηχογράφημα  
και κολονογραφία

3.6.1.  Ενδοσκοπικά χαρακτηριστικά 
της ελκώδους κολίτιδας 

Θέση ECCO 3Μ

Δεν υπάρχουν ενδοσκοπικά χαρακτηριστικά ει-
δικά για την ΕΚ. Ως πλέον χρήσιμα ενδοσκοπικά 
χαρακτηριστικά της ΕΚ θεωρούνται η συνεχής και 
συρρέουσα προσβολή του παχέος εντέρου με 
σαφή όρια της φλεγμονής και προσβολή του ορ-
θού [EL 2b, RG Β]. Η ενδοσκοπική βαρύτητα της 
ΕΚ αντανακλάται καλύτερα στην ευθρυπτότητα 
του βλεννογόνου, την αυτόματη αιμορραγία και 
τις εν τω βάθει εξελκώσεις [EL 2b, RG Β]. 

Οι ενδοσκοπικές αλλοιώσεις χαρακτηριστικά ξεκινούν 
κοντά στον πρωκτικό δακτύλιο και επεκτείνονται κε-
ντρικά σε συνεχή, συρρέουσα και συγκεντρική μορ-
φή. Η διάκριση μεταξύ εξελκωμένων και υγιών περιο-
χών είναι συνήθως σαφής και μπορεί να παρατηρείται 
απότομα, εντός χιλιοστών, ιδιαίτερα σε περιφερική 
νόσο. Τα ενδοσκοπικά χαρακτηριστικά της ήπιας νό-
σου είναι ερύθημα, αγγειακή συμφόρηση στον βλεν-
νογόνο και απώλεια της ορατής αγγείωσης. Η μέτρι-
ας ενεργότητας κολίτιδα χαρακτηρίζεται από αδρή 
κοκκιώδη εμφάνιση, βλεννογόνιες διαβρώσεις και 
ευθρυπτότητα του βλεννογόνου (αιμορραγία σε ήπια 
επαφή). Η βαριά κολίτιδα χαρακτηρίζεται από αυτό-
ματη αιμορραγία και εξελκώσεις (Πίνακας 1.3.).60,154,156 
Η επιλογή ενδοσκοπικού συστήματος βαθμολόγησης 
είναι σύνθετη και έχει ήδη ανασκοπηθεί.15,157 Σε αντί-
θεση με τη νόσο του Crohn, τα έλκη σε βαριά ΕΚ ανευ-
ρίσκονται πάντα εντός φλεγμαίνοντα βλεννογόνου. Η 
παρουσία βαθιών εξελκώσεων αποτελεί πτωχό προ-
γνωστικό σημείο.154 Σε μακροχρόνια νόσο, η ατροφία 
του βλεννογόνου μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των 
πτυχών, στένωση του αυλού και ψευδοπολύποδες. 

3.6.2.  Υπερηχογράφημα κοιλίας και 
σπινθηρογράφημα στην ελκώδη 
κολίτιδα

Θέση ECCO 3Ν

Το κοιλιακό και το υδροκολονικό υπερηχογράφη-
μα είναι δευτερευούσης αξίας για τον καθορισμό 
της έκτασης της ΕΚ [EL 3, RG C]. Το υπερηχογρά-
φημα Doppler αποτελεί συμπληρωματική τεχνι-
κή για την εκτίμηση της ενεργότητας της νόσου 
όταν διενεργείται από ειδικό [EL 2b, RG D]. 

Το κοιλιακό υπερηχογράφημα ελέγχει τη φλεγμονή 
του λεπτού ή του παχέος εντέρου με ευαισθησία 
80-90%. Το υπερηχογράφημα έχει το πλεονέκτημα 
του χαμηλού κόστους και της μη επεμβατικότητας, 
αλλά η ακρίβεια εξαρτάται κατά πολύ από την ικα-
νότητα του διενεργούντα την εξέταση, ενώ η ειδικό-
τητα είναι χαμηλή για τη διάκριση μεταξύ ΕΚ και άλ-
λων αιτίων φλεγμονής του παχέος εντέρου.160-162 Το 
υδροκολονικό υπερηχογράφημα (κοιλιακό υπερηχο-
γράφημα σε συνδυασμό με παλίνδρομη έγχυση νε-
ρού στο παχύ έντερο) εμφανίζει υψηλή ευαισθησία 
στην ανίχνευση ενεργού κολίτιδας, αλλά η μέθοδος 
είναι πολύ κοπιαστική για εφαρμογή στην καθημερι-
νή κλινική πράξη.163 Το υπερηχογράφημα Doppler των 
άνω και κάτω μεσεντέριων αρτηριών έχει χρησιμο-
ποιηθεί για την εκτίμηση της ενεργότητας της νόσου 
και τον κίνδυνο υποτροπής. Δεν μπορεί όμως να θε-
ωρείται μια εξέταση ρουτίνας.164,165 Για να θεωρηθεί 
σημαντική αυτή η μέθοδος, απαιτούνται επιπρόσθε-
τες, προοπτικές πολυκεντρικές μελέτες. 

Το σπινθηρογράφημα λευκών είναι ασφαλές, μη επεμ-
βατικό και δυνητικά επιτρέπει την εκτίμηση της πα-
ρουσίας, έκτασης και ενεργότητας φλεγμονής, αλλά 
η μέθοδος δεν έχει ειδικότητα.166,167 Επίσης, δεν είναι 
αξιόπιστο σε ασθενείς που λαμβάνουν στεροειδή. 
Υπό ανάπτυξη βρίσκονται νέοι δείκτες ανίχνευσης 
της εντερικής φλεγμονής που να μην σχετίζονται με 
έκθεση σε ακτινοβολία. 
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3.6.3.  Virtual colonography (εικονική 
κολονογραφία) στην ελκώδη 
κολίτιδα

Θέση ECCO 3Ο

Η virtual colonography αποτελεί τεχνική υπό εξέ-
λιξη. Τα περιορισμένα δεδομένα που είναι επί του 
παρόντος διαθέσιμα δεν αναδεικνύουν διαγνωστι-
κή αξία για την εκτίμηση της έκτασης της νόσου σε 
ασθενείς με υποψία ή τεκμηριωμένη ΕΚ [EL 4, RG C]. 

Λίγες μελέτες περιορισμένου αριθμού ασθενών 
έχουν μελετήσει τη μαγνητική και την αξονική κο-
λονογραφία στην ΕΚ. Τα αποτελέσματα είναι αλλη-
λοσυγκρουόμενα και ήπιες αλλοιώσεις του βλεννο-
γόνου όπως διαβρώσεις ή επίπεδοι πολύποδες δεν 
απεικονίζονται επαρκώς.168-170 Εξαιτίας αυτών των 
περιορισμών, η virtual colonoscopy δεν μπορεί να 
αποτελέσει εναλλακτική μέθοδο της κλασικής κο-
λονοσκόπησης σε ασθενείς με ΕΚ επί του παρόντος. 

3.7.  Στένωση του παχέος 
εντέρου στην ελκώδη 
κολίτιδα

Θέση ECCO 3Ρ

Κάθε στένωση του παχέος εντέρου σε ΕΚ πρέπει 
να εγείρει την υποψία καρκινώματος του παχέος. 
Πρέπει να λαμβάνονται πολλαπλές βιοψίες και να 
αναζητείται χειρουργική γνώμη. Αν δεν είναι δυ-
νατή η ενδοσκοπική εκτίμηση του παχέος, μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν απεικονιστικές τεχνικές όπως 
ο βαριούχος υποκλυσμός διπλής αντίθεσης και η 
αξονική ή μαγνητική κολονογραφία [EL 5, RG D]. 

Σε μακροχρόνια ελκώδη κολίτιδα, μια στένωση του 
παχέος εντέρου υποδηλώνει αυξημένο κίνδυνο για 

καρκίνο του παχέος και απαιτεί ιστολογική και χει-
ρουργική εμπειρία.171 Αν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί 
η κολονοσκόπηση εξαιτίας της στένωσης, τότε ο βα-
ριούχος υποκλυσμός διπλής αντίθεσης, ή ακόμη και 
απλής, αποτελεί τη μέθοδο εκλογής.172 Η αξονική κο-
λονογραφία μπορεί να αναδείξει τους χαρακτήρες του 
βλεννογόνου και της κολίτιδας κεντρικά της στένωσης 
αλλά μπορεί να μην αναδείξει όλες τις βλάβες που γί-
νονται ορατές με την κλασική κολονοσκόπηση.173 

4. Ιστοπαθολογία

4.1. Γενικά

Στην ελκώδη κολίτιδα η ιστοπαθολογία συνεισφέρει 
στη διάγνωση, την εκτίμηση της ενεργότητας της νό-
σου και την ανίχνευση ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας 
(δυσπλασία). Η τελευταία παράμετρος θα συζητηθεί 
ξεχωριστά. 

4.1.1. Αρχές 

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την ακρίβεια της 
ιστοπαθολογικής διάγνωσης της ελκώδους κολίτι-
δας, όπως συμβαίνει και στη νόσο Crohn. Η χρήση 
της κολονοσκόπησης ως διαγνωστικής μεθόδου 
εκλογής είχε τα επακόλουθά της: επέτρεψε την ανά-
λυση πολλαπλών βιοψιών από διαφορετικά τμήματα 
του εντέρου, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται πε-
ρισσότερες βιοψίες, συχνά πρώιμα στην εξέλιξη της 
νόσου. Επιπρόσθετα, μπορούν να ληφθούν πλέον 
βιοψίες από νέα παιδιά που εμφανίζουν αιματηρές 
διάρροιες. Επιπλέον, η εισαγωγή νέων θεραπειών 
που επάγουν επούλωση του βλεννογόνου, έχει οδη-
γήσει τους παθολογοανατόμους στην κατανόηση 
της επίδρασης της θεραπείας στα μικροσκοπικά χα-
ρακτηριστικά της νόσου, και αυτό έχει μεταβάλλει 
την προσέγγιση στην ιστοπαθολογική διάγνωση τα 
τελευταία χρόνια. 
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4.1.2. Εκτίμηση της βιβλιογραφίας 

Αναζητήθηκαν από τη βιβλιογραφία, με τη χρήση του 
PubMed/Medline άρθρα που να αναφέρουν πρωτο-
γενή έρευνα σχετικά με την αναπαραγωγιμότητα, ειδι-
κότητα, ευαισθησία και προγνωστική αξία ανεξάρτη-
των χαρακτηριστικών χρήσιμων στην ιστοπαθολογική 
διάγνωση της ελκώδους κολίτιδας. Ως κριτήριο επιλο-
γής, ελήφθησαν υπόψη μόνο χαρακτηριστικά που να 
έχουν εκτιμηθεί σε πολλαπλές μελέτες ή χαρακτηρι-
στικά που να έχουν επιτύχει βαθμό αναπαραγωγιμό-
τητας, όπως κρίθηκε με βάση τον στατιστικό δείκτη 
Κάππα. Επιπλέον, ανασκοπήθηκαν μελέτες που περι-
γράφουν και καθορίζουν διαγνωστικά μικροσκοπικά 
χαρακτηριστικά.174-193 Η βιβλιογραφία μπορεί να δια-
κριθεί σε ομάδες, ανάλογα με τον αριθμό (μία ή περισ-
σότερες) των βιοψιών που εξετάσθηκαν, ή τη διάρκεια 
της νόσου. Σε δέκα μελέτες εξετάσθηκαν πολλαπλές 
βιοψίες (περιλαμβάνονται δύο μελέτες που συνέκρι-
ναν τη διαγνωστική αξία των μεμονωμένων βιοψιών 
σε σύγκριση με τις πολλαπλές).184-193 

Η βιβλιογραφία μπορεί επίσης να διακριθεί με βάση 
τη διάρκεια της νόσου. Η πρώτη ομάδα αποτελείται 
από μελέτες σε βιοψίες που ελήφθησαν από ασθε-
νείς με τεκμηριωμένη διάγνωση ελκώδους κολίτιδας 
βάσει εκτεταμένης παρακολούθησης. Η διάρκεια της 
νόσου ποικίλει μεταξύ 6±3 εβδομάδων και 12 ετών.186-

189 Στις μελέτες αυτές, ασθενείς με αμφίβολα κριτήρια 
γενικά αποκλείονται.177,178,186 Η δεύτερη ομάδα αποτε-
λείται από αναδρομικές μελέτες χωρίς ακριβή στοι-
χεία για τη διάρκεια της νόσου. Τα άρθρα αυτά είναι 
μεν αναδρομικές μελέτες αλλά μπορούν να συμπτυ-
χθούν με την πρώτη ομάδα, καθώς η διάγνωση της ΕΚ 
είναι οριστική βάσει εκτεταμένης παρακολούθησης. 
Μια τρίτη ομάδα περιλαμβάνει μελέτες βιοψιών που 
ελήφθησαν πρώιμα μετά την έναρξη της νόσου χωρίς 
να έχει χορηγηθεί κάποια αγωγή.181,183,190,191,193 Σε νόσο 
πρώιμης έναρξης, η διάρκεια της νόσου ποικίλει μετα-
ξύ 4 και 14 ημερών (3,69±0,52 ημέρες μετά την εμφά-
νιση αιμορραγίας από το ορθό, ή 10 ημέρες μετά τα 
αρχικά συμπτώματα).179,181,185 Στις μελέτες αυτές, που 
είναι προοπτικές, η διάγνωση ακολούθως τεκμηριώ-

θηκε μέσω της παρακολούθησης των ασθενών. Στην 
τρίτη ομάδα περιλαμβάνονται κυρίως παιδιά. 

4.2.  Μικροσκοπικά 
χαρακτηριστικά - Ορισμοί 

Έχει εκτιμηθεί μεγάλος αριθμός μικροσκοπικών χα-
ρακτηριστικών. Αυτά μπορούν αδρά να ταξινομη-
θούν σε:

 ■ Χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής
 ■ Διαταραχές του επιθηλίου και
 ■ Φλεγμονώδη χαρακτηριστικά.

Τα χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής περιλαμβάνουν τη 
διακλάδωση των κρυπτών, διαταραχή των κρυπτών, 
ατροφία κρυπτών και ακανόνιστη επιφάνεια. Οι δια-
ταραχές του επιθηλίου είναι η έλλειψη βλέννας και η 
μεταπλασία των κυττάρων Paneth. Τα φλεγμονώδη 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν κυτταροβρίθεια του 
χορίου, βασική πλασματοκυττάρωση, βασικές λεμφο-
κυτταρικές συσσωρεύσεις και ηωσινόφιλα στο χόριο. 

4.2.1.  Διαταραχές αρχιτεκτονικής 
των κρυπτών

Διακλάδωση κρυπτών: Δύο ή περισσότερες διακλα-
δούμενες (διχασμένες) κρύπτες, με καλό προσανατο-
λισμό, είτε η διακλάδωση είναι σε οριζόντιο ή κάθετο 
άξονα.178,181,182,190,194 Το χαρακτηριστικό είναι λιγότερο 
ειδικό αν αναφέρεται σε μεμονωμένη κρύπτη.182 Ως 
παθογενετικός μηχανισμός μπορεί να θεωρηθεί η 
αναγέννηση των κρυπτών μετά από προηγηθείσα 
βλάβη ή καταστροφή (κρυπτόλυση). 

Διαταραχή (distortion) (κρυπτών) βλεννογόνου: Ακανό-
νιστο μέγεθος κρυπτών (δηλαδή ποικίλουσα διάμε-
τρος), ή ακανόνιστη χωροθέτηση, προσανατολισμός 
(δηλαδή απώλεια του παραλληλισμού τους) ή μέγεθος 
(συμπεριλαμβανομένης της διακλάδωσης με κυστική 
μορφή).185-187,190,191,181,182,193,194 Σε μερικές μελέτες εδώ 
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περιλαμβάνεται και η αποκόλληση από την υποκείμε-
νη βλεννογόνια μυϊκή στοιβάδα.181,185 Δείγματα από τη 
μεταβατική ζώνη του πρωκτού ή από το ορθικό κολό-
βωμα (columnar cuff) (ορισμένες φορές εσφαλμένα 
αποκαλούμενα χαμηλές βιοψίες ορθού) δεν είναι κα-
τάλληλα για την εκτίμηση της διακλάδωσης των κρυ-
πτών και της βλεννογόνιας διαταραχής. 

Βλεννογόνια ατροφία (κρυπτών) και πυκνότητα 
κρυπτών: Συνδυασμός απώλειας κρυπτών (απολε-
πτυσμένες κρύπτες, γενικά αναγνωρίζονται με βάση 
την αυξημένη απόσταση μεταξύ των κρυπτών σε μέ-
γεθος μεγαλύτερο της διαμέτρου μιας κρύπτης) και 
αύξησης στην απόσταση μεταξύ της βλεννογόνιας 
μυϊκής στοιβάδας και της βάσης των κρυπτών.177,181,194 
Κάποιοι συγγραφείς δίνουν μεγαλύτερη έμφαση 
στην απώλεια των κρυπτών185 και άλλοι στην αυξη-
μένη απόσταση μεταξύ της βλεννογόνιας μυϊκής 
στοιβάδας και της βάσης των κρυπτών190 παρά στον 
συνδυασμό των χαρακτηριστικών. Αυξημένο διά-
στημα μεταξύ των κρυπτών και αυξημένη απόστασή 
τους από τη βλεννογόνια μυϊκή στοιβάδα μπορεί να 
είναι φυσιολογικά ευρήματα στο τυφλό και το άπω 
ορθό.194 Η απόσταση μεταξύ της βάσης των κρυπτών 
και της βλεννογόνιας μυϊκής στοιβάδας δεν πρέπει να 
εκτιμάται εγγύς των λεμφοειδών θυλακίων (λεμφοζι-
δίων). Ως παθογενετικός μηχανισμός μπορεί να θε-
ωρηθεί ο θάνατος των κρυπτών εξαιτίας της νόσου. 
Αν όλα τα κύτταρα μιας κρύπτης πεθάνουν, η κρύπτη 
δεν μπορεί να αναγεννηθεί και εξαφανίζεται εντός 48 
ωρών σε πειραματικά μοντέλα σε ζώα. Αν όμως ένα 
ή περισσότερα κλωνογόνα κύτταρα επιβιώσουν της 
προσβολής, η κρύπτη αναπαράγεται με ταχεία ανα-
γέννηση εντός 72-96 ωρών σε πειραματικά μοντέλα 
σε ζώα. Ακολούθως, ο βλεννογόνος επουλώνεται με 
κλωνική επέκταση και ο αριθμός των κρυπτών που 
επιζούν και αναγεννώνται μετά από κυτταροτοξική 
επίθεση συσχετίζεται με τη βαρύτητα των συμπτω-
μάτων σε πειραματικά μοντέλα σε ζώα. Σε ζωικά 
μοντέλα επίμυων η αναγέννηση των κρυπτών επηρε-
άζεται από αριθμό αυξητικών παραγόντων.195 Παρα-
μένει, πάντως, ασαφές τι μέγεθος μη επεξεργασμένου 
δείγματος βιοψίας είναι απαραίτητο για την κατάλλη-

λη εκτίμηση και πόσα επίπεδα βιοψίας πρέπει να εκτι-
μηθούν για να τεκμηριωθεί η ατροφία. 

Ακανόνιστη επιφάνεια: Η ακανόνιστη επιφάνεια (τα 
συνώνυμά της περιλαμβάνουν τη λαχνωτή επιφά-
νεια, λαχνόμορφη επιφάνεια, λαχνωτό βλεννογό-
νο)182,185 αναφέρεται σε ευρέα στόμια των κρυπτών, 
που δίνουν στη βλεννογόνια επιφάνεια εικόνα δίκην 
δακτύλων.181 Η εντύπωση αυτή οφείλεται στην απο-
κόλληση των κρυπτών177 και έχει προταθεί μια σημει-
ολογική διάκριση μεταξύ «ακανόνιστης επιφάνειας» 
και «λαχνωτής επιφάνειας», ανάλογα με την αναλογία 
λαχνών και κρυπτών.186 

4.2.2.  Διαταραχές των επιθηλιακών 
κυττάρων

Μεταπλασία των κυττάρων Paneth: Υπό φυσιολογικές 
συνθήκες τα κύτταρα Paneth είναι εξαιρετικά σπάνια 
στο παχύ έντερο περιφερικά της σπληνικής καμπής 
και παρατηρούνται σε ποσοστό μόνο 0-1,9% φυσι-
ολογικών, άνευ φλεγμονώδους νόσου του εντέρου, 
ατόμων.196 Η παρουσία κυττάρων Paneth στο άπω 
παχύ έντερο ονομάζεται μεταπλασία των κυττάρων 
Paneth και η παθογένεση σχετίζεται με την επιθηλια-
κή αναγέννηση και διόρθωση.196 

Απώλεια βλέννας: Ορίζεται είτε ως ελάττωση των κα-
λυκοειδών κυττάρων είτε ως ελάττωση της βλέννας 
εντός των κυττάρων.194 

4.2.3. Φλεγμονώδη χαρακτηριστικά

Βασική πλασματοκυττάρωση: Ορίζεται είτε ως παρου-
σία πλασματοκυττάρων γύρω (εν τω βάθει 1/5 του 
χορίου) ή κάτω από τις κρύπτες, κατά μήκος ή διηθώ-
ντας τη βλεννογόνια μυϊκή στοιβάδα. Η βασική πλα-
σματοκυττάρωση καλείται επίσης και «πλασματο-
κύτταρα υπό την κρύπτη»,185 «πλασματοκυττάρωση 
με επέκταση στη βάση του βλεννογόνου»,193 ή «συσ-
σώρευση πλασματοκυττάρων μεταξύ της βάσης των 
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κρυπτών και της βλεννογόνιας μυϊκής στοιβάδας».190 

Η διαταραχή μπορεί να είναι εστιακή ή διάχυτη και η 
εντόπιση των κυττάρων υπό τις κρύπτες δεν παρατη-
ρείται πάντα.181,185 

Κυτταροβρίθεια του χορίου: Εκτιμάται ανάλογα με τη 
σύνθεση, την πυκνότητα και την κατανομή. Αύξηση 
στον ολικό αριθμό πλασματοκυττάρων, λεμφοκυττά-
ρων, ιστιοκυττάρων και ηωσινοφίλων είναι κοινό χα-
ρακτηριστικό όλων των τύπων φλεγμονής του παχέος 
εντέρου194 και περιορισμένης διαφοροδιαγνωστικής 
αξίας. Στην ελκώδη κολίτιδα το κυτταρικό διήθημα 
είναι διάχυτο και σε όλο το πάχος του βλεννογόνου. 

Η αυξημένη πυκνότητα έχει περιγραφεί ως «υποκει-
μενικά παθολογικό» διήθημα,182 ως «σαφής» αύξηση 
(εκτιμώμενη από τη διεύρυνση του διαστήματος 
μεταξύ των κρυπτών από το φλεγμονώδες διήθη-
μα),177 ή απλώς ως «κυτταροβρίθεια».185 Η αύξηση 
αυτή είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ποσοτικά. Η κυττα-
ροβρίθεια του χορίου μπορεί να μην παρατηρείται 
σε νόσο σε ύφεση, μετά από θεραπεία, ή ακόμη και 
στη φυσική πορεία της νόσου.178,24 Επιπλέον, η κυττα-
ροβρίθεια του χορίου μπορεί να είναι επιμένουσα σε 
περιπτώσεις λοιμώδους κολίτιδας,197 ενώ είναι φυσι-
ολογικό χαρακτηριστικό σε βιοψίες τυφλού. 

Η σύνθεση έχει εκτιμηθεί για να επιλυθούν αυτά τα 
διλήμματα. Ορισμένοι συγγραφείς διακρίνουν μετα-
ξύ αύξησης μόνο των ουδετερόφιλων και αύξησης 
των ουδετερόφιλων και άλλων τύπων κυττάρων. 
Τα ουδετερόφιλα μπορεί να παρατηρούνται στο 
χόριο ή μεταξύ των επιθηλιακών κυττάρων, ανα-
γνωρίζονται εύκολα και αποτελούν αναπαραγώγι-
μο χαρακτηριστικό της φλεγμονής.177 Περισσότερα 
από τρία εξωτριχοειδικά ουδετερόφιλα στο χόριο 
μπορεί να είναι παθολογικό εύρημα,186 αλλά δεν 
υπάρχει ομοφωνία για τον ακριβή αριθμό. Τα ου-
δετερόφιλα αποτελούν χαρακτηριστικό της κρυπτί-
τιδας με μετανάστευση των ουδετερόφιλων μέσω 
του επιθηλίου των κρυπτών και επαγωγή ρήξης της 
συνέχειας των κρυπτών και κρυπτικών αποστημά-
των, που μπορεί να είναι υπόλογα για τη βλάβη ή 

διάσπασης της κυτταρικής επιφάνειας. Η διαγνω-
στική αξία των ουδετερόφιλων, όμως, στην ελκώδη 
κολίτιδα είναι περιορισμένη καθώς ανευρίσκονται 
και στη λοιμώδη κολίτιδα αλλά και σε άλλες μορφές 
κολίτιδας.177,185 Αντίθετα, τα ηωσινόφιλα στο χόριο 
ποικίλουν ιδιαίτερα. Αύξησή τους έχει παρατηρηθεί 
στην ελκώδη κολίτιδα και πιθανός διαγνωστικός 
τους ρόλος έχει προταθεί, αλλά τα στοιχεία προέρ-
χονταν από ασθενείς με μακροχρόνια νόσο.178,187 

Η κατανομή του κυτταρικού φλεγμονώδους διηθή-
ματος στο χόριο έχει διακριθεί σε εστιακή (φυσιο-
λογική υποκείμενη κυτταρικότητα με εστίες κυττα-
ροβρίθειας), κατά τόπους (παθολογική υποκείμενη 
κυτταρικότητα με διαφορετική ένταση διήθησης) 
και διάχυτη (παθολογική υποκείμενη κυτταρικότη-
τα με γενική αύξηση της πυκνότητας). Αυτοί είναι 
οι προτιμώμενοι όροι. Η χρήση του όρου «ασυνε-
χής» έχει προκαλέσει σύγχυση σχετικά με το κατά 
πόσο χρησιμοποιείται για να περιγράψει τόσο την 
εστιακή όσο και την κατά τόπους κατανομή σε κά-
ποιες μελέτες,194 ή χρησιμοποιείται ως συνώνυμο 
της εστιακής, όπως σε άλλες μελέτες.187 Μια διάχυτη 
αύξηση της κατανομής μπορεί να είναι είτε επιφα-
νειακή (περιορισμένη στο άνω και μέσο τρίτο του 
χορίου) ή διαβλεννογόνια (συνήθως μέγιστη στο 
κάτω τρίτο). Η κατανομή μπορεί να εκτιμηθεί σε με-
μονωμένο δείγμα ή μεταξύ πολλαπλών δειγμάτων 
από την ίδια περιοχή. Για την αποφυγή διαγνωστι-
κού λάθους, τα κριτήρια διάχυτης διαβλεννογόνιας 
φλεγμονής στη διάγνωση της ελκώδους κολίτιδας 
δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε παιδιά με πρώι-
μη έναρξη της νόσου193 ή μετά από θεραπεία ή όταν 
η νόσος βελτιώνεται ή είναι σε ύφεση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις η βιοψία μπορεί να είναι φυσιολογική 
ή να δείχνει εστιακές αλλοιώσεις.189,198,199 

Βασικές λεμφοκυτταρικές συσσωρεύσεις: Οζώδεις 
συλλογές λεμφοκυττάρων μεταξύ της βάσης της 
κρύπτης και της βλεννογόνιας μυϊκής στοιβάδας,182 
χωρίς βλαστικά κέντρα.177,182,186,194 Τουλάχιστον δύο 
συσσωρεύσεις απαιτούνται για να θεωρηθεί αυτό το 
χαρακτηριστικό παθολογικό.177,186,194 
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Στρωματικές αλλοιώσεις: Διάχυτη πάχυνση της βλεν-
νογόνιας μυϊκής στοιβάδας ή διπλή βλεννογόνια μυ-
ϊκή στοιβάδα (η οποία είναι σπάνια αλλά η παρουσία 
της χαρακτηριστική) έχουν παρατηρηθεί σε μακρο-
χρόνια ενεργό ή επί ύφεσης ελκώδη κολίτιδα.200 

Ειλεΐτιδα εκ παλινδρομήσεως: Η φλεγμονή του ειλεού 
στην ελκώδη κολίτιδα ονομάζεται παλίνδρομη ειλεΐ-
τιδα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ποτέ τεκμηριωθεί 
μηχανισμός παλινδρόμησης. Η παλίνδρομη ειλεΐτι-
δα πρέπει να είναι σε συνέχεια της φλεγμονής του 
παχέος (βλέπε επίσης Κεφάλαιο 3.5.1) και οι βλάβες 
του τυφλού πρέπει να εμφανίζουν παρόμοιο ή με-
γαλύτερο βαθμό ενεργού φλεγμονής. Οι βλάβες του 
ειλεού στην παλίνδρομη ειλεΐτιδα χαρακτηρίζονται 
από ενεργό φλεγμονή των λαχνών και του χορίου, 
παράλληλα με άμβλυνση και βράχυνση των λαχνών. 
Χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν αντίθετα νόσο 
του Crohn είναι μεμονωμένες εστιακές διαβρώσεις 
του ειλεού, μεταπλασία των βλεννωδών αδένων, ή 
κατά τόπους οίδημα με ήπια ενεργό φλεγμονή.201,202 

Θέση ECCO 4Α

Για αξιόπιστη διάγνωση της ελκώδους κολίτιδας 
πρέπει να λαμβάνονται πολλαπλές βιοψίες από 
πέντε περιοχές του παχέος εντέρου (συμπεριλαμ-
βανομένου του ορθού) και από τον ειλεό. Με τη 
λέξη «πολλαπλές» υποδηλώνονται τουλάχιστον 
δύο δείγματα [EL 1b, RG B]. 

Θέση ECCO 4Β

Οι βιοψίες πρέπει να συνοδεύονται από κλινικές 
πληροφορίες που περιλαμβάνουν την ηλικία 
του ασθενούς, τη διάρκεια της νόσου και τη δι-
άρκεια και τον τύπο της θεραπείας [EL 1b, RG B]. 
Η διαχείριση των βιοψιών από διαφορετικές θέ-
σεις πρέπει να γίνονται έτσι ώστε η περιοχή προ-
έλευσής τους να αναγνωρίζεται [EL 1c, RG A].

Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση διαφορετικών φια-
λιδίων, πλακίδια πολλαπλών φρεατίων, ή ταινίες οξι-
κού οξέος [EL 5, RG D]. Όλα τα δείγματα ιστών πρέπει 
να μονιμοποιούνται άμεσα με καταβύθισή τους σε 
τιτλοποιημένη φορμαλίνη ή ισοδύναμο διάλυμα, 
πριν τη μεταφορά τους. Συνιστάται να εξετάζονται 
πολλαπλά επίπεδα από κάθε δείγμα [EL 5, RG D].

4.3.  Μικροσκοπικά 
χαρακτηριστικά - Εκτίμηση 
της διάγνωσης 

4.3.1. Νόσος πρώιμου σταδίου

Έχει προταθεί ότι μια μη ειδική αύξηση στο φλεγμο-
νώδες διήθημα του χορίου σε συνδυασμό με απουσία 
αρχιτεκτονικής διαταραχής των κρυπτών, υποδηλώνει 
τη διάγνωση οξείας λοιμώδους κολίτιδας παρά ελκώ-
δους κολίτιδας.177,185 Το εύρημα αυτό, όμως, δεν έχει 
επιβεβαιωθεί σε μελέτες ασθενών με κολίτιδα πρό-
σφατης έναρξης (εντός 10 ημερών από την έναρξη 
των συμπτωμάτων, βλέπε Κεφάλαιο 4.1.2).179,203

Θέση ECCO 4C

Η βασική πλασματοκυττάρωση στην έναρξη των 
συμπτωμάτων έχει υψηλή προγνωστική αξία για 
τη διάγνωση φλεγμονώδους νόσου του εντέρου 
[EL 3, RG C]. Επαναληπτικές βιοψίες μετά από κά-
ποιο διάστημα μπορεί να βοηθήσουν στην επίλυ-
ση προβλημάτων διαφορικής διάγνωσης και να 
τεκμηριώσουν οριστική διάγνωση, ιδιαίτερα σε 
ενηλίκους, αναδεικνύοντας επιπρόσθετα χαρα-
κτηριστικά [EL 5, RG D]. 

Βασική πλασματοκυττάρωση παρατηρείται σε βιο-
ψίες που λαμβάνονται σε νόσο πρόσφατης έναρξης 



41

Ορισμοί και διάγνωση

στο 38-100% των ενηλίκων ασθενών181,185 και 58% 
των παιδιών με ελκώδη κολίτιδα.17 Είναι κυρίως χα-
ρακτηριστικό σε νέα παιδιά και στις περιπτώσεις αυ-
τές διακρίνεται κυρίως στις βιοψίες από το ορθό και 
παρατηρείται σταδιακά λιγότερο στις κεντρικότερες 
βιοψίες. Είναι πρώιμο χαρακτηριστικό, και ορισμένες 
φορές η πρώτη βλάβη που παρατηρείται181,185,190,191,193 
είναι και καλός προγνωστικός δείκτης. 

Αδενικές διαταραχές μπορούν να βρεθούν, με υψηλό 
ποσοστό συμφωνίας από περισσότερους του ενός 
παθολογοανατόμους.176,186,204 Με βάση τις περισσότε-
ρες μελέτες, διάχυτη διαταραχή της αρχιτεκτονικής 
των κρυπτών και ελαττωμένος αριθμός ή ατροφία των 
κρυπτών υποδηλώνουν ελκώδη κολίτιδα.178,194 Τα χαρα-
κτηριστικά αυτά, όμως, μπορεί να μην είναι παρόντα 
σε βιοψίες που λαμβάνονται από ασθενείς πρώιμου 
σταδίου.181 Αλλοιώσεις στην αρχιτεκτονική των κρυ-
πτών παρατηρήθηκαν σε βιοψίες που ελήφθησαν από 
ασθενείς 16-30 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτω-
μάτων,181 αλλά όχι σε πρωιμότερες βιοψίες. Σε μια άλλη 
μελέτη,185 διαταραχή της αρχιτεκτονικής ανευρέθηκε 
σε όλες τις βιοψίες που ελήφθησαν εντός ημερών από 
την έναρξη των συμπτωμάτων, αλλά στη μελέτη αυτή 
η έναρξη των συμπτωμάτων καθοριζόταν από την 
απώλεια αίματος και όχι άλλα συμπτώματα. Η διαταρα-
χή των κρυπτών και η βλεννογόνια ατροφία μπορεί να 
επιστρέψουν στο φυσιολογικό ή να παραμείνουν αμε-
τάβλητες μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων.198,199

Θέση ECCO 4D

Σε νεαρά παιδιά ή ενηλίκους με μη τυπική κλινική εκ-
δήλωση κολίτιδας, η ΕΚ πρέπει πάντα να περιλαμβά-
νεται στη διαφορική διάγνωση ακόμη και αν η παθο-
λογοανατομική εικόνα δεν είναι τυπική [EL 1b, RG B]. 

Αξιόπιστα διαγνωστικά χαρακτηριστικά μπορεί να 
μην παρατηρούνται σε βιοψίες που λαμβάνονται σε 
νόσο πρόσφατης έναρξης, σε οξεία βαριά κολίτιδα, ή 
σε ασθενείς με άτυπη ανοσολογική απάντηση (όπως 

σε μικρά παιδιά, ή ασθενείς με πρωτοπαθή σκληρυ-
ντική χολαγγειίτιδα). Η συνήθης χρήση τεχνικών όπως 
η ανοσοϊστοχημεία δεν συνιστάται επί του παρόντος. 

4.3.2. Εγκατεστημένη νόσος

Θέση ECCO 4Ε

Η διάγνωση εγκατεστημένης ελκώδους κολίτιδας 
βασίζεται στον συνδυασμό βασικής πλασματοκυτ-
τάρωσης (που ορίζεται ως παρουσία πλασματοκυτ-
τάρων γύρω [εν τω βάθει τμήμα του χορίου] ή κάτω 
από τις κρύπτες [υποκρυπτικά]), έντονης διάχυτης 
διαβλεννογόνιας αύξησης της κυτταροβρίθειας του 
χορίου και διάχυτης διαταραχής της αρχιτεκτονικής 
των κρυπτών ή του βλεννογόνου [EL 1a, RG A].

Ο ακριβής αριθμός των χαρακτηριστικών που απαι-
τούνται για την επίτευξη διάγνωσης δεν έχει τεκμηρι-
ωθεί. Ορθή διάγνωση ελκώδους κολίτιδας επιτυγχάνε-
ται σε περίπου 75% των περιπτώσεων όταν δύο ή τρία 
από τα τέσσερα χαρακτηριστικά (βαριά διαταραχή 
της αρχιτεκτονικής των κρυπτών, βαριά ελάττωση της 
πυκνότητας των κρυπτών, ακανόνιστη επιφάνεια και 
βαριά διάχυτη διαβλεννογόνια φλεγμονή) είναι παρό-
ντα, επί απουσίας αληθών κοκκιωμάτων.186,191 

Θέση ECCO 4F

Εκτεταμένη διαταραχή της αρχιτεκτονικής του 
βλεννογόνου ή των κρυπτών, βλεννογόνια ατρο-
φία και λαχνωτή ή ακανόνιστη βλεννογόνια επι-
φάνεια εμφανίζονται αργότερα κατά την εξέλιξη 
της νόσου (4 εβδομάδες και περισσότερο). Υπο-
δηλώνουν τη διάγνωση της ελκώδους κολίτιδας 
σε εγκατεστημένη νόσο [EL 2, RG Β].

Σε εγκατεστημένη ελκώδη κολίτιδα, λαχνωτή επιφά-
νεια παρατηρείται σε 17-63% των περιπτώσεων (σε 



42

Ευρωπαϊκή ομοφωνία βασισμένη σε αποδείξεις για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της ελκώδους κολίτιδας

σύγκριση με το 0-24% σε νόσο Crohn και το 0-7% σε 
λοιμώδη κολίτιδα).194 Η αλλοίωση παρατηρείται στο 
ένα τρίτο περίπου των αρχικών βιοψιών παιδιών με 
ελκώδη κολίτιδα.190 Σε ενηλίκους το χαρακτηριστικό 
αυτό παρατηρήθηκε στο 23% περίπου των ασθενών 
που ενδοσκοπήθηκαν 16-30 ημέρες μετά τα αρχικά 
συμπτώματα, αλλά όχι σε πρωιμότερες βιοψίες.181

Θέση ECCO 4G

Η βασική πλασματοκυττάρωση αποτελεί καλό 
διαγνωστικό χαρακτηριστικό σε εγκατεστημένη 
ελκώδη κολίτιδα [EL 2, RG Β]. Η βαριά, διάχυτη, δι-
αβλεννογόνια αύξηση της κυτταροβρίθειας του 
χορίου αποτελεί καλό διαγνωστικό χαρακτηρι-
στικό σε εγκατεστημένη ενεργό νόσο [EL 2, RG Β]. 
Η κατανομή της φλεγμονής κατά μήκος του πα-
χέος εντέρου, με φθίνουσα κλίση της φλεγμονής 
από το άπω προς το κεντρικότερο παχύ έντερο 
ευνοεί τη διάγνωση της ελκώδους κολίτιδας σε 
ασθενή που δεν έχει λάβει θεραπεία [EL 5, RG D].

Η διαγνωστική αξία της βασικής πλασματοκυττάρω-
σης έχει επιβεβαιωθεί από μελέτες σε βιοψίες που 
ελήφθησαν επί εγκατεστημένης νόσου, παρατη-
ρούμενη σε ποσοστό έως και 63% των ασθενών.186 
Το χαρακτηριστικό αυτό είναι σπάνιο σε κολίτιδα 
εκτός του πλαισίου της φλεγμονώδους νόσου του 
εντέρου,182 αλλά είναι συχνό και στη νόσο Crohn. Στη 
διάρκεια της θεραπείας η βασική πλασματοκυττά-
ρωση ελαττώνεται και μπορεί να εξαφανισθεί. 

Έντονη διάχυτη διαβλεννογόνια κυτταρική διήθηση 
του χορίου υποστηρίζει τη διάγνωση της ελκώδους κο-
λίτιδας,194 αλλά ενίοτε στην ελκώδη κολίτιδα μπορεί να 
παρατηρηθεί κατά τόπους φλεγμονή,178 ή σε εξέταση 
πολλαπλών βιοψιών, ένα μόνο δείγμα μπορεί να εμφα-
νίζει στοιχεία χρόνιας φλεγμονής, ενώ τα υπόλοιπα να 
έχουν φυσιολογικό βλεννογόνο.190,198,205 Η έντονη διά-
χυτη διαβλεννογόνια κυτταρική διήθηση του χορίου 
μπορεί να μην παρατηρείται σε μικρά παιδιά ηλικίας 

κάτω των 12 ετών. Η έντασή της μπορεί να ελαττωθεί 
και να γίνει κατά τόπους στη διάρκεια της φυσικής ιστο-
ρίας της νόσου ή ως επακόλουθο θεραπείας. Το χαρα-
κτηριστικό αυτό είναι, συνεπώς, κυρίως χρήσιμο για τη 
διάγνωση εγκατεστημένης νόσου και η απουσία του 
δεν αποκλείει τη διάγνωση της ελκώδους κολίτιδας. 

Θέση ECCO 4Η

Η γενικευμένη ή εκτεταμένη παρουσία ουδετε-
ρόφιλων στις επιθηλιακές κρύπτες (κρυπτίτιδα και 
κρυπτικά αποστήματα) υποστηρίζει τη διάγνωση 
ελκώδους κολίτιδας. Οι βλάβες αυτές όμως μπορεί 
να παρατηρηθούν και σε λοιμώξεις και άλλους τύ-
πους κολίτιδας [EL 2b, RG Β]. Ουδετερόφιλα εντός 
του επιθηλίου και του χορίου δεν παρατηρούνται 
σε ανενεργό ή νόσο σε ύφεση [EL 2b, RG Β].

Η γενικευμένη ή εκτεταμένη παρουσία ουδετερόφι-
λων στις επιθηλιακές κρύπτες υποστηρίζει τη διάγνω-
ση ελκώδους κολίτιδας, αλλά κρυπτίτιδα και κρυπτικά 
αποστήματα μπορεί να παρατηρηθούν και σε λοιμώ-
δη κολίτιδα, αν και με λιγότερη ένταση.18 Ουδετερόφι-
λα δεν παρατηρούνται σε ανενεργό ή νόσο σε ύφεση. 

Οι βασικές λεμφοκυτταρικές συσσωρεύσεις υποστη-
ρίζουν τη διάγνωση εγκατεστημένης ελκώδους κολί-
τιδας, μπορεί όμως να παρατηρηθούν και σε κολίτι-
δα Crohn177,182 και η παρουσία τους δεν είναι χρήσιμη 
σε νόσο πρόσφατης έναρξης. 

Θέση ECCO 4Ι

Η μεταπλασία των κυττάρων Paneth περιφερικά 
της σπληνικής καμπής αποτελεί μη ειδικό χαρα-
κτηριστικό. Υποδηλώνει τη διάγνωση της ελκώ-
δους κολίτιδας σε εγκατεστημένη νόσο [EL 3, RG 
C]. Η έντονη γενικευμένη έλλειψη βλέννας είναι 
χρήσιμη στη διάγνωση της ελκώδους κολίτιδας 
επί ενεργού νόσου [EL 3, RG C]. 
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Η μεταπλασία των κυττάρων Paneth υποστηρίζει τη 
διάγνωση της ελκώδους κολίτιδας.187 Η προγνωστική 
αξία είναι υψηλή αλλά η ευαισθησία χαμηλή.182 Δεν 
παρατηρείται σε βιοψίες που λαμβάνονται σε πρώ-
ιμη νόσο177,181 και φαίνεται να σχετίζεται με εγκατε-
στημένη νόσο.196 Η έλλειψη βλέννας φαίνεται επίσης 
να υποστηρίζει τη διάγνωση της ελκώδους κολίτιδας. 
Σχετίζεται με την ενεργότητα της νόσου, συνεπώς 
είναι ένα χρήσιμο, αλλά όχι μείζον διαγνωστικό κρι-
τήριο.193 Η διατήρηση, όμως, της βλέννας σε συνδυ-
ασμό με ενεργό νόσο μπορεί να ευνοεί τη διάγνωση 
της νόσου Crohn σε σύγκριση με ελκώδη κολίτιδα.188

4.4.  Μικροσκοπικά 
χαρακτηριστικά - 
Ενεργότητα νόσου

Θέση ECCO 4J

Η παθολογοανατομική έκθεση πρέπει να περιέχει 
στοιχεία σχετικά με την ενεργότητα της νόσου [EL 
5, RG D].

Έχει παρατηρηθεί εξαφάνιση της βλεννογόνιας φλεγμο-
νής μετά από θεραπεία,199 συνεπώς οι βιοψίες μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν και για διάκριση μεταξύ ενεργού και 
νόσου σε ύφεση, καθώς και για την κατάταξη σε διάφο-
ρους βαθμούς ενεργότητας. Έχουν προταθεί συστήμα-
τα βαθμολόγησης για την εκτίμηση της ενεργότητας της 
νόσου, ιδιαίτερα για χρήση σε θεραπευτικές δοκιμές. Η 
δυνητική αξία της ιστοπαθολογίας στην πρόβλεψη 
υποτροπής και στην εκτίμηση του επαρκούς ελέγχου 
της φλεγμονής, έχει περαιτέρω προεκτάσεις για τη θε-
ραπευτική αντιμετώπιση και τον έλεγχο του κινδύνου 
ανάπτυξης νεοπλασίας. Τόσο η επιθηλιακή βλάβη με 
παρουσία ουδετερόφιλων όσο και η βασική πλασματο-
κυττάρωση έχουν προταθεί ως δείκτες ενεργότητας νό-
σου και προγνωστικά χαρακτηριστικά υποτροπής.206-209 
Οι στόχοι του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπουν περαι-
τέρω ανάλυση αυτών των συστημάτων βαθμολόγησης. 

4.5. Συμπεράσματα 

Η εκτίμηση των μικροσκοπικών χαρακτηριστικών 
που είναι χρήσιμα στη διάγνωση της ελκώδους κολί-
τιδας είναι μια διαδικασία εξαρτώμενη από τον χρό-
νο και την ενεργότητα της νόσου και πειραματικές 
μελέτες επιβεβαιώνουν αυτή τη θεώρηση. Σε πρό-
σφατης έναρξης νόσο, μπορεί να παρατηρούνται 
λίγα ή και καθόλου χαρακτηριστικά. Σε εγκατεστημέ-
νη νόσο, η διάγνωση μπορεί να βασιστεί σε συνδυ-
ασμό βασικής πλασματοκυττάρωσης, διαταραχών 
της αρχιτεκτονικής των κρυπτών, διάχυτης διαβλεν-
νογόνιας φλεγμονώδους διήθησης και ακανόνιστης 
επιθηλιακής επιφάνειας. Επίδραση στα μικροσκοπικά 
χαρακτηριστικά έχουν επίσης η φυσική εξέλιξη από 
ενεργότητα σε ύφεση αλλά και η θεραπεία. Σε νόσο 
σε ύφεση λίγα χαρακτηριστικά μπορεί να επιμένουν, 
τα ουδετερόφιλα είναι ενδεικτικά απόντα και οι βιο-
ψίες μπορεί να είναι φυσιολογικές. 

Φαίνεται ότι είναι σημαντικό να διακρίνουμε μεταξύ 
διαφορετικών καταστάσεων για τη διάγνωση της ελ-
κώδους κολίτιδας: 

 ■ Βιοψίες που λαμβάνονται κατά την αρχική φάση 
της νόσου (εντός δύο εβδομάδων από την έναρ-
ξη της νόσου, συμπεριλαμβανομένων νέων παι-
διών και περιπτώσεων άνευ θεραπείας)

 ■ Βιοψίες που λαμβάνονται από ασθενείς με εγκα-
τεστημένη νόσο που δεν έχουν λάβει θεραπεία 
(διάρκεια συμπτωμάτων μεγαλύτερη από 4-6 
εβδομάδες)

 ■ Βιοψίες που λαμβάνονται από ασθενείς με εγκα-
τεστημένη νόσο που έχουν λάβει θεραπεία (είναι 
επιθυμητή η συνεκτίμηση πρότερων βιοψιών). 

Σε κάθε ασθενή, συμπεριλαμβανόμενων των παι-
διών, το διαγνωστικό εύρος μπορεί να επεκταθεί 
όταν εξετάζονται πολλαπλές βιοψίες από διαφορετι-
κά τμήματα του παχέος εντέρου, συμπεριλαμβανο-
μένου του ορθού, αλλά και δείγματα από τον ειλεό, 
αν και όλα τα δείγματα πρέπει να σημαίνονται κατάλ-
ληλα για την ορθή εκτίμησή τους.191,192,210,211
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5.  Φαρμακευτική θεραπεία 
ενεργού ελκώδους κολίτιδας

5.1. Γενικά
Για τη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση της ενερ-
γού ελκώδους κολίτιδας (ΕΚ) πρέπει να ληφθούν 
υπόψη η δραστηριότητα της νόσου, η κατανομή 
της (ορθίτιδα, αριστερόπλευρη ή εκτεταμένη κολίτι-
δα)1 και ο τύπος της (συχνότητα υποτροπών, κλινική 
πορεία, ανταπόκριση σε προηγούμενες θεραπείες, 
ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμακευτικών σκευ-
ασμάτων, παρουσία εξωεντερικών εκδηλώσεων). Οι 
όποιες θεραπευτικές αποφάσεις είναι καλύτερο να 
λαμβάνονται από κοινού με τους ασθενείς.

5.1.1. Δραστηριότητα νόσου 

Τα βασικά συστήματα εκτίμησης της βαρύτητας της 
νόσου που έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί σε 
κλινικές μελέτες αναφέρονται στο κεφάλαιο 1.2 και 
έχουν πρόσφατα ανασκοπηθεί.2 Χρήσιμες είναι ορι-
σμένες επισημάνσεις που έχουν ιδιαίτερη κλινική 
σημασία.

Στην κλινική πράξη είναι σημαντικό να γίνει διά-
κριση μεταξύ της σοβαρής μορφής της νόσου που 
χρήζει νοσοκομειακής νοσηλείας και των ηπιότερων 
μορφών που μπορεί να αντιμετωπισθούν εκτός νο-
σοκομείου. Το απλούστερο και ευρύτερα χρησιμο-
ποιούμενο σύστημα εκτίμησης της δραστηριότητας 
της νόσου είναι αυτό που βασίζεται στα κριτήρια 
των Truelove και Witts.3 Ασθενείς με 6 ή περισσότε-
ρες αιμορραγικές κενώσεις και θερμοκρασία >37,8°, 
σφύξεις >90/λεπτό, αιμοσφαιρίνη <10,5 g/dl, ΤΚΕ 
>30 mm/h θεωρείται ότι έχουν βαριά ελκώδη κολί-
τιδα (Πίνακας 1.3). Ο παραπάνω δείκτης έχει χρησι-
μοποιηθεί σε 20 από τις 35 μελέτες που αφορούν τη 
θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με βαριά 
ελκώδη κολίτιδα.4 Χρειάζεται μόνο ένα από τα άλλα 

κριτήρια πλην των ≥6 αιμορραγικών κενώσεων την 
ημέρα για να χαρακτηρισθεί βαριά η προσβολή.5 Ο 
κυριότερος περιορισμός των κριτηρίων των Truelove 
και Witts είναι ότι δεν μπορούν να προβλέψουν την 
πορεία της νόσου και κατά συνέπεια, δεν μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της ανταπό-
κρισης στη θεραπευτική αγωγή. Έχουν, όμως, το πλε-
ονέκτημα ότι είναι εύκολα για χρήση στην καθημερι-
νή κλινική πράξη και διαχωρίζουν σαφώς τη βαριά 
από την ήπια ή μέτρια νόσο.

Είναι απαραίτητο πριν την έναρξη θεραπείας να επι-
βεβαιωθεί η παρουσία κολίτιδας με ορθοσκόπηση 
ή ορθοσιγμοειδοσκόπηση, ενώ είναι χρήσιμο να 
ληφθούν και βιοψίες από το ορθό ώστε να αποκλει-
σθούν άλλα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν 
παρόμοια κλινική εικόνα με αυτήν της ενεργού ΕΚ 
(κολίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό, λοιμώδης κολίτιδα, 
ορθίτιδα από πρόπτωση βλεννογόνου του ορθού, 
Crohn κολίτιδα ακόμα και σύνδρομο ευερέθιστου 
εντέρου με συνυπάρχουσα αιμορροϊδική νόσο).

5.1.2.  Θεραπευτική προσέγγιση 
των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα

Οι ασθενείς πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν 
στις όποιες θεραπευτικές αποφάσεις. Σύμφωνα με 
πρόσφατη ανασκόπηση,9 περίπου 15% των ασθενών 
μπαίνουν σε ύφεση με εικονικό φάρμακο (δηλαδή 
χωρίς καμιά θεραπευτική αγωγή). Στην κλινική πράξη 
σπάνια ένας ασθενής δεν θα πάρει κάποιου είδους 
έστω τοπικής αγωγής, κυρίως διότι συμπτώματα όπως 
ο τεινεσμός και η αιμορραγία από το ορθό ανησυχούν 
τον πάσχοντα και δεν είναι καλά ανεκτά.

Η επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και καλό είναι 
να εξατομικεύεται. Ενώ είναι γενικά αποδεκτό ότι 
η θεραπεία επιλέγεται με βάση τη δραστηριότητα, 
την κατανομή και τον τύπο της νόσου, ο διαχωρι-
σμός των ασθενών με βάση τα κριτήρια αυτά, στα 
πλαίσια κλινικών μελετών, είχε ως αποτέλεσμα τον 
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κατακερματισμό τους σε μικρές υποομάδες από τις 
οποίες συχνά δεν ήταν δυνατό να εξαχθούν στατιστι-
κώς σημαντικά αποτελέσματα.7 Επιπλέον, τα διαθέ-
σιμα σκευάσματα της ίδιας δραστικής ουσίας έχουν 
διαφορετικές ιδιότητες (απελευθέρωση και δράση 
σε διαφορετικές θέσεις του παχέος εντέρου, τοπική 
δράση). Άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην 
επιλογή του κατάλληλου φαρμάκου είναι η αποτε-
λεσματικότητά του σε σχέση με τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες, η ανταπόκριση του ασθενούς σε προη-
γούμενες θεραπείες (ιδιαίτερα όσον αφορά τη θερα-
πεία των υποτροπών και την αντιμετώπιση κορτικοε-
ξαρτώμενων ή κορτικοανθεκτικών ή ανθεκτικών στα 
ανοσοτροποποιητικά μορφών της νόσου) (κεφάλαιο 
5.3) και τέλος, η παρουσία εξωεντερικών εκδηλώσε-
ων (συνήθως απαιτείται συστηματική θεραπεία)

5.2.  Θεραπεία με βάση 
την έκταση και τη 
δραστηριότητα της νόσου

5.2.1. Ορθίτιδα 

Θέση ECCO 5A

Υπόθετα μεσαλαμίνης σε δόση 1 gr/ημέρα εί-
ναι η θεραπεία εκλογής για ήπιας και μέτριας 
δραστηριότητας ορθίτιδα (EL 1b, RG B). Εναλλα-
κτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κλύσματα 
αφρού μεσαλαζίνης (EL 1b). Τα υπόθετα έχουν 
το πλεονέκτημα ότι απελευθερώνουν πιο αποτε-
λεσματικά τη δραστική ουσία στο ορθό και είναι 
καλύτερα ανεκτά από τα κλύσματα (EL 3, RG C). 
Τοπική θεραπεία με μεσαλαζίνη ή στεροειδή σε 
συνδυασμό με μεσαλαζίνη από το στόμα είναι 
αποτελεσματικότερη σε σχέση με κάθε παράγο-
ντα χωριστά και χρησιμοποιείται όταν χρειαστεί 
κλιμάκωση της θεραπείας (EL 1b, RG B). Μονοθε-
ραπεία από το στόμα με μεσαλαζίνη είναι λιγότε-
ρο αποτελεσματική (EL 1b).

Η ενεργός ορθίτιδα πρέπει κατ’ αρχήν να αντιμετω-
πίζεται με τοπική αγωγή. Τα υπόθετα είναι πιο αποτε-
λεσματικά από τα κλύσματα διότι δρουν στοχευμένα 
στη θέση της φλεγμονής. Σε μία μελέτη φάνηκε ότι 
τέσσερις ώρες μετά τον θεραπευτικό υποκλυσμό 
μόνο το 40% των κλυσμάτων με μορφή αφρού και 
το 10% των υγρών κλυσμάτων παρέμενε στον αυλό 
του ορθού.10 

Σε μετα-ανάλυση 11 μελετών που αφορούσαν 778 
ασθενείς με ορθίτιδα, η τοπική χορήγηση μεσαλαζί-
νης είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη ύφεσης στα 2/3 
των ασθενών (31-80%) σε σχέση με ποσοστό 7-11% 
των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο.11 

Η τοπική θεραπεία με μεσαλαζίνη έχει σχεδόν διπλά-
σια αποτελεσματικότητα από τα τοπικά χορηγούμε-
να κορτικοστεροειδή, όσον αφορά τη βελτίωση των 
συμπτωμάτων (OR: 2,42, 95% CI: 1,72-3,41) και την 
επίτευξη ενδοσκοπικής (OR: 1,89, 95% CI: 1,29-2,76) 
και ιστολογικής ύφεσης (OR: 2,03, 95% CI: 1,28-3,20).12 
Η χορήγηση 1 gr μεσαλαζίνης/ημέρα σε μορφή υπό-
θετων είναι η πιο αποτελεσματική.13 Με δόσεις μεγα-
λύτερες του 1 gr η αποτελεσματικότητα δεν αυξάνε-
ται. Η κλινική και ενδοσκοπική ύφεση επιτυγχάνονται 
σε διάστημα περίπου 2 εβδομάδων στο 64% και 52% 
των ασθενών αντίστοιχα.13 Η τοπική θεραπεία με 
κορτικοστεροειδή είναι θεραπεία δεύτερης γραμμής 
κυρίως στους ασθενείς εκείνους που δεν μπορούν 
να ανεχθούν την τοπική θεραπεία με μεσαλαζίνη.

Η τοπική θεραπεία με μεσαλαζίνη είναι πιο αποτελε-
σματική από τη θεραπεία με μεσαλαζίνη από το στό-
μα,15 ενώ ο συνδυασμός τοπικής και από το στόμα 
θεραπείας είναι αποτελεσματικότερος από τον κάθε 
παράγοντα χωριστά, ιδιαίτερα για νόσο που εκτεί-
νεται έως και 50 εκ. από τον πρωκτό.16 Μελέτες για 
συνδυασμένη τοπική και συστηματική θεραπεία με 
μεσαλαζίνη σε ασθενείς με ορθίτιδα δεν υπάρχουν.

Συνδυασμένη τοπική θεραπεία με μεσαλαζίνη και 
στεροειδή είναι επίσης αποτελεσματική: χορήγηση 
κλυσμάτων διπροπιονικής μπεκλομεθαζόνης (3 mg) 
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και μεσαλαζίνης (2 gr) οδήγησε σε μεγαλύτερα πο-
σοστά κλινικής, ενδοσκοπικής και ιστολογικής βελτί-
ωσης σε σχέση με κάθε παράγοντα χωριστά.17 

Όταν η τοπική θεραπεία με μεσαλαζίνη και κορτικο-
ειδή αποτύχει οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν από 
το στόμα θεραπεία με μεσαλαζίνη ή κορτικοειδή, 
δηλαδή να αντιμετωπίζονται όπως οι ασθενείς με πιο 
εκτεταμένη ή πιο βαριά νόσου (δες παρακάτω). 

Η θεραπεία της ανθεκτικής ορθίτιδας αναφέρεται 
στο κεφάλαιο 5.2.7.

5.2.2. Αριστερόπλευρη κολίτιδα

Θέση ECCO 5B

Η ήπιας και μέτριας δραστηριότητας αριστερό-
πλευρη κολίτιδα πρέπει κατ’ αρχήν να αντιμετω-
πίζονται με τοπική (EL1b, RG B) και συστηματική 
(από το στόμα) χορήγηση αμινοσαλικυλικών σε 
δόση >2 gr/ημέρα. (EL 1a, RG A). Μονοθεραπεία 
τοπικά με κορτικοστεροειδή ή μεσαλαζίνη είναι 
αποτελεσματική αλλά υπολείπεται της συνδυα-
σμένης θεραπείας (EL 1b, RG B). Η τοπική θερα-
πεία με μεσαλαζίνη είναι πιο αποτελεσματική από 
την τοπική θεραπεία με κορτικοστεροειδή (EL 1a, 
RG A). Μονοθεραπεία από το στόμα με μεσαλαζί-
νη είναι λιγότερο αποτελεσματική από τη συνδυ-
ασμένη θεραπεία (EL 1a, RG A). Εάν δεν υπάρξει 
γρήγορη ανταπόκριση στη μεσαλαζίνη είναι απα-
ραίτητη η χορήγηση κορτικοειδών συστηματικά 
(EL 1b, RG C). Η βαριά αριστερόπλευρη κολίτιδα 
είναι ένδειξη εισαγωγής στο νοσοκομείο και συ-
στηματικής θεραπείας (EL 1b, RG B).

Για τη θεραπεία της αριστερόπλευρης κολίτιδας ήπι-
ας και μέτριας δραστηριότητας συστήνεται ο συν-
δυασμός τοπικής και από το στόμα θεραπείας με 
μεσαλαζίνη.14 Στη μοναδική μελέτη που περιέλαβε 
60 ασθενείς με αριστερόπλευρη κολίτιδα φάνηκε ότι 

η συνδυασμένη θεραπεία έδρασε ταχύτερα και ήταν 
αποτελεσματικότερη της μονοθεραπείας (είτε από 
το στόμα είτε τοπικής).16 Παρόμοια στοιχεία προέκυ-
ψαν από μελέτη σε ασθενείς με εκτεταμένη κολίτι-
δα που συμπεριέλαβε ασθενείς με αριστερόπλευρη 
κολίτιδα.18 Σε άλλες μελέτες φάνηκε ότι η τοπική θε-
ραπεία έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη συγκέντρω-
ση της μεσαλαζίνης στον βλεννογόνο του ορθού 
συγκριτικά με την από το στόμα χορήγησή της19 και 
σχετίζεται με βελτίωση της κλινικής έκβασης.19,20

Οι περισσότερες κλινικές μελέτες για τη θεραπεία της 
ήπιας και μέτριας δραστηριότητας αριστερόπλευρης 
κολίτιδας περιλαμβάνουν ασθενείς με οποιασδήποτε 
έκτασης νόσο πέραν του ορθού. Σε αυτές φαίνεται ότι 
τόσο η τοπική όσο και η από το στόμα θεραπεία με 
αμινοσαλικυλικά είναι αποτελεσματικές στην αριστε-
ρόπλευρη κολίτιδα. Σε μία μετα-ανάλυση μελετών δι-
αφορετικών σκευασμάτων 5-ASA,21 η μεσαλαζίνη είχε 
σχεδόν διπλάσια αποτελεσματικότητα από το εικονικό 
φάρμακο (OR: 0,40, 95% CI: 0,30-0,53) αλλά δεν διέφερε 
στατιστικώς σημαντικά από τη σουλφασαλαζίνη (OR: 
0,83, 95% CI: 0,60-1,13) όσον αφορά την αδυναμία επί-
τευξης κλινικής βελτίωσης ή ύφεσης. Στην ίδια μελέτη 
φάνηκε ότι η μεσαλαζίνη μάλλον υπερείχε της σουλ-
φασαλαζίνης στη βελτίωση των ενδοσκοπικών βλα-
βών (OR: 0,66, 95% CI: 0,42-1,04), ενώ ήταν και καλύτε-
ρα ανεκτή. Τα αποτελέσματα αυτά θεωρούνται μάλλον 
μέτρια (ΝΝΤ=10 για επίτευξη ύφεσης, 95% CI: 7-21 και 
ΝΝΤ=4 για επίτευξη ανταπόκρισης ή ύφεσης).22

Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν δύο ακόμα μελέτες23,24 σύ-
γκρισης της νεώτερης ΜΜΧ μεσαλαζίνης με εικονικό 
φάρμακο καθώς και μία μελέτη συνδυασμένης ανά-
λυσης25 των παραπάνω μελετών. Στην πρώτη μελέτη23 
τυχαιοποιήθηκαν 280 ασθενείς να λάβουν ή ΜΜΧ με-
σαλαζίνη 4,8 gr άπαξ ημερησίως ή MMX μεσαλαζίνη 
1,2 gr δις ημερησίως ή εικονικό φάρμακο για 8 εβδο-
μάδες. Πρωτεύων στόχος της μελέτης ήταν η επίτευξη 
ύφεσης στις 8 εβδομάδες. Δεν υπήρχε διαφορά στην 
αποτελεσματικότητα μεταξύ των δύο ομάδων που 
έλαβαν τις διαφορετικές δόσεις της ΜΜΧ μεσαλαζίνης 
(29% και 34% αντίστοιχα), ενώ μόνο το 13% των ασθε-
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νών που έλαβαν εικονικό φάρμακο μπήκαν σε ύφεση 
(p<0,01) (βλ. επίσης κεφάλαιο 6.2.1). Στη δεύτερη με-
λέτη,24 συγκρίθηκε η ΜΜΧ μεσαλαζίνη με το Asacol, 
σε 346 ασθενείς με ήπια και μέτρια ελκώδη κολίτιδα. 
Κλινική και ενδοσκοπική ύφεση επετεύχθη στο 40,5% 
των ασθενών που έλαβαν ΜΜΧ μεσαλαζίνη σε δόση 
2,4 gr άπαξ ημερησίως, σε σχέση με το 22,1% των 
ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο (p=0,01 και 
0,007 αντίστοιχα) και με το 32,6% αυτών που έλαβαν 
Asacol (μη στατιστικά σημαντική διαφορά).

Στη μετα-ανάλυση21 για την αποτελεσματικότητα της 
μεσαλαζίνης στην ενεργό ελκώδη κολίτιδα φάνηκε ότι 
το θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι δοσοεξαρτώμενο 
όσον αφορά τη βελτίωση της νόσου αλλά όχι όσον 
αφορά την επίτευξη ύφεσης (για δόσεις που κυμαίνο-
νταν από <2 gr, 2,0-2,9 gr και >3 gr/ημέρα, p=0,002). 
Αυτό επιβεβαιώθηκε και σε μελέτη8 στην οποία συ-
γκρίθηκαν 2 δόσεις μεσαλαζίνης (Asacol) σε 268 ασθε-
νείς με μέτριας δραστηριότητας νόσο, εκ των οποίων 
οι μισοί περίπου είχαν αριστερόπλευρη κολίτιδα. Τα 
ποσοστά κλινικής ανταπόκρισης ήταν 71,8% στην 
ομάδα που έλαβε ημερήσια δόση 4,8 gr και 52,2% 
στην ομάδα που έλαβε δόση 2,4 gr (p=0,036), όμως 
τα ποσοστά επίτευξης ύφεσης ήταν πολύ χαμηλότερα 
και δεν διέφεραν μεταξύ των δύο ομάδων (20,2% και 
17,7% αντίστοιχα). Η θεραπεία ήταν εξίσου αποτελε-
σματική στην εκτεταμένη και στην αριστερόπλευρη 
κολίτιδα και δεν υπήρχε διαφορά στις ανεπιθύμητες 
ενέργειες μεταξύ χαμηλής και υψηλής δόσης μεσα-
λαζίνης. Επομένως, συνιστώνται υψηλότερες δόσεις 
μεσαλαζίνης για μέτριας δραστηριότητας νόσο. Μια 
παράπλευρη ωφέλεια της υψηλότερης δόσης είναι 
η ταχύτερη διακοπή της αποβολής αίματος (από 16 
ημέρες σε 9 ημέρες, p<0,05). Έτσι, παρέχεται ένα χρή-
σιμο μέτρο για τον καθορισμό της ταχύτητας ανταπό-
κρισης. Εάν η αιμορραγία επιμένει περισσότερο από 
14 ημέρες θεωρείται αργή η ανταπόκριση και πρέπει 
είτε να αυξηθεί η δόση της μεσαλαζίνης είτε να χορη-
γηθούν κορτικοειδή.

Όσον αφορά τον χρόνο εισαγωγής στη θεραπεία 
των κορτικοειδών υπάρχει ένας διηπειρωτικός «δι-

χασμός». Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης η 
χορήγηση των κορτικοειδών γίνεται σχετικά νωρίς 
διότι τα αμινοσαλικυλικά αργούν να ανακουφίσουν 
τους ασθενείς από τα ενοχλητικά τους συμπτώματα. 
Αντίθετα, στις Η.Π.Α. τα κορτικοειδή εισάγονται αρ-
γότερα στη θεραπεία κάτι που πιθανότατα οφείλεται 
στους ενδοιασμούς τόσο των γιατρών όσο και των 
ασθενών τους, κυρίως όσον αφορά τις ανεπιθύμη-
τες ενέργειες των κορτικοειδών. Η καθυστερημένη 
χορήγηση των κορτικοειδών επιλέγει τελικά για θε-
ραπεία ασθενείς με πιο ανθεκτική νόσο. Τελευταία 
αρχίζουν να χρησιμοποιούνται κορτικοειδή με εκλε-
κτική απελευθέρωση στο παχύ έντερο και χαμηλή 
βιοδιαθεσιμότητα, όπως η διπροπιονική μπεκλομε-
θαζόνη και η βουδεσονίδη. Στην πιο πρόσφατη και 
μεγαλύτερη μελέτη 177 ασθενών με αριστερόπλευ-
ρη ή εκτεταμένη κολίτιδα, η χορήγηση διπροπιονι-
κής μπεκλομεθαζόνης σε δόση 5 mg/ημέρα είχε πα-
ρόμοια αποτελεσματικότητα με τη χορήγηση 2,4 gr 
μεσαλαζίνης αλλά χωρίς τις ανεπιθύμητες ενέργειες 
των κορτικοειδών.26

5.2.3. Εκτεταμένη ελκώδης κολίτιδα

Θέση ECCO 5C

Η ήπιας και μέτριας δραστηριότητας εκτεταμένη 
ελκώδης κολίτιδα πρέπει κατ’ αρχήν να αντιμε-
τωπίζεται με μεσαλαζίνη από το στόμα σε δόση 
>2 gr/ημέρα (EL 1a, RG A) σε συνδυασμό με 
τοπική χορήγηση αμινοσαλικυλικών (EL 1b, RG 
A). Μονοθεραπεία από το στόμα με μεσαλαζίνη 
είναι αποτελεσματική σε λίγους ασθενείς (EL 1a, 
RG A). Εάν τα συμπτώματα δεν βελτιωθούν γρή-
γορα με τη μεσαλαζίνη ή εάν οι ασθενείς ήδη 
λαμβάνουν μεσαλαζίνη στις ενδεικνυόμενες 
δόσεις, τότε πρέπει να χορηγούνται κορτικοειδή 
από το στόμα (EL 1b, RG C). Εάν πρόκειται για 
βαριά εκτεταμένη κολίτιδα, οι ασθενείς πρέ-
πει να αντιμετωπίζονται ενδονοσοκομειακά με 
εντατική συστηματική θεραπεία (EL 1b, RG B).
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Η αντιμετώπιση της εκτεταμένης ήπιας και μέτριας 
δραστηριότητας ΕΚ δεν διαφέρει ουσιαστικά από την 
αντιμετώπιση της αριστερόπλευρης νόσου. Η διαφο-
ρά βρίσκεται στο ότι η απόφαση για τη χορήγηση 
κορτικοειδών πρέπει συνήθως να λαμβάνεται νωρί-
τερα. Η μονοθεραπεία με μεσαλαζίνη από το στόμα 
είναι αποτελεσματική27 αλλά η συνδυασμένη θερα-
πεία (από το στόμα και από το ορθό) είναι καλύτερη. 
Σε μελέτη 116 ασθενών με ΕΚ, η χορήγηση μεσαλαζί-
νης (Pentasa) από το στόμα σε δόση 4 gr/ημέρα μαζί 
με υποκλυσμούς μεσαλαζίνης σε δόση 1 gr/ημέρα, 
οδήγησε σε κλινική ύφεση, μετά από 8 εβδομάδες χο-
ρήγησης, το 64% των ασθενών σε σχέση με το 43% 
αυτών που έλαβαν μονοθεραπεία από το στόμα με 
μεσαλαζίνη (p=0,03).18 Η μελέτη απέδειξε το επιπλέ-
ον όφελος από την προσθήκη τοπικής θεραπείας στη 
συστηματικά χορηγούμενη μεσαλαζίνη.

Εάν ο ασθενής δεν βελτιωθεί μετά από 2 εβδομάδες 
συνδυασμένης θεραπείας με μεσαλαζίνη, ενδείκνυ-
ται η χορήγηση κορτικοστεροειδών από το στόμα. 
Αυτό ισχύει και για εκείνους τους ασθενείς που ήδη 
ελάμβαναν μεσαλαζίνη σε δόση >2 gr/ημέρα ή 
ανοσοτροποποιητικά και εμφάνισαν υποτροπή. Η 
έναρξη κορτικοειδών είναι απαραίτητη στους ασθε-
νείς αυτούς λόγω του κινδύνου εμφάνισης σοβαρών 
επιπλοκών, συμπεριλαμβανομένης και της τοξικής 
διάτασης του παχέος εντέρου.

Η βάση της θεραπείας με κορτικοειδή βρίσκεται σε 
δύο παλαιότερες μελέτες ασθενών με ενεργό (ήπια 
και μέτρια) ΕΚ που συμπεριέλαβαν ασθενείς με εκτε-
ταμένη νόσο. Στην πρώτη μελέτη28 χορήγηση από το 
στόμα 40 mg/ημέρα πρεδνιζολόνης, σε συνδυασμό 
με υποκλυσμούς με στεροειδή, οδήγησε σε ύφεση 
το 77% των ασθενών, σε διάστημα 2 εβδομάδων, σε 
αντίθεση με το 48% εκείνων που έλαβαν θεραπεία 
με σουλφασαλαζίνη σε δόση 8 gr/ημέρα, σε συνδυα-
σμό με υποκλυσμούς κορτικοειδών. Παρόμοια ήταν 
τα αποτελέσματα και στη δεύτερη μελέτη,29 όπου 
φάνηκε ότι η συνδυασμένη θεραπεία (τοπική και 
συστηματική) με στεροειδή ήταν καλύτερη από τη 
μονοθεραπεία με κάθε παράγοντα χωριστά.

Η ενδεικνυόμενη δόση για την έναρξη θεραπείας 
από το στόμα με κορτικοειδή είναι τα 40 mg πρεδ-
νιζολόνης/ημέρα για 1 εβδομάδα, 30 mg/ημέρα για 
1 εβδομάδα, 20 mg/ημέρα για 1 μήνα και σταδιακή 
μείωση ανά 5 mg/εβδομάδα. Διαφορετικά κέντρα 
χρησιμοποιούν διαφορετικά θεραπευτικά σχήματα 
αλλά χρήσιμο είναι κάθε κέντρο να χρησιμοποιεί 
σταθερά το ίδιο θεραπευτικό σχήμα ώστε να κα-
θορίζεται έγκαιρα η κορτικοεξαρτώμενη νόσος και 
να εισάγονται στη θεραπεία τα ανοσοτροποποιη-
τικά. Μικρότερης διάρκειας σχήματα (<3 εβδομά-
δες) έχουν συσχετισθεί με πρώιμες υποτροπές, ενώ 
δόσεις πρεδνιζολόνης <15 mg/ημέρα δεν είναι 
αποτελεσματικές. Κορτικοστεροειδή από το στόμα 
με χαμηλή συστηματική βιοδιαθεσιμότητα (όπως η 
βουδεσονίδη και η μεταθειοβενζοική πρεδνιζολόνη) 
και μηχανισμό εκλεκτικής απελευθέρωσης στο παχύ 
έντερο είναι υπό παραγωγή.31,32

5.2.4.  Βαριά ελκώδης κολίτιδα ανεξαρτήτως 
της έκτασης της νόσου

Θέση ECCO 5D

Η βαριά ενεργός ΕΚ καθορίζεται με βάση τα 
κριτήρια των Truelove και Witts (EL 3, RG C). 
Ασθενείς με περισσότερες από 6 αιμορραγικές 
διαρροϊκές κενώσεις/ημέρα και σημεία συστη-
ματικής τοξικότητας (σφύξεις >90/λεπτό, θερμο-
κρασία >37,8°C, αιμοσφαιρίνη <10,5 gr/dl ή ΤΚΕ 
>30 mm/h) χρήζουν εισαγωγής στο νοσοκομείο 
για εντατική θεραπεία (EL 5, RG D).

Η οξεία βαριά ελκώδης κολίτιδα είναι δυνητικά 
απειλητική για τη ζωή του ασθενούς νόσος. Στοι-
χεία για τον επιπολασμό της υπάρχουν από μελέ-
τες παλαιότερες των 4 δεκαετιών: 47/250 ασθενείς 
με πρωτοεμφανιζόμενη ΕΚ (18,8%) και 109/619 
(17,6%) με ΕΚ είχαν βαριά προσβολή με βάση τα 
τρέχοντα κριτήρια.33 Η γνώση του ιστορικού πλαι-
σίου είναι απαραίτητη για την κατανόηση των σύγ-
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χρονων θεραπευτικών επιλογών, είτε συντηρητικών 
είτε χειρουργικών.

Το 1933, 16 από τους 21 ασθενείς (75%), στο Μπέρ-
μιγχαμ, που εισήχθησαν με πρώτη προσβολή οξείας 
ΕΚ, απεβίωσαν μέσα στο πρώτο έτος από τη διάγνω-
ση,34 ενώ σε αναφορές από την Οξφόρδη,6 το 1950, 
η θνητότητα μέσα στο πρώτο έτος από τη διάγνωση 
σε 129 ασθενείς ήταν 22%. Η εισαγωγή στη θερα-
πεία των στεροειδών, το 1955, είχε ως αποτέλεσμα 
τη μείωση της θνητότητας στο 7% σε σύγκριση με 
την ομάδα ελέγχου, όπου η θνητότητα ήταν 24%.3 
Σήμερα, σε εξειδικευμένα κέντρα, η θνητότητα εί-
ναι μικρότερη από 1%.35 Παρόλα αυτά, το ποσοστό 
ανταπόκρισης στα στεροειδή έχει παραμείνει στα-
θερό στη διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών.3,4 
Με βάση τα δεδομένα αυτά αλλά και το γεγονός ότι 
το ποσοστό κολεκτομής φτάνει το 29% (95% CI: 28-
31%),4 συστήνεται οι ασθενείς με βαριά ΕΚ να εισά-
γονται στο νοσοκομείο, όπου η θεραπευτική τους 
αντιμετώπιση περιλαμβάνει, αλλά δεν εξαντλείται, 
στη θεραπεία με κορτικοστεροειδή. 

5.2.4.1. Έλεγχος κατά την εισαγωγή του ασθενούς με 
βαριά ελκώδη κολίτιδα
Βλ. Κεφ. 1.3.5.

5.2.4.2. Θεραπευτική προσέγγιση

Τα κορτικοειδή, χορηγούμενα ενδοφλεβίως, πα-
ραμένουν η βάση της θεραπείας της βαριάς ΕΚ,36 
ενώ άλλα μέτρα όπως η χορήγηση αντιβιοτικών ή 
η παρεντερική διατροφή παραμένουν αμφιλεγό-
μενα. Καθώς προστίθενται και άλλα φάρμακα στις 
θεραπευτικές επιλογές (κυκλοσπορίνη, tacrolimus, 
infliximab) είναι δυνατό να αυξηθεί ο χρόνος μέσα 
στον οποίο μπορεί να οδηγηθεί ο ασθενής στο 
χειρουργείο. Το σημαντικότερα κλινικά διλήμματα 
για τον γιατρό είναι πώς θα καθορίσει όσο γίνεται 
πιο έγκαιρα ποιοι ασθενείς θα χρειασθούν τελικά 
κολεκτομή και πότε είναι η πιο κατάλληλη χρονική 
στιγμή για την έναρξη θεραπείας διάσωσης ώστε, 
εάν τελικά χρειασθεί χειρουργείο, αυτό να μην γίνει 

καθυστερημένα. Οι θεραπευτικές αυτές αποφάσεις 
δεν αποκλείουν απαραίτητα η μία την άλλη και εδώ 
ακριβώς απαιτείται υψηλού επιπέδου και σταθμι-
σμένη κρίση από τη μεριά του γιατρού. Από τους 
100 ασθενείς που πιθανόν να οδηγηθούν καθυ-
στερημένα στο χειρουργείο, μόνο ένας θα πεθάνει 
τελικά από επιπλοκές που σχετίζονται με την καθυ-
στέρηση αυτή. Κατά συνέπεια, κανείς δεν μπορεί να 
αρνηθεί το όφελος από την εξάντληση της συντη-
ρητικής αγωγής. Για τους λόγους αυτούς, καλό είναι 
οι ασθενείς με βαριά ΕΚ να αντιμετωπίζονται από 
κοινού από γαστρεντερολόγο και εξειδικευμένο 
χειρουργό.

5.2.4.3. Συντηρητική θεραπεία βαριάς ελκώδους 
κολίτιδας

Θέση ECCO 5E

Η βαριά ΕΚ με σημεία συστηματικής τοξικότητας 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ενδονοσοκομειακά (EL 
5, RG D) με ενδοφλέβια χορήγηση κορτικοειδών 
(60 mg μεθυλοπρεδνιζολόνης ή 400 mg υδρο-
κορτιζόνης/ημέρα) (EL 1b, RG B). Εναλλακτικά, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοθεραπεία με εν-
δοφλέβια κυκλοσπορίνη (ώστε να επιτευχθούν 
ελάχιστες θεραπευτικές συγκεντρώσεις του φαρ-
μάκου) (EL 1b, RG C) στους ασθενείς εκείνους που 
δεν μπορούν να λάβουν στεροειδή. Οι ασθενείς 
πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού από γα-
στρεντερολόγο και χειρουργό (EL 5, RG D)

Η χορήγηση των κορτικοειδών δεν πρέπει να καθυ-
στερήσει μέχρι να ληφθούν τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων για πιθανά λοιμώδη αίτια. Τα κορτικοειδή 
χορηγούνται ενδοφλέβια σε δόσεις μεθυλοπρεδνι-
ζολόνης ≥40 mg/ημέρα ή υδροκορτιζόνης 100 mg 
× 4/ημέρα. Υψηλότερες δόσεις (500 mg-1 gr μεθυ-
λοπρεδνιζολόνης) δεν αυξάνουν την αποτελεσματι-
κότητα, ενώ χαμηλότερες δόσεις είναι λιγότερο απο-
τελεσματικές.4,37 Η κατά ώσεις χορήγηση είναι εξίσου 
αποτελεσματική με τη συνεχή ενδοφλέβια έγχυση.38 
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Η θεραπεία χορηγείται συνήθως για 5 ημέρες, αφού 
απ’ ό,τι φαίνεται παράταση της χορήγησης πέραν 
των 7-10 ημερών δεν ωφελεί. 

Σε ανασκόπηση4 32 μελετών που καλύπτουν τα έτη 
1974-2006 και αφορούν τη συστηματική χορήγηση 
κορτικοειδών σε βαριά ΕΚ, φάνηκε ότι, σε σύνολο 
1991 ασθενών, το ποσοστό ανταπόκρισης στα στε-
ροειδή ήταν 67% (95% CI: 65-69%) ή 1.429/1.991 
ασθενείς. Από τους ασθενείς αυτούς τελικά χειρουρ-
γήθηκαν 565 (29%, 95% CI: 28-31%). Η θνητότητα 
ήταν 1% (22/1.991, 95% CI: 0,7-1,6%). Καμία από 
αυτές τις παραμέτρους δεν φαίνεται να έχει αλλάξει 
στη διάρκεια των ετών αυτών (1974-2006) (R²=0,07, 
p=0,8). Λόγω σημαντικής ετερογένειας των μελετών 
δεν ήταν δυνατό να διαχωριστούν η μερική από την 
πλήρη ανταπόκριση στα στεροειδή. Μικρός αριθμός 
ασθενών έλαβε κυκλοσπορίνη (100/1.991).

Επιπρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των ασθε-
νών περιλαμβάνουν:

 ■ Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και ηλεκτρολυτών 
ώστε να προληφθούν ή να διορθωθούν η αφυ-
δάτωση και οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές, ειδικά 
η υποκαλιαιμία. Πρέπει να χορηγούνται τουλά-
χιστον 60 mmol καλίου/ημέρα, γιατί η υποκαλι-
αιμία αλλά και η υπομαγνησιαιμία ευνοούν την 
εμφάνιση τοξικού μεγάκολου.39

 ■ Ενδοσκοπικός έλεγχος (ορθοσιγμοειδοσκόπηση) 
και λήψη βιοψιών για την επιβεβαίωση της διά-
γνωσης και τον αποκλεισμό λοιμωδών αιτίων.

 ■ Καλλιέργειες κοπράνων και έλεγχος για τοξίνη 
Clostridium difficile.

 ■ Υποδόρια χορήγηση ηπαρίνης για μείωση του 
κινδύνου θρομβοεμβολικών επεισοδίων.40

 ■ Υποστήριξη της θρέψης, εάν υπάρχουν διαταρα-
χές της θρέψης. Η εντερική διατροφή είναι προτι-
μότερη γιατί συσχετίζεται με λιγότερες επιπλοκές 
απ’ ό,τι η παρεντερική διατροφή στην οξεία κολί-
τιδα (9% έναντι 35%).41 Η διακοπή της σίτισης από 
το στόμα δεν φαίνεται να επηρεάζει την έκβαση 
της νόσου42 αλλά σε κάποια κέντρα χρησιμοποιείται 

η χορήγηση τροφής την 5η ημέρα, ως δοκιμασία 
πρόκλησης για τον διαχωρισμό των μερικώς από 
τους πλήρως ανταποκριθέντες ασθενείς.

 ■ Διακοπή όλων των αντιχολινεργικών, αντιδιαρρο-
ϊκών, μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών και οπιο-
ειδών φαρμάκων, τα οποία μπορούν να επιταχύ-
νουν την εμφάνιση τοξικού μεγάκολου.39

 ■ Τοπική θεραπεία (κλύσματα με μεσαλαζίνη ή κορ-
τικοειδή) εφόσον ο ασθενής μπορεί να τα ανεχθεί 
και να τα συγκρατήσει, παρότι δεν υπάρχουν με-
λέτες που να τεκμηριώνουν τη χρησιμότητά τους 
στη βαριά κολίτιδα.36

 ■ Χορήγηση αντιβιοτικών μόνο εάν θεωρείται 
αρκετά πιθανή κάποια λοίμωξη (όπως εάν πρό-
κειται για πρώτη προσβολή βραχείας διάρκειας 
ή μετά από πρόσφατη νοσηλεία ή αμέσως πριν 
τη χειρουργική επέμβαση). Ελεγχόμενες μελέτες 
χορήγησης -από το στόμα ή παρεντερικά- αντι-
βιοτικών όπως μετρινιδαζόλης, τομπραμυκίνης, 
σιπροφλοξασίνης ή βανκομυκίνης δεν έδειξαν 
επιπλέον όφελος σε σχέση με την κλασική θερα-
πεία με κορτικοειδή.43-48

 ■ Μεταγγίσεις αίματος ώστε να διατηρείται η αιμο-
σφαιρίνη >10 gr/dl.

Η μονοθεραπεία με κυκλοσπορίνη (4 mg/Kgr/ημέ-
ρα) είναι εξίσου αποτελεσματική με τη θεραπεία με 
κορτικοειδή (ενδοφλέβια μεθυλοπρεδνιζολόνη σε 
δόση τουλάχιστον 40 mg/ημέρα). Σε μία τυχαιοποι-
ημένη μελέτη 10 στους 15 ασθενείς που έλαβαν κυ-
κλοσπορίνη ανταποκρίθηκαν, σε σχέση με 8 στους 
15 ασθενείς που έλαβαν μεθυλοπρεδνιζολόνη.49 
Σε άλλη μελέτη σύγκρισης δύο διαφορετικών δό-
σεων κυκλοσπορίνης,50 οι μισοί περίπου από τους 
ασθενείς έλαβαν μονοθεραπεία με κυκλοσπορίνη. 
Συμπερασματικά, η μονοθεραπεία με κυκλοσπο-
ρίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους ασθενείς με 
βαριά ελκώδη κολίτιδα ειδικά όταν πρέπει να απο-
φευχθούν τα κορτικοειδή, όπως σε ασθενείς με σχι-
ζοφρένεια ή ψύχωση (ή επιρρεπείς στην εμφάνιση 
ψυχικής νόσου), σε ασθενείς με οστεοπόρωση ή 
σακχαρώδη διαβήτη ή τέλος, ανάλογα με την προ-
τίμηση των ασθενών.
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5.2.5.  Ανθεκτική στα ενδοφλέβια 
στεροειδή ελκώδης κολίτιδα 
ανεξαρτήτως της έκτασης της νόσου

Θέση ECCO 5F

Η ανταπόκριση στα ενδοφλέβια κορτικοειδή 
πρέπει να εκτιμάται με αντικειμενικά κριτήρια, 
δηλαδή με βάση τον αριθμό των κενώσεων, την 
τιμή της CRP και τα ευρήματα στην ακτινογραφία 
κοιλίας, περίπου την 3η ημέρα από την έναρξη της 
θεραπείας (EL 2b, RG B). Σε αυτό το στάδιο ή και 
νωρίτερα πρέπει να ενημερώνεται ο ασθενής για 
το ενδεχόμενο χειρουργικής θεραπείας. Θεραπεί-
ες δεύτερης γραμμής όπως η κυκλοσπορίνη (EL 
1b, RG B), το infliximab (EL 1b, RG B) ή το tacrolim-
us (EL 1b, RG B) μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Εάν 
η κλινική κατάσταση του ασθενούς επιδεινωθεί 
χρειάζεται κολεκτομή. Εάν ο ασθενής δεν παρου-
σιάσει βελτίωση εντός 4-7 ημερών συστήνεται 
κολεκτομή (EL 5, RG D). Θεραπείες 3ης γραμμής 
πρέπει να γίνονται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα 
αναφοράς.

Ο προσδιορισμός της χρονικής στιγμής που πρέπει 
ένας ασθενής με βαριά κολίτιδα να οδηγηθεί στο χει-
ρουργείο είναι μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις 
που καλείται να πάρει ο γαστρεντερολόγος. Κανένας 
ασθενής δεν θέλει να υποβληθεί σε κολεκτομή και 
όσο οι επιλογές για φαρμακευτική θεραπεία αυξά-
νουν είναι ευκολότερο και για τον γιατρό να καθυ-
στερήσει τη λήψη αυτής της απόφασης. Το ερώτημα 
είναι πώς αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια. 

Δύο είναι οι θεραπευτικές επιλογές εάν αποτύχουν 
τα κορτικοειδή: οι αναστολείς της καλσινευρίνης (κυ-
κλοσπορίνη και tacrolimus) και το infliximab.

Απλά και αντικειμενικά κριτήρια μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν για να προβλέψουν την ανάγκη για 
κολεκτομή και να βοηθήσουν στη λήψη της από-

φασης για θεραπεία. Τα κριτήρια αυτά είναι κλινικά, 
εργαστηριακά και ακτινολογικά. Γενετικοί δείκτες 
(όπως γονιδιακοί πολυμορφισμοί), ενώ μπορούν να 
προβλέψουν για ένα συγκεκριμένο ασθενή την έκ-
βαση της νόσου από τη στιγμή της διάγνωσης,51,52 
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη από-
φασης για κολεκτομή όταν αυτή κρίνεται αναγκαία 
από άλλους παράγοντες.

Κλινικά κριτήρια είναι ο αριθμός των κενώσεων και ο 
πυρετός. Περισσότερες από 12 κενώσεις/ημέρα, τη 
2η ημέρα θεραπείας, έχουν συσχετισθεί με 55% πιθα-
νότητα κολεκτομής,53 ενώ περισσότερες από 8 κενώ-
σεις/ημέρα, την 3η ημέρα θεραπείας συσχετίζονται με 
πιθανότητα κολεκτομής στο 85% των ασθενών (δεί-
κτης της Οξφόρδης)5. Ο δείκτης της Οξφόρδης έχει 
εκτιμηθεί και σε άλλη μελέτη: εάν την 3η ημέρα θερα-
πείας οι κενώσεις είναι περισσότερες από 4 και η τιμή 
της CRP >25 mg/L, (ή το γινόμενο αριθμός κενώσεων 
× 0,14 CRP είναι >8: Σουηδικός δείκτης), η πιθανότητα 
κολεκτομής είναι 75%.54 Σε πιο πρόσφατες μελέτες σε 
παιδιά με ΕΚ, η τιμή της CRP την 3η ημέρα θεραπείας, 
σε συνδυασμό με τον αριθμό των κενώσεων και τη 
θερμοκρασία των ασθενών μπορούσαν να προβλέ-
ψουν την ανάγκη για κολεκτομή.55,56 Στις μελέτες αυτές 
στηρίχθηκε και η δημιουργία του Δείκτη Δραστηριό-
τητας της ΕΚ στα παιδιά (βλ. Κεφ. 10.3.3).

Εργαστηριακά κριτήρια που έχουν χρησιμοποιηθεί 
είναι οι τιμές της CRP, της αλβουμίνης και της ΤΚΕ. Σε 
προοπτική μελέτη που περιέλαβε 67 ασθενείς,57 ΤΚΕ 
>75 mm/h σε συνδυασμό με θερμοκρασία >38ºC, 
κατά την εισαγωγή του ασθενούς, συσχετίστηκαν με 
5-7πλάσια πιθανότητα για κολεκτομή. Στην ίδια μελέ-
τη, η μη ανταπόκριση στα στεροειδή μπορούσε να 
προβλεφθεί εάν ο αριθμός των κενώσεων δεν είχε 
ελαττωθεί >40% μέσα σε 5 ημέρες. Πάντως, τόσο οι 
ασθενείς όσο και οι γιατροί τους προτιμούν να μπο-
ρούν να εκτιμήσουν τον απόλυτο κίνδυνο για κολε-
κτομή παρά σχετικούς δείκτες. Σε αναδρομική μελέ-
τη 167 ασθενών,58 εκ των οποίων το 40% κατέληξε σε 
κολεκτομή, υπολογίσθηκε ένας αριθμητικός δείκτης 
που αποτελεί συνδυασμό του μέσου αριθμού των 
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κενώσεων στη διάρκεια 3 ημερών, της παρουσίας 
ή απουσίας διάτασης του εντέρου και της τιμής της 
αλβουμίνης κατά την εισαγωγή (<30 g/L). Ο δείκτης 
αυτός συσχετίστηκε με την πιθανότητα κολεκτομής 
στο 85% των ασθενών αλλά πρέπει να αξιολογηθεί 
σε προοπτικές μελέτες.

Τα ακτινολογικά κριτήρια περιλαμβάνουν την πα-
ρουσία διάτασης του παχέος εντέρου (διάμετρος 
>5,5 cm), που συσχετίστηκε με 75% πιθανότητα 
κολεκτομής καθώς και την παρουσία σε απλή ακτι-
νογραφία κοιλίας βλεννογονικών νησίδων (ποσοστό 
κολεκτομής 75%).53 Η παρουσία ειλεού (3 ή περισσό-
τερες έλικες λεπτού εντέρου) συσχετίσθηκε με πο-
σοστό κολεκτομής 73% σε μια αναδρομική μελέτη,59 
αλλά σε προοπτική μελέτη από το ίδιο κέντρο5 το 
ποσοστό ήταν χαμηλότερο (50%). Σε άλλη μελέτη60 
χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο το βάθος των ελκών 
του παχέος εντέρου μετά από ήπια εμφύσηση αέρα: 
42 από τους 44 ασθενείς με βαθιά έλκη κατέληξαν σε 
κολεκτομή. Ο δείκτης αυτός δεν φαίνεται, όμως, να 
είναι ιδιαίτερα εύχρηστος στην κλινική πράξη. 

Ο σκοπός της ύπαρξης των προαναφερθέντων κριτη-
ρίων είναι να συντελέσουν στη λήψη των κατάλληλων 
θεραπευτικών αποφάσεων όσο πιο έγκαιρα γίνεται. 
Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να λαμβάνεται η συμβουλή 
του χειρουργού παράλληλα με την εντατικοποίηση 
της θεραπείας. Η τιμή της CRP και ο αριθμός των κε-
νώσεων είναι τα απλούστερα και αντικειμενικότερα 
κριτήρια, αλλά ούτε παραμένουν σταθερά ούτε είναι 
πάντα αναπαραγώγιμα. Ενδεχομένως και άλλοι δεί-
κτες να είναι χρήσιμοι ως κριτήρια, θα πρέπει όμως να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για τη λήψη της 
απόφασης για αλλαγή της συντηρητικής αγωγής ή για 
τη λήψη της απόφασης για κολεκτομή.

5.2.5.1. Κυκλοσπορίνη

Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη που 
δημοσιεύθηκε το 1994, τεκμηριώθηκε η χρήση της 
κυκλοσπορίνης ως θεραπείας διάσωσης στην οξεία, 
βαριά, ανθεκτική στα ενδοφλέβια στεροειδή ΕΚ.61 

Από τους 11 ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε 
κυκλοσπορίνη, οι 9 παρουσίασαν βελτίωση, σε σύ-
γκριση με κανέναν από αυτούς που έλαβαν εικονικό 
φάρμακο (RR: 0,18, 95% CI: 0,05-0,64). Παρόλα αυτά, 
οι 3 από τους 11 της ομάδας της κυκλοσπορίνης και 
οι 4 από τους 9 της ομάδας του εικονικού φαρμάκου 
υπεβλήθησαν τελικά σε κολεκτομή. Τα μικρό θερα-
πευτικό εύρος της κυκλοσπορίνης και οι ανεπιθύμη-
τες ενέργειές της δεν την κάνουν ευρέως αποδεκτή 
ως θεραπευτική επιλογή. Το 2001, από τους 116 συ-
νεχόμενους ασθενείς που εισήχθησαν σε 20 νοσο-
κομεία του Ηνωμένου Βασιλείου με βαριά ΕΚ, μόνο 
17 (15%) έλαβαν κυκλοσπορίνη και από τους 33 που 
κατέληξαν σε κολεκτομή οι 7 (21%) είχαν λάβει κυ-
κλοσπορίνη πριν τη χειρουργική επέμβαση.62 Στη 
μελέτη ανασκόπησης4 για τη θεραπεία της βαριάς 
κολίτιδας, στις 9 συνολικά μελέτες στις οποίες χρησι-
μοποιήθηκε κυκλοσπορίνη ως θεραπεία διάσωσης, 
μόνο 16% των ασθενών είχαν λάβει το φάρμακο 
(100/622). Η βραχυπρόθεσμη ανταπόκριση ήταν 
51% (95% CI: 41-60%) και το ποσοστό κολεκτομής 
29% (95% CI: 25-32%), αν και σε άλλες μελέτες (σει-
ρές περιπτώσεων) το ποσοστό ανταπόκρισης έφτα-
νε το 70%-80%.63-65 Λόγω της ανησυχίας για πρώιμες 
ανεπιθύμητες ενέργειες δοκιμάσθηκε η χορήγηση 
χαμηλότερων δόσεων του φαρμάκου κατά την έναρ-
ξη της θεραπείας (κεφάλαιο 5.4.7). Στη μεγαλύτερη 
μέχρι στιγμής τυχαιοποιημένη μελέτη, 73 ασθενείς 
έλαβαν 2 διαφορετικές δόσεις κυκλοσπορίνης (2 
mg/Kg και 4 mg/Kg) ενδοφλέβια.50 Τα ποσοστά αντα-
πόκρισης στις 8 ημέρες ήταν παρόμοια στις 2 ομάδες 
(85% και 82%), ενώ το ποσοστό κολεκτομής ήταν 9% 
και 13% αντίστοιχα. Μακροπρόθεσμα όμως, μικρός 
αριθμός ασθενών απέφυγε τελικά την κολεκτομή. 
Συγκεκριμένα, σε δύο μελέτες μετά από 7 έτη πα-
ρακολούθησης το 58% των 76 ασθενών64 και το 88% 
των 142 ασθενών65 κατέληξαν σε κολεκτομή. Βάσει 
των δεδομένων αυτών, πρόσφατη ανασκόπηση από 
τη βάση δεδομένων Cochrane66 καταλήγει στο συ-
μπέρασμα ότι εφόσον ο αριθμός των ασθενών που 
έλαβαν το φάρμακο σε ελεγχόμενες μελέτες49,61 είναι 
μικρός (μόνο 50 ασθενείς συνολικά), δεν υπάρχουν 
μέχρι στιγμής επαρκή στοιχεία ότι η μονοθεραπεία 
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με κυκλοσπορίνη είναι πιο αποτελεσματική από την 
κλασική θεραπεία με στεροειδή στη βαριά ΕΚ.

5.2.5.2. Tacrolimus

Το tacrolimus είναι αναστολέας της καλσινευρί-
νης και δρα με τον ίδιο τρόπο όπως και η κυκλο-
σπορίνη (κεφάλαιο 5.4.7). Έχει χρησιμοποιηθεί σε 
ασθενείς με ΕΚ, σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη 
μελέτη67 που συμπεριέλαβε 27 ασθενείς με βαριά 
νόσο σε σύνολο 60 ασθενών. Εννέα από τους 16 
ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο σε δόση 0,05 
mg/Kgr/ημέρα (προσαρμοζόμενη μέχρι επίτευξης 
επιπέδων στον ορό έως 15 ng/ml) είχαν μερική 
ανταπόκριση, συγκριτικά με 2 στους 11 ασθενείς 
της ομάδας του εικονικού φαρμάκου, ενώ όλοι οι 
υπόλοιποι ασθενείς δεν ανταποκρίθηκαν. Τα απο-
τελέσματα δεν διέφεραν στατιστικώς σημαντικά. 
Το tacrolimus έχει κοινές παρενέργειες με την κυ-
κλοσπορίνη (όπως νεφροτοξικότητα) και φαίνεται 
ότι είναι πιο ισχυρό ανοσοκατασταλτικό από αυτήν 
σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση 
ήπατος ή νεφρού.68,69 Σειρές περιπτώσεων70-72 έδει-
ξαν παρόμοια αποτελεσματικότητα του tacrolimus 
με αυτήν της κυκλοσπορίνης στη βαριά ΕΚ, είτε 
μετά από ενδοφλέβια χορήγησή του (σε δόσεις 
από 0,01-0,02 mg/Kgr/ημέρα) είτε μετά από χο-
ρήγηση από το στόμα (σε δόσεις 0,1-0,2 mg/Kgr/
ημέρα) (Πίνακας 5.1). 

5.2.5.3. Infliximab (IFX)

Χορήγηση μίας δόσης IFX (5 mg/Kgr) μπορεί να εί-
ναι αποτελεσματική ως θεραπεία διάσωσης. Σε μία 
κοινή μελέτη από τη Σουηδία και τη Δανία τυχαιο-
ποιήθηκαν 45 ασθενείς (24 σε IFX, 21 σε εικονικό 
φάρμακο) ενώ συνέχιζαν θεραπεία με ενδοφλέβια 
μπεκλομεθαζόνη.73 Μετά από 3 μήνες, 7/24 στην 
ομάδα του IFX και 14/21 στην ομάδα του εικονικού 
φαρμάκου κατέληξαν σε κολεκτομή (p=0,017, OR: 
4,9, 95% CI: 1,4-1,7). Δεν σημειώθηκαν θάνατοι σε 
καμία ομάδα. Για τον καθορισμό της πορείας της 
νόσου των ασθενών πριν την τυχαιοποίηση χρη-
σιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικοί δείκτες: ο «Σου-
ηδικός δείκτης»54 που στηρίζεται στην εκτίμηση 
της βαρύτητας την 3η ημέρα, είχε ως αποτέλεσμα 
να επιλεγούν ασθενείς με πιο σοβαρή νόσο και 
νωρίτερα σε σχέση με τον δείκτη Seo74 που υπο-
λογίζεται την 5η-7η ημέρα. Υπάρχουν και άλλες 
μικρότερες μελέτες του IFX σε ασθενείς με οξεία, 
βαριά, ανθεκτική στα στεροειδή ΕΚ, στις οποίες 
δεν διαπιστώθηκε διαφορά στα ποσοστά κολεκτο-
μής.75-77 Πρέπει να τονιστεί ότι οι ασθενείς με βα-
ριά ΕΚ, είναι διαφορετικοί από τους ασθενείς που 
συμπεριελήφθησαν στις μελέτες ACT1και 278 (Κεφ. 
5.4.3). Σε μελέτες σειρών περιπτώσεων, τα ποσοστά 
κολεκτομής μετά από τη χορήγηση IFX σε ασθενείς 
με βαριά, ανθεκτική στα στεροειδή ΕΚ, ήταν 20%, 
33%, 57% και 75% αντίστοιχα.79-82 Χρειάζεται μια 

Πίνακας 5.1. Μελέτες (σειρές περιπτώσεων) χορήγησης tacrolimus σε σύγκριση με μελέτες χορήγησης 
κυκλοσπορίνης σε ασθενείς με κορτικοανθεκτική ΕΚ.

Σειρές Ν Ανταπόκριση Κολεκτομή�σε Βιβλιογραφική�αναφορά

1-3 μήνες 1 έτος 2 έτη

Κυκλοσπορίνη iv 4 mg/Kg, μετά p.os 76 56/76 10/76 16/76 16/76 64

Tacrolimus iv 0,01/p.os 0,02 mg/Kgr 38 18/38 3/38 12/38 19/38 70

Tacrolimus (iv 0,01 mg/Kgr) 23 22/23 2/23 3/23 71

Tacrolimus p.os 0,15 mg/Kgr 9 9/9 1/9 - 3/9 72
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μεγάλη, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη προ-
κειμένου να αποσαφηνισθεί η θέση του IFX ως θε-
ραπεία διάσωσης.

5.2.5.4. Επιλογή φαρμάκου

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τυχαιοποιημένη συ-
γκριτική μελέτη ώστε να μπορεί να γίνει επιλογή 
μεταξύ των αναστολέων καλσινευρίνης (κυκλοσπο-
ρίνης και tacrolimus) και του IFX ως επιπρόσθετης 
θεραπείας στα ενδοφλέβια χορηγούμενα στεροει-
δή. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη κλινικές μελέτες σύ-
γκρισης της κυκλοσπορίνης με το IFX (2007/2008). 
Η θεραπεία πρέπει να εξατομικεύεται λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς. Εάν ο 
ασθενής παρουσιάσει βαριά προσβολή ΕΚ, ενώ 
βρίσκεται ήδη σε θεραπεία με ανοσοτροποποιη-
τικά στη σωστή δόση και διάρκεια, τότε μάλλον η 
συντηρητική θεραπεία δεν έχει να προσφέρει κάτι 
παραπάνω γιατί είναι απίθανο να διατηρηθεί σε 
ύφεση η νόσος. Η θέση του IFX ως θεραπεία συ-
ντήρησης σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι ξεκα-
θαρισμένη: πρόκειται για διαφορετικούς ασθενείς 
από αυτούς των μελετών ACT1 και 2 και τόσο οι 
κίνδυνοι όσο και οι πιθανές ωφέλειες από την κα-
θυστέρηση ή αποφυγή της κολεκτομής δεν έχουν 
προσδιορισθεί. Από την άλλη μεριά, οι περισσότε-
ροι γαστρεντερολόγοι είναι πιο εξοικειωμένοι με 
τη χρήση του IFX παρά με την κυκλοσπορίνη ή το 
tacrolimus. Πιθανό πλεονέκτημα των αναστολέων 
της καλσινευρίνης είναι ο μικρός χρόνος ημίσειας 
ζωής, σε σχέση με το IFX. Έτσι, εάν τελικά ο ασθε-
νής δεν ανταποκριθεί και πρέπει να οδηγηθεί στο 
χειρουργείο, τα επίπεδα στον ορό των φαρμάκων 
αυτών ελαττώνονται πολύ γρήγορα μετά τη διακο-
πή της χορήγησης, ενώ το IFX κυκλοφορεί στον ορ-
γανισμό για εβδομάδες. Αυτό έχει σημασία για την 
αποφυγή πιθανών σηπτικών επιπλοκών που συμ-
βάλλουν στη μετεγχειρητική νοσηρότητα και θνη-
τότητα.82 Παρότι αναφέρθηκε ότι η χρήση του IFX 
δεν αυξάνει τις μετεγχειρητικές λοιμώδεις επιπλο-
κές,83 τα δεδομένα αυτά δεν αφορούσαν αποκλει-
στικά ασθενείς με οξεία, βαριά ΕΚ που υπεβλήθη-

σαν σε επείγουσα κολεκτομή (βλ. Κεφ. 7.6.3). Σε γε-
νικές γραμμές, συστήνεται να δοκιμάζεται μόνο μία 
δόση IFX ή κυκλοσπορίνης, ως θεραπεία διάσωσης, 
πάντα μετά από εμπεριστατωμένη συζήτηση των 
θεραπόντων (γαστρεντερολόγου και χειρουργού) 
με τον ασθενή, ώστε ο τελευταίος να κατανοήσει 
τις θεραπευτικές επιλογές που υπάρχουν, τα όρια 
και τα αποτελέσματά τους. Εάν εξακολουθούν να 
υπάρχουν αμφιβολίες, τότε θα πρέπει να παραπέ-
μπεται ο ασθενής σε κέντρο αναφοράς ή σε ειδικό 
ιατρό. Συνδυασμένη χρήση IFX και κυκλοσπορίνης 
έχει συσχετισθεί με υψηλά ποσοστά ανεπιθύμητων 
ενεργειών (βλ. Κεφ. 7.6.3).

5.2.6.  Τοξική διάταση παχέος εντέρου 
και άλλες επιπλοκές της βαριάς 
ελκώδους κολίτιδας

5.2.6.1. Τοξική διάταση του παχέος εντέρου (τοξικό 
μεγάκολο)

Το τοξικό μεγάκολο είναι επιπλοκή της βαριάς κο-
λίτιδας οποιασδήποτε αιτιολογίας, που είτε καθυ-
στέρησε η διάγνωσή της είτε υποθεραπεύτηκε είτε 
αποδείχθηκε ανθεκτική στην κατάλληλη θεραπεία. 
Ως τοξικό μεγάκολο ορίζεται η μη αποφρακτικής 
αιτιολογίας διάταση τμήματος ή ολόκληρου του 
παχέος εντέρου, με διάμετρο >6 cm, σε συνδυασμό 
με σημεία συστηματικής τοξικότητας.39,84 Η ακριβής 
επίπτωση δεν είναι γνωστή. Υπολογίζεται ότι το 5% 
περίπου των ασθενών που εισάγονται στο νοσοκο-
μείο με βαριά, οξεία κολίτιδα θα εμφανίσουν τοξικό 
μεγάκολο.39 Παράγοντες που έχουν συσχετισθεί με 
την εμφάνισή του είναι οι ηλεκτρολυτικές διαταρα-
χές (υποκαλιαιμία και υπομαγνησιαιμία), η χρήση 
καθαρτικών του παχέος εντέρου και τα αντιδιαρρο-
ϊκά φάρμακα. Οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να δι-
ορθώνονται ή να αποφεύγονται. Η έγκαιρη διάγνω-
ση της επιπλοκής, η εντατικοποίηση της θεραπείας 
και η επίσπευση της χειρουργικής επέμβασης έχουν 
μειώσει τη συχνότητα τοξικού μεγακόλου που εμ-
φανίζεται στα πλαίσια της ελκώδους κολίτιδας, αλλά 



65

Σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση

συνολικά ο επιπολασμός του έχει αυξηθεί, πράγμα 
που φαίνεται να οφείλεται στο σχετιζόμενο με λοι-
μώδη (κυρίως ψευδομεμβρανώδη) κολίτιδα τοξικό 
μεγάκολο.85

Η αντιμετώπιση του τοξικού μεγάκολου στηρίζε-
ται στην επιθετική συντηρητική θεραπεία και στην 
έγκαιρη λήψη της απόφασης για χειρουργική επέμ-
βαση. Η φαρμακευτική θεραπεία δεν διαφέρει επί 
της ουσίας από αυτή της βαριάς ΕΚ, μπορεί όμως 
να χορηγηθεί επιπλέον μετρονιδαζόλη 500 mg × 3/
ημέρα, για την κάλυψη της πιθανότητας ύπαρξης 
λοιμώδους αιτίου. Ο συνδυασμός κορτικοειδών και 
αντιβιοτικών είναι ασφαλής ακόμα και σε περιπτώ-
σεις λοιμώδους κολίτιδας: τα κορτικοειδή μειώνουν 
την φλεγμονή ακόμα και σε ψευδομεμβρανώδη κο-
λίτιδα.86 Η τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα δεν 
συντελεί στην αποσυμφόρηση του παχέος εντέ-
ρου και γι’ αυτό δεν συνιστάται. Η τοποθέτηση του 
ασθενούς σε γονατοαγκωνιαία θέση μπορεί να ανα-
κουφίσει από την κοιλιακή διάταση87 αλλά δεν είναι 
εύκολα αποδεκτή. Εξαρχής πρέπει να ενημερωθεί 
ο χειρουργός. Ασθενείς και θεράποντες πρέπει να 
γνωρίζουν ότι τα περιθώρια για τη συντηρητική 
αντιμετώπιση του τοξικού μεγάκολου δεν εκτείνο-
νται πέραν των 24 ωρών, οπότε εάν μέχρι τότε δεν 
έχει αποδώσει η θεραπεία ο ασθενής θα πρέπει να 
υποβληθεί σε κολεκτομή.

5.2.6.2. Διάτρηση, αιμορραγία και άλλες επιπλοκές

Η διάτρηση είναι η πιο σοβαρή επιπλοκή της οξείας 
βαριάς κολίτιδας και συνήθως προκύπτει ως αποτέ-
λεσμα είτε της ενδοσκόπησης είτε της καθυστέρη-
σης στη χειρουργική αντιμετώπιση του τοξικού με-
γάκολου. Η θνητότητα φτάνει το 50%.39 Άλλες επιπλο-
κές όπως μαζική αιμορραγία (1/66 ασθενείς με βαριά 
ΕΚ που χειρουργήθηκαν),88 θρόμβωση φλεβωδών 
κόλπων του εγκεφάλου40 και πανεντερίτις89,91 είναι 
σπάνιες. Σε μια ανασκόπηση 158 μεσήλικων Αμερι-
κανών ασθενών με ΕΚ, 20 στους 158 εμφάνισαν τοξι-
κό μεγάκολο, διάτρηση ή μαζική αιμορραγία, και οι 7 
από αυτούς κατέληξαν.92

5.2.6.3. Μακροπρόθεσμη έκβαση της βαριάς ελκώ-
δους κολίτιδας

Η μακροπρόθεσμη έκβαση της βαριάς ΕΚ δεν είναι 
καλή. Σε μια προοπτική μελέτη,93 επανεκτιμήθηκε 
μετά από 15 έτη μια μικρή ομάδα ασθενών με βαριά 
ΕΚ: 8 από τους 22 (36%) ασθενείς που είχαν πλήρως 
ανταποκριθεί στα στεροειδή κατέληξαν σε κολε-
κτομή, καθώς και 8 από τους 10 ασθενείς που είχαν 
μερική ανταπόκριση (δηλαδή είχαν >3 διαρροϊκές 
κενώσεις ή ορατό αίμα την 7η ημέρα, p=0,082). Ο μέ-
σος χρόνος μέχρι την κολεκτομή ήταν 33 μήνες (95% 
CI: 12,6-67,1) για όσους είχαν πλήρη ανταπόκριση 
και 6,0 μήνες (95% CI 0,9-17,7) για εκείνους που είχαν 
μερική ανταπόκριση (p=0,033). Ο μέγιστος χρόνος 
παραμονής σε ύφεση χωρίς στεροειδή ήταν, κατά 
μέσο όρο, 45 μήνες για τους πλήρως ανταποκριθέ-
ντες (CI: 28,2-63,2, εύρος 0-120) και 8,5 μήνες (CI: 4,3-
22,1, εύρος 1-35) για τους μερικώς ανταποκριθέντες 
(p=0,017). Δεν υπάρχουν ακόμα αρκετά δεδομένα 
για τη συνολική επιβάρυνση που επιφέρει η φαρμα-
κευτική και χειρουργική αντιμετώπιση της βαριάς ΕΚ 
σε παραμέτρους όπως οι ημέρες νοσηλείας, οι ημέ-
ρες εκτός εργασίας, τα ποσοστά κολεκτομής καθώς 
και στη θνητότητα.

5.2.7.  Ανθεκτική ορθίτιδα και περιφερική 
κολίτιδα

Η ανθεκτική περιφερική κολίτιδα και ορθίτιδα απο-
τελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία της νόσου, λόγω 
των επιπτώσεων που έχουν τα επίμονα και ενοχλη-
τικά συμπτώματα στους ασθενείς και κατ’ επέκταση, 
στους γιατρούς, γεγονός που επιβάλλει ιδιαίτερη 
στρατηγική αντιμετώπισης τους.94,95

Τα αίτια που μπορούν να οδηγήσουν σε ανθεκτική 
νόσο είναι πολλά: πτωχή συμμόρφωση στη θερα-
πεία, μη αποτελεσματική συγκέντρωση των φαρμά-
κων στο περιφερικό τμήμα του εντέρου, λανθασμέ-
νη επιλογή φαρμάκων, επιπλοκές ή καταστάσεις που 
ξεφεύγουν από τη διάγνωση (όπως συνυπάρχον 
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σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, λοίμωξη, νόσος 
Crohn, πρόπτωση βλεννογόνου ορθού, καρκίνος). 
Γι’ αυτούς τους λόγους, το πρώτο βήμα στη σωστή 
αντιμετώπιση αυτών των ασθενών είναι η ανασκό-
πηση των συμπτωμάτων τους, των θεραπειών που 
έχουν λάβει και κατόπιν η επανεκτίμηση της διάγνω-
σης με ενδοσκόπηση και λήψη διαδοχικών βιοψιών. 
Συνήθως τα συμπτώματα οφείλονται σε συνυπάρχον 
σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου παρά σε έξαρση της 
νόσου. Ακολούθως πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι έχει 
δοθεί με σωστό τρόπο η φαρμακευτική αγωγή (Κεφ. 
1.2.1 και 1.2.2) ιδιαίτερα δε κατά πόσο λαμβάνουν το-
πική θεραπεία σε συνδυασμό με τη συστηματική θε-
ραπεία (συστήνεται συνδυασμένη τοπική θεραπεία 
με μεσαλαζίνη και κορτικοειδή αφού προηγουμένως 
έχουν δοκιμασθεί υπόθετα ή υποκλυσμοί μεσαλαζί-
νης ανάλογα με την έκταση της νόσου).

Το επόμενο βήμα είναι η αντιμετώπιση της εγγύς δυ-
σκοιλιότητας εάν υπάρχει. Ασθενείς με ενεργό περι-
φερική κολίτιδα ή ορθίτιδα παρουσιάζουν στάση του 
εντερικού περιεχομένου εγγύτερα της περιοχής που 
πάσχει, λόγω διαταραχής στην κινητικότητα του εντέ-
ρου. Πράγματι, όταν 12 ασθενείς με περιφερική νόσο 
υπεβλήθησαν σε σπινθηρογράφημα με σεσημασμέ-
νη ρεζίνη καλυπτόμενη από το περίβλημα Eudragit, 
το 91% του φαρμάκου παρέμεινε στο εγγύς τμήμα 
του εντέρου και μόνο το 9% έφτασε στην πάσχουσα 
περιοχή (95% CI: 4-15). Αντίθετα, στους 22 υγιείς μάρ-
τυρες το 31% (CI: 24-37) του φαρμάκου έφτασε στο 
περιφερικό έντερο.96 Επομένως, εάν μετά από κατάλ-
ληλη τοπική και συστηματική αγωγή τα συμπτώματα 
επιμένουν, πρέπει να γίνει απλή ακτινογραφία κοιλίας 
και εάν υπάρχουν σχηματισμένα κόπρανα στο κατιόν 
κόλο να χορηγηθεί υπακτικό, αφού προηγουμένως 
εξηγηθεί στον ασθενή το παράδοξο της λήψης υπα-
κτικών φαρμάκων παρά την ύπαρξη διαρροϊκών κε-
νώσεων. Εφόσον τα συμπτώματα επιμένουν μετά από 
2-4 εβδομάδες, η περιφερική κολίτιδα πρέπει να αντι-
μετωπίζεται ως εκτεταμένη ή βαριά κολίτιδα.

Η ανθεκτική περιφερική κολίτιδα ανταποκρίνεται 
γρηγορότερα και καλύτερα στην εντατική θεραπεία 

με ενδοφλέβια κορτικοειδή παρά στην τοπική ή 
από το στόμα θεραπεία. Σε μια μελέτη,97 όταν σε 39 
ασθενείς με περιφερική νόσο, οι οποίοι είχαν λάβει 
στεροειδή από το στόμα και μεσαλαζίνη χωρίς βελ-
τίωση, δόθηκε εντατική θεραπεία, επετεύχθη ύφε-
ση στο 90%. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση ούτε στα 
ενδοφλέβια κορτικοστεροειδή, τότε μπορεί να χο-
ρηγηθούν κυκλοσπορίνη, tacrolimus ή IFX, εφόσον 
όμως υπάρχει η προοπτική να παραμείνει ο ασθενής 
σε ύφεση. Συνήθως υπάρχει η τάση να επιλέγονται 
αυτές οι θεραπείες εκ των προτέρων, ήδη κατά την 
εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο, πριν την 
έναρξη της εντατικής θεραπείας, με σκοπό να συνε-
χίσει να τις λαμβάνει ο ασθενής ως εξωτερικός. Στις 
μελέτες ACT1 και 2, 56% των ασθενών είχαν αριστε-
ρόπλευρη ή περιφερική κολίτιδα. Οι ασθενείς πρέπει 
να γνωρίζουν ότι, μετά από έναρξη θεραπείας με IFX, 
το μέσο χρονικό διάστημα παραμονής σε ύφεση χω-
ρίς χρήση στεροειδών είναι 7 μήνες και αυτό αφορά 
το 21% των ασθενών (βλ. Κεφ. 5.3.3). 

Εάν παρά τις προαναφερθείσες θεραπείες η νόσος 
επιμένει, η καλύτερη ίσως λύση είναι η κολεκτομή, 
αν και η απόφαση αυτή δεν πρέπει να λαμβάνεται 
εσπευσμένα. Υπάρχει μια πληθώρα ουσιών και σκευ-
ασμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε μικρές με-
λέτες (Πίνακας 5.2)98-134 για τις οποίες καλό είναι να 
ενημερώνεται ο ασθενής. Η επιλογή μιας τέτοιας θε-
ραπείας εξαρτάται πέραν της προτίμησης του ασθε-
νούς, από τις τοπικές συνθήκες και συνήθειες καθώς 
και τη διαθεσιμότητα (πολλά από αυτά τα σκευάσμα-
τα πρέπει να παρασκευασθούν από τον φαρμακο-
ποιό). Η πραγματική επίδραση των συμπτωμάτων 
στην ποιότητα ζωής του ασθενούς πρέπει να αξιολο-
γείται προσεκτικά.

Από τους ασθενείς με ΕΚ που υποβάλλονται σε κολε-
κτομή το 10% περίπου είναι ασθενείς με περιφερική 
νόσο. Η εγχείρηση εκλογής σε κάθε περίπτωση είναι 
η ολική κολεκτομή με ειλεοπρωκτική αναστόμωση 
με λήκυθο (ΕΠΑΛ, βλ. Κεφ. 7.2). Τμηματικές εκτομές 
αφήνουν στη θέση του το τμήμα του εντέρου που 
κυρίως πάσχει, με αποτέλεσμα σχεδόν πάντα να 
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υποτροπιάζει η νόσος και μάλιστα σε έντερο που 
ήταν προηγουμένως υγιές. Σε μια μελέτη από ένα 
κέντρο της Γαλλίας, 27 από τους 263 ασθενείς με ΕΚ 
που υπεβλήθησαν σε ΕΠΑΛ είχαν περιφερική κολίτι-
δα.135 Μετά την επέμβαση, υπήρχε στατιστικά σημα-
ντική μείωση τόσο στη συχνότητα των ημερήσιων 
κενώσεων (8,2 έναντι 4,7, p<0,05), όσο και στις νυκτε-

ρινές κενώσεις καθώς και στην έπειξη για αφόδευση 
(p<0,001). Σε δύο ασθενείς διαπιστώθηκε δυσπλασία 
στο δείγμα τη κολεκτομής που δεν είχε ανευρεθεί 
προεγχειρητικά. Όλοι οι ασθενείς εκτός από έναν 
ήταν ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της επέμ-
βασης και 25 από τους 27 δήλωσαν ότι εύχονταν να 
είχαν υποβληθεί στην κολεκτομή νωρίτερα.

Πίνακας 5.2. Θεραπείες για περιφερική κολίτιδα.

Ουσία Μηχανισμός�δράσης Δόση/Διάρκεια Σχεδιασμός N Έκβαση Αναφορά

Αναισθητική γέλη Νευροανοσολογική 
ρύθμιση

Lignocaine  
(800 mg)/ημέρα,  

6-34 εδβ.

Ανοικτή 100 Ύφεση ορθίτιδας 10%, 
περιφερικής ΕΚ 83%. 
Κυρίως με ανθεκτική 

νόσο. Ανταπόκριση σε 6 
με πανκολίτιτδα

99

Lignocaine  
(600 mg)/ημέρα,  

6 εβδ.

Ανοικτή 22 12/22 εξαιρετική 
απάντηση, 4/22 πολύ 
καλή (ανθεκτική ΕΚ)

100

Ropivacaine  
(400 mg)/ημέρα, 2 εβδ.

Ανοικτή 12 Κλινική + ενδοσκοπική 
βελτίωση (p<0,05)

101

Ropivacaine  
(200 mg)/ημέρα,  

1 δόση

Τυχαιοποιημένη 33 Παρόμοια συγκέντρωση 
εικοσανοειδών και 

νευροπεπτιδίων στο 
ορθό. 19 με περιφερική 

ΕΚ vs 14 μαρτύρων

102

Σκωληκοειδεκτομή Επηρεάζει Th1/Th2 
ισορροπία

Χειρουργείο Περιπτώσεις 16 Ύφεση, όχι υποτροπή 
για 3 έτη

103

Αρσενικό Άγνωστος Acetarsol (500 mg)  
vs υπόθετα 

πρεδνιζολόνης (5 mg). 
2 εβδ.

Τυχαιοποιημένη 20 9/10 κλινική/
ενδοσκοπική βελτίωση. 

Ανθεκτική περιφερική ΕΚ. 
Τοξικότητα 6/10 (1η εβδ) 

2/10 (4η εβδ.)

104

Βισμούθιο Ενίσχυση βλεννογονικού 
φραγμού; Μείωση 

προσκόλλησης 
βακτηρίων

Κλύσμα bismuth 
carbomer (450 mg) 

vs 5ASA 2 gr κλύσμα. 
4 εβδ.

Τυχαιοποιημένη 63 Ύφεση 39% βισμούθιο vs 
56% 5ASA (p=0,16)

105

Πύαρ βοδιού Πηγή αυξητικών 
παραγόντων για 

ανάπλαση επιθηλίου

Κλύσμα γάλακτος 10%, 
100 ml, vs placebo 
(αλβουμίνη), 4 εβδ.

Τυχαιοποιημένη 14 Δείκτης δραστηριότητας 
– 2,9 (-0,3 έως -5,4) 
vs +0,5 στην ομάδα 

placebo

106

Κλύσματα 
κυκλοσπορίνης

Ανοσοκαταστολή Κυκλοσπορίνη 350 mg 
vs placebo. 4 εβδ.

Τυχαιοποιημένη 40 Κυκλοσπορίνη 40% 
βελτίωση vs placebo 

45%. Ανοικτές μελέτες σε 
ανθεκτική περιφερική ΕΚ 

υπέρ κυκλοσπορίνης

107
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Ουσία Μηχανισμός�δράσης Δόση/Διάρκεια Σχεδιασμός N Έκβαση Αναφορά

Κλύσματα 
επιδερμιδικού 

αυξητικού 
παράγοντα

Επιδιόρθωση επιθηλίου EGF 5 mcg (100 ml 
κλύσμα) vs placebo, 

12 εβδ.

Τυχαιοποιημένη 24 83% ύφεση στις 4 εβδ. 
vs placebo 8%. Ταχεία 
δράση. Υποσχόμενη 

θεραπεία. Χρήζει 
επανάληψης. Κίνδυνος 

νεοπλασίας

108

Κλύσματα ecabet 
sodium

Προστασία βλεννογόνου Ecabet Na 1 g σε  
20-50 ml, 2 εβδ.

Ανοικτή 8 Δείκτης δραστηριότητας 
μειώθηκε (5,3+1,4 σε 

0,5+0,8, p<0,05)

109

Κλύσματα 
ανοσοσφαιρίνης G

Προάγει ανοσολογική 
απόκριση

Κλύσμα IgG Ανοικτή 7 Μη αποτελεσματική. 1/7 
βελτίωση

110

Κλύσματα IL-10 ; έλλειψη IL-10 IL-10 100 mcg κλύσμα 
για 10 ημέρες

Ανοικτή 3 Ενδοσκοπική 
ανταπόκριση σε 

ανθεκτική περιφερική ΕΚ

111

Λευκαφαίρεση ; κατακράτηση 
μονοκυττάρων

Ανά εβδομάδα για 
5 εβδ.

Ανοικτή 30 Κλινική ύφεση 21/30 112

Νικοτίνη Το κάπνισμα προστατεύει Νικοτίνη διαδερμικά 
(15-25 mg) vs placebo, 

6 εβδ.

Τυχαιοποιημένη 72 Ύφεση 48% νικοτίνη vs 
24% placebo (p=0,03)

113

Νικοτίνη διαδερμικά vs 
placebo, 6 μήνες

Τυχαιοποιημένη 80 Όχι διαφορά στη 
διατήρηση της ύφεσης

114

Νικοτίνη Το κάπνισμα προστατεύει Νικοτίνη διαδερμικά 
(15-25 mg) vs 
πρεδνιζολόνη  

(5-15 mg), 6 εβδ.

Τυχαιοποιημένη 61 Ύφεση 21% νικοτίνη 
vs 47% πρεδνιζολόνη 
(p=0,035). ITT. 11/31 
stop νικοτίνη λόγω 

ανεπιθύμητων ενεργειών

115

Διαδερμική νικοτίνη vs 
placebo, 4 εβδ.

Τυχαιοποιημένη 64 Κλινική ανταπόκριση 
39% νικοτίνη vs 9% 
placebo (p=0,007)

116

Διαδερμική νικοτίνη 
15 mg μαζί με 

κλύσματα 5ASA 
vs κλύσματα και 
μεσαλαζίνη p.os

Τυχαιοποιημένη 30 Ύφεση 12/15 στη 
νικοτίνη+κλύσμα 5ASA 

vs 5/15 (p=0,027)

117

Κλύσματα νικοτίνης 
(3-6 mg), 4 εβδ.

Ανοικτή 10 5/7 (προηγούμενα μη 
αναταποκριθέντες), 3 

αποσύρθηκαν

118

Κλύσματα νικοτίνης (6 
mg), 4 εβδ.

Ανοικτή 22 16/17 βελτίωση 
(προηγούμενα μη 

ανταποκριθέντες) 6 
αποσύρθηκαν

119

Κλύσματα 
προπιονυλ-L-

καρνιτίνης (PLC)

Θρέψη βλεννογόνου 
(SCFA)

PLC 6 gr (200 ml) × 2/
ημέρα

Ανοικτή 10 8/10 «σημαντική 
βελτίωση»

120

Rebapimide Κυτταροπροστατευτικό 
προπιονικό οξύ

Κλύσμα × 2/ημέρα, 
συνέχιση p.os 
στεροειδών

Ανοικτή 20 55% ύφεση (9 υπό 
στεροειδή) στις 3 εβδ.

121
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Ουσία Μηχανισμός�δράσης Δόση/Διάρκεια Σχεδιασμός N Έκβαση Αναφορά

Λιπαρά οξέα 
βραχείας αλύσου 

(SCFA)

Θρέψη βλεννογόνου Μίγμα SCFA vs κλύσμα 
5ASA vs κλύσμα 

στεροειδών, 6 εβδ.

Τυχαιοποιημένη 45 Βελτίωση στους 
περισσότερους και στις 

3 ομάδες

122

Μίγμα SCFA vs 
placebo, 6 εβδ.

Τυχαιοποιημένη 40 Κλινική ανταπόκριση 
70% στους SCFA, 20% 

στο placebo. Όχι αλλαγή 
σε ενδοσκοπικό/
ιστολογικό score

123

Μίγμα SCFA, 6 εβδ. Ανοικτή 10 5/10 ανταποκρίθηκαν 
καλώς (ανθεκτική 

περιφερική ΕΚ)

124

Μίγμα SCFA vs 
placebo, 6 εβδ.

Τυχαιοποιημένη 103 Όχι διαφορά σε κλινική/
ιστολογική ανταπόκριση

125

SCFA vs βουτυρικό οξύ 
vs placebo, 6 εβδ.

Τυχαιοποιημένη 47 Όχι διαφορά μεταξύ των 
ομάδων

126

Βουτυρικό οξύ vs 
placebo, 6 εβδ.

Τυχαιοποιημένη 38 Όχι διαφορά μεταξύ των 
ομάδων

127

Σουκραλφάτη Ενίσχυση βλεννογονικού 
φραγμού

Σουκραλφάτη 4 
gr vs κλύσματα 
θειοβενζοϊκής 

πρεδνιζολόνης 20 mg, 
4 εβδ.

Τυχαιοποιημένη 44 71% διακοπή 
αιμορραγίας στην 

πρεδνιζολόνη vs 28% 
στη σουκραλφάτη

128

Σουκραλφάτη 10 gr vs 
5ASA 2 gr vs placebo

Τυχαιοποιημένη 50 Υπεροχή 5ASA. Όχι 
διαφορά σουκραλφάτης-

placebo

129

Σουκραλφάτη 10 
gr vs κλύσματα 

υδροκορτιζόνης  
100 mg, 4 εβδ.

Τυχαιοποιημένη 40 Ύφεση 42% στην 
υδροκορτιζόνη vs 15% 

στη σουκραλφάτη, 
p<0,05

130

Σουκραλφάτη 20 gr vs 
μεθυλπρεδνιζολόνη  

20 mg (100 ml) ×  
2/ημέρα, 4 εβδ.

Τυχαιοποιημένη 60 Όχι διαφορά μεταξύ των 
ομάδων

131

Αναστολέας 
θρομβοξάνης Α2

Αναστολή μεσολαβητών 
φλεγμονής

Ridrogel 300 
mg vs κλύσματα 

πρεδνιζολόνης 30 mg, 
4 εβδ.

Τυχαιοποιημένη 40 Ενδοσκοπική ύφεση 65% 
στο Ridrogel vs 75% στην 

πρεδνιζολόνη)

132

Ridrogel 300 mg 
(40 ml)

Ανοικτή 11 Μείωση θρομβοξάνης 
Β2 του βλεννογόνου, όχι 
άλλων προσταγλαδινών

133

Χυμός βλαστού 
σίτου

Ευβιοτικό - 
αντιοξειδωτικό

100 ml χυμού vs 
placebo

Τυχαιοποιημένη 21 Μείωση δείκτη 
δραστηριότητας 

(p=0,031) και 
αιμορραγίας (p=0,025)

134
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5.3.  Θεραπεία ανάλογα 
με την πορεία και τη 
συμπεριφορά της νόσου

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ΕΚ διαφέρει εάν 
πρόκειται για πρώτη προσβολή ή για υποτροπή 
της νόσου, εξαρτάται δε και από τη βαρύτητα της 
υποτροπής και την προηγούμενη ανταπόκριση στη 
θεραπεία. Ορισμένοι ασθενείς έχουν χρόνια ενεργό 
νόσο, δηλαδή νόσο που δεν μπαίνει σε ύφεση παρά 
την κατάλληλη θεραπεία. Οι ασθενείς αυτοί θα πρέ-
πει να αντιμετωπίζονται όπως οι ασθενείς με κορτι-
κοανθεκτική νόσο (βλ. Ορισμούς). Για τη σωστή αντι-
μετώπιση είναι χρήσιμο να διαχωρίζονται και άλλες 
ομάδες όπως οι ανθεκτικοί στα ανοσοτροποποιητικά 
ασθενείς ή οι ανθεκτικοί στις βιολογικές θεραπείες 
ασθενείς, παρότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία στα 
κριτήρια καθορισμού των ομάδων αυτών.

5.3.1.  Θεραπεία υποτροπών σε σύγκριση 
με τη θεραπεία της πρώτης 
προσβολής

Θέση ECCO 5G

Οι ασθενείς που παρουσιάζουν υποτροπή πρέπει 
να αντιμετωπίζονται κατ’ αρχήν με τη θεραπεία 
στην οποία είχαν προηγουμένως ανταποκριθεί 
(EL 5, RG D).

Η θεραπεία των υποτροπών της ΕΚ περιλαμβάνει τα 
φάρμακα που είχαν χρησιμοποιηθεί και επιτύχει εξαρ-
χής, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλοι 
παράγοντες, όπως η βελτίωση της θεραπείας διατή-
ρησης της ύφεσης, οι προτιμήσεις των ασθενών (ανε-
πιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων, ταχύτητα αντα-
πόκρισης, ευκολία στη χρήση), η χρονική στιγμή της 
υποτροπής, το είδος της χορηγούμενης θεραπείας δια-
τήρησης της ύφεσης (π.χ. εάν ο ασθενής ελάμβανε ήδη 
ανοσοτροποποιητικά) και η συμμόρφωση σε αυτήν. 

5.3.2. Πρώιμη υποτροπή

Ασθενείς που υποτροπιάζουν πρώιμα (δηλαδή σε 
χρονικό διάστημα <3 μηνών) είναι προτιμότερο 
να λάβουν θεραπεία με αζαθειοπρίνη ή μερκαπτο-
πουρίνη, αφού ο σκοπός της θεραπείας είναι, εκτός 
από την επίτευξη ύφεσης, η πρόληψη περαιτέρω 
υποτροπών. Υπάρχει διχογνωμία όσον αφορά το αν 
πρέπει να χορηγηθεί η ίδια θεραπεία που οδήγησε 
σε ύφεση την προηγούμενη φορά κι ενδεχομένως να 
ελαττώνεται βραδύτερα ή εάν πρέπει να χορηγηθεί 
ισχυρότερη θεραπεία για την επαγωγή ύφεσης ή εάν 
πρέπει να αυξηθεί η δόση της θεραπείας συντήρη-
σης. Συνήθως δεν υπάρχει λόγος να επανεκτιμηθεί 
ενδοσκοπικά η έκταση της νόσου εκτός αν αυτό 
πρόκειται να επηρεάσει τους θεραπευτικούς χειρι-
σμούς. Συστήνεται να μην συνεχίζεται η αγωγή που 
δεν κατόρθωσε να διατηρήσει τον ασθενή σε ελεύ-
θερη στεροειδών ύφεση.

5.3.3.  Κορτικοεξαρτώμενη ενεργός 
ελκώδης κολίτιδα

Η αζαθειοπρίνη είναι πολύ πιο αποτελεσματική από 
τη μεσαλαζίνη στην επίτευξη και διατήρηση της ύφε-
σης (κλινικής και ενδοσκοπικής) ασθενών με κορτικο-
εξαρτώμενη νόσο. Σε μια μελέτη,136 τυχαιοποιήθηκαν 
72 ασθενείς με ενεργό κορτικοεξαρτώμενη ΕΚ να λά-
βουν είτε αζαθειοπρίνη σε δόση 2 mg/Kgr/ημέρα είτε 
μεσαλαζίνη από το στόμα σε δόση 3,2 gr/ημέρα, μαζί 
με πρεδνιζολόνη σε δόση 40 mg/ημέρα. Ποσοστό 
53% των ασθενών που έλαβαν αζαθειοπρίνη πέτυχαν 
κλινική και ενδοσκοπική ύφεση ελεύθερη στεροειδών 
μετά από 6 μήνες, σε σύγκριση με 21% των ασθενών 
που έλαβαν μεσαλαζίνη (OR: 4,76, 95% CI: 1,57-14,5). 
Το IFX έχει και αυτό τη δυνατότητα επίτευξης και δια-
τήρησης ύφεσης ελεύθερης στεροειδών, όταν χορη-
γείται σε προγραμματισμένες –ανά 8 εβδομάδες– εγ-
χύσεις, για ένα έτος τουλάχιστον.78 Στις μελέτες ACT1 
και 2, το 56% των ασθενών (408/728) ελάμβαναν κορ-
τικοειδή κατά την είσοδο στη μελέτη. Μετά από 7 μή-
νες (30 εβδομάδες) 10/139 στην ομάδα του εικονικού 
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φαρμάκου (7%) και 28/130 (21%) στην ομάδα του IFX 
(σε δόση 5 mg/Kgr) ήταν σε κλινική ύφεση ελεύθερη 
στεροειδών (p=0,01). Στο έτος, τα αντίστοιχα ποσοστά 
ήταν 9% και 26% (p=0,006) (κεφάλαιο 5.3.4).

Η αζαθειοπρίνη αποτελεί την πρώτη θεραπευτική 
επιλογή όταν η νόσος είναι κορτικοξαρτώμενη. Τα 
κριτήρια επιλογής μεταξύ κολεκτομής και IFX ανα-
φέρθηκαν προηγουμένως (Κεφ. 1.2.3 και 1.2.4), ενώ η 
αποτελεσματικότητα της συγχορήγησης αζαθειοπρί-
νης και IFX για τη διατήρηση της ύφεσης αναφέρεται 
στα Κεφ. 2.2.2 και 2.2.3.

5.3.4.  Ανθεκτική στα από το στόμα 
χορηγούμενα στεροειδή ελκώδης 
κολίτιδα

Θέση ECCO 5H

Ασθενείς με ενεργό ΕΚ, ανθεκτική στα χορηγού-
μενα κορτικοειδή, πρέπει να ξεκινούν θεραπεία 
με αζαθειοπρίνη/μερκαπτοπουρίνη (EL 1b, RG 
B) ή να συζητούν το ενδεχόμενο χειρουργικής 
θεραπείας. Μπορούν επίσης να λάβουν θεραπεία 
με ενδοφλέβια κορτικοειδή ή IFX (EL 1b, RG B) ή 
αναστολείς καλσινευρίνης (EL 3, RG C).

Σε ασθενείς με ενεργό, ανθεκτική στα κορτικοειδή 
ΕΚ, θα πρέπει κατ’ αρχήν να εξετάζεται η πιθανό-
τητα τα συμπτώματά τους να οφείλονται σε άλλα 
αίτια, όπως λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό, ή καρ-
κίνο. Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι τα συμπτώματα 
οφείλονται στη νόσο θα πρέπει να προστεθούν 
ανοσοτροποποιητικά φάρμακα ή ενδεχομένως 
αναστολείς καλσινευρίνης ή βιολογικοί παράγο-
ντες, αλλά και να συζητηθεί η πιθανότητα κολεκτο-
μής (Κεφ. 5.2.5 και 5.4.3). Εφόσον έχει αποκλεισθεί η 
ύπαρξη σήψης και δεν προκρίνεται η χειρουργική 
αντιμετώπιση, μπορεί να χορηγηθεί IFX. Ο καθορι-
σμός της χρονικής στιγμής της κολεκτομής εξαρτά-
ται από τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, το βαθμό 

της φλεγμονής (Κεφ. 1.2.4, 1.2.5 και 1.4.3) την ηλικία, 
το φύλο του ασθενούς και την έκταση της νόσου. 
Η ιεράρχηση των θεραπευτικών μέτρων πρέπει να 
βασίζεται στις προτιμήσεις αλλά και τις ιδιαιτερότη-
τες κάθε ασθενούς.

5.3.5.  Ανθεκτική στα ανοσοτροποποιητικά 
ελκώδης κολίτιδα

Θέση ECCO 5I

Σε ανθεκτική στα ανοσοτροποποιητικά νόσο οι 
διαθέσιμες επιλογές είναι η χορήγηση IFX (EL 1b, 
RG B) ή η κολεκτομή. Πρέπει να αποφεύγεται η 
συνέχιση θεραπειών που δεν μπορούν να διατη-
ρήσουν τον ασθενή σε ύφεση ελεύθερη στεροει-
δών (EL 5, RG D).

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, κατ’ αρχήν 
εξετάζεται εάν τα συμπτώματα μπορεί να οφείλονται 
σε άλλες αιτίες ή αν υπάρχουν επιπλοκές. Ο γιατρός 
πρέπει να συζητήσει με τον ασθενή ποια είναι η θε-
ραπεία που είναι πιθανότερο να τον οδηγήσει σε 
κλινική ύφεση ελεύθερη στεροειδών και ταυτόχρονα 
να διατηρήσει την ύφεση αυτή. Εάν δεν υπάρχουν 
αντενδείξεις μπορεί να χορηγηθεί IFX (Κεφ. 5.4.3) ή 
να αποφασιστεί κολεκτομή.

5.4.  Επισημάνσεις σχετιζόμενες 
με τη φαρμακευτική 
θεραπεία 

Ο στόχος της θεραπείας της ενεργού ΕΚ πρέπει να 
είναι η επίτευξη ύφεσης ελεύθερης στεροειδών και 
η διατήρηση της ύφεσης. Το είδος της θεραπείας κα-
θορίζεται κυρίως από την έκταση και τη δραστηρι-
ότητα της νόσου (Κεφ. 5.2). Εδώ θα δοθούν κάποια 
στοιχεία για κάθε φάρμακο ξεχωριστά που δεν ανα-
φέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια.
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5.4.1. Αμινοσαλικυλικά (ASA)

5.4.1.1. Αποτελεσματικότητα

Υπάρχουν πολλές αναφορές σχετικά με τις διαφο-
ρές στην αποτελεσματικότητα διαφορετικών σκευ-
ασμάτων αμινοσαλικυλικών. Στην κλινική πράξη οι 
διαφορές αυτές δεν φαίνεται να έχουν αξία. Τα σκευ-
άσματα των ASA διαχωρίζονται με βάση την παρου-
σία δεσμών αζώτου (- Ν) στο μόριο, την ελεγχόμενη 
αποδέσμευση, την pH-εξαρτώμενη αποδέσμευση 
και την ύπαρξη συνδυασμένης ελεγχόμενης και pH- 
εξαρτώμενης αποδέσμευσης (Πίνακας 5.3).137-139

Συστηματικές ανασκοπήσεις αλλά και μετα-
αναλύσεις αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα 
των ASA στη θεραπεία της ενεργού ΕΚ.21,22,27 Ο αριθ-
μός αυτών που πρέπει να υποβληθούν σε θεραπεία 
προκειμένου ένας να θεραπευτεί (ΝΝΤ) είναι 10 (95% 
CI: 7-21) εάν ο στόχος είναι η ύφεση, και μικρότερος 
(ΝΝΤ=4, 95% CI: 3-6) εάν ο στόχος είναι ανταπόκριση 
ή ύφεση.22 Από τις υπάρχουσες μελέτες δεν προκύ-
πτει διαφορά στην αποτελεσματικότητα μεταξύ δι-
αφορετικών σκευασμάτων ASA. Σε 6 μελέτες με με-
σαλαζίνη υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά σε 
σχέση με το εικονικό φάρμακο,23,24,140-142,147 ενώ στις 
μελέτες που χρησιμοποιήθηκε η ολσαλαζίνη143-146 και 
η μπαλσαλαζίδη (μη δημοσιευμένη, βλ. αναφορά 27) 
δεν υπήρχε διαφορά από την ομάδα του εικονικού 
φαρμάκου. Η μεσαλαζίνη είναι εξίσου αποτελεσματι-
κή με τη σουλφασαλαζίνη στην επίτευξη ανταπόκρι-
σης ή ύφεσης (OR: 0,83, 95% CI: 0,60-1,3),21 αλλά είναι 
καλύτερα ανεκτή. Όσον αφορά τα νεώτερα ASA, σε 
2 από τις 3 μελέτες σύγκρισης της μπαλσαλαζίδης 
με τη μεσαλαζίνη δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντι-
κές διαφορές στην επίτευξη των στόχων των μελε-
τών.148-150 Στη μελέτη σύγκρισης του Ipocol, ενός ASA 
pH-εξαρτώμενης αποδέσμευσης, με το Asacol,151 δεν 
υπήρχε διαφορά στο ποσοστό επίτευξης ύφεσης 
στις 8 εβδομάδες θεραπείας με δόση 2,4 gr/ημέρα. 
Ενώ προτείνεται να συνταγογραφούνται τα υπάρχο-
ντα σκευάσματα και όχι η δραστική ουσία –μεσαλα-
ζίνη- η αποτελεσματικότητα δεν είναι ο μόνος πα-

ράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Έχουν 
σημασία η φαρμακοτεχνική μορφή του φαρμάκου, 
το κόστος, η διαθεσιμότητα, η ευκολία και ο τρόπος 
της χορήγησης (άπαξ ή σε διαιρεμένες δόσεις).

5.4.1.2. Ανεπιθύμητες ενέργειες αμινοσαλικυλικών

Η μεσαλαζίνη δρα τοπικά, στα επιθηλιακά κύτταρα 
του παχέος εντέρου, όπου και μεταβολίζεται, επομέ-
νως δεν υπάρχει λόγος να χορηγηθεί παρεντερικά. 
Αυτό σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα του φαρ-
μάκου δεν μπορεί να εξαχθεί από φαρμακοκινητικές 
παραμέτρους, όμως οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί 
να οφείλονται στην απορρόφηση του από το επιθή-
λιο του εντέρου. Παρά τις διαφορές στις μέγιστες 
συγκεντρώσεις ορού των διαφορετικών σκευασμά-
των μεσαλαζίνης και στο διαφορετικό λόγο 5ASA/Ν-
ακετυλο-5ASA (ο κύριος μεταβολίτης της μεσαλαζί-
νης), η συστηματική έκθεση σε ισοδύναμες δόσεις των 
διαφόρων σκευασμάτων 5ASA είναι ίδια (Πίνακας 5.4).

Δυσανεξία στη μεσαλαζίνη παρουσιάζει το 15% των 
ασθενών που τη λαμβάνουν. Οι συχνότερες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες είναι η διάρροια (3%), η κεφαλαλγία 
(2%), η ναυτία (2%), το εξάνθημα (1%) και η θρομ-
βοπενία (<1%). Σε μια συστηματική ανασκόπηση153 
φάνηκε ότι όλα τα νεώτερα σκευάσματα 5ASA είναι 
ασφαλή, ενώ για τη μεσαλαζίνη και την ολσαλαζίνη 
οι ανεπιθύμητες ενέργειες δεν διέφεραν από αυτές 
που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν εικονι-
κό φάρμακο. Σε ποσοστό 3% των ασθενών μπορεί 
να παρατηρηθεί οξύ κλινικό σύνδρομο δυσανεξίας 
στη μεσαλαζίνη που μιμείται έξαρση της νόσου. Η 
διάγνωση τίθεται όταν γίνει δοκιμασία πρόκλησης 
με επαναχορήγηση του φαρμάκου. Διαταραχές στη 
νεφρική λειτουργία (συμπεριλαμβανομένων της διά-
μεσης νεφρίτιδας και του νεφρωσικού συνδρόμου) 
είναι σπάνιες και ιδιοσυγκρασιακού χαρακτήρα. Σε 
μια πληθυσμιακή μελέτη,154 φάνηκε ότι ο κίνδυνος 
αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών σχετίζεται πε-
ρισσότερο με τη βαρύτητα της ΕΚ παρά με τη δόση 
ή το σκεύασμα της μεσαλαζίνης (OR: 1,6, 95% CI: 1,4-
2,26 σε σύγκριση με φυσιολογικούς μάρτυρες).
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Πίνακας 5.3. Σκευάσματα (delivery systems) αμινοσαλικυλικών.137,138

Τρόπος�απελευθέρωσης�ASA Μέση�μέγιστη�συγκέντρωση�5ASA�
ορού�(μmol/L)

Μέση�συστηματική�έκθεση�
(AUC,�μmol/L.h)

Δεσμός�αζώτου

Σουλφασαλαζίνη Φορέας: σουλφαπυριδίνη 0,7-3,5 9,6-27,5

Ολσαλαζίνη Διμερές 5ASA 1,2-4,5 -

Μπαλσαλαζίδη 4-αμινο-βενζουλ-β-αλανίνη 2,3-3,5 13,9-22,8

Ελεγχόμενη�
αποδέσμευση

Pentasa
Μικροσφαιρίδια καλυπτόμενα 

από αιθυλοκυτταρίνη
6,5 28,5

pH�7-εξαρτώμενη�
αποδέσμευση

Asacol
Περίβλημα από Eudragit-S, 

διάλυση σε pH 7
2,1-10,5 21,5-25,1

Mesren Ομοίως - -

Ipocol Ομοίως - -

pH�6-εξαρτώμενη�
αποδέσμευση

Salofalk
Περίβλημα από Eudragit-S, 

διάλυση σε pH 6
10,9 38,3

Mesalal Ομοίως 5,2 (διάμεση τιμή) 21,5 (διάμεση τιμή)

Claversal Ομοίως -

ΣΥΝΘΕΤΟ (ΜΜΧ 
μεσαλαζίνη, Mezavant 

(EU), Lialda (US))

Περίβλημα από Eudragit-S, 
υδρόφιλου πολυμερές με 

ποσότητα 5ASA και λιπόφιλα 
έκδοχα που ενσωματώνουν 

5ASA

- Δεν υπάρχουν δεδομένα
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Πίνακας 5.4. Τυχαιοποιημένες μελέτες νεώτερων αμινοσαλικυλικών στην ενεργό ελκώδη κολίτιδα.

Σκεύασμα Αριθμός�(n) Δόση�σε�g�(n) Εβδομάδες Ύφεση Βιβλιογραφία

Asacol

Schroeder 1987 87 4,8(38), 1,6(11), 0(36) 6 24% vs 5% (4,8 vs 0, p=0,047) 140

Sninsky 1991 158 2,4(53), 1,6(53), 0(52) 6 «Ανταπόκριση» 49% vs 23% 
(2,4 vs 0, p=0,004)

141

Μπαλσαλαζιδη

Salix (μη δημοσιευμένη) 180 6,75(72), 4,5(73), 0(35) 4 «Ανταπόκριση» 45% vs 45% 
(6,75 vs 0, ns)

27

ΜΜΧ�μεσαλαζινη

Lichtenstein 2007 280 4,8x1(94), 1,2 × 2(93), 0(93) 8 29% vs 13%  
(4,8 g × 1 vs 0, p=0,009)

23

Kamm 2007 343 4,8x1(85), 2,4 × 1(84), 0(86), 
Asacol 0,8 g × 3(86)

8 41,2% vs 40,5% vs 22,1% vs 
32,6% (4,8 g × 1 vs 0, p=0,007)

24

Pentasa

Hanauer 1993 374 4(95), 2(97), 1(92), 0(90) 8 29% vs 12% (4 g vs 0, p=0,0012) 142

Ολσαλαζινη

Meyers 1987 66 3(15), 1,5(16), 0,75(15), 0(20) 3 «Βελτίωση» 50% vs 16%  
(3 vs 0, p=0,055)

143

Hetzel 1988 30 2(15), 0(15) 8 «Βελτίωση» 40% vs 11% 
(p=0,11)

144

Feurle 1989 105 2(52), 0(53) 4 «Βελτίωση» (ns, όχι απόλυτοι 
αριθμοί)

145

Zinberg 1990 15 3(7), 0(8) 4 «Βελτίωση»  
(4/7 vs 0/8, p<0,05)

146

Rowasa

Sutherland 1990 136 4(47), 2(45), 0(44) 6 «Βελτίωση» (45% vs 18%  
(4 vs 0, p<0,05)

147
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5.4.1.3. Παρακολούθηση ασθενών που λαμβάνουν 
αμινοσαλικυλικά

Σε ασθενείς με προϋπάρχουσα νεφρική δυσλειτουρ-
γία ή που λαμβάνουν νεφροτοξικά φάρμακα ή που 
έχουν ταυτόχρονα και άλλα νοσήματα, καλό είναι 
να παρακολουθείται η νεφρική λειτουργία για όσο 
διάστημα βρίσκονται σε θεραπεία με 5ASA. Επίσης, 
ίσως πρέπει να παρακολουθείται και ο αριθμός των 
λευκοκυττάρων ανά 3-6 μήνες, παρότι δεν υπάρχουν 
δεδομένα που να υποστηρίζουν την άποψη αυτή. 

5.4.2. Κορτικοστεροειδή

5.4.2.1. Αποτελεσματικότητα κορτικοειδών

Υπάρχουν μόνο δύο ελεγχόμενες με εικονικό φάρ-
μακο μελέτες29,155 στις οποίες χορηγήθηκαν κορτι-
κοστεροειδή από το στόμα σε μη νοσηλευόμενους 
ασθενείς με ενεργό ΕΚ, από τις οποίες προκύπτει ότι 
το NNT για τους ασθενείς που λαμβάνουν την αγω-
γή είναι 2 (95% CI: 1,4-5).22 Σε πιο πρόσφατη μελέ-
τη156 από τους 136 ασθενείς που πρωτοδιαγνώσθη-
καν με ΕΚ, 86 έλαβαν κορτικοειδή. Στις 30 ημέρες 
τα ποσοστά πλήρους ανταπόκρισης, μερικής αντα-
πόκρισης και ύφεσης ήταν αντίστοιχα 51%, 31% και 
18%. Σε αυτούς τους ασθενείς περιελήφθησαν και 
22 ασθενείς με βαριά νόσο, που έπρεπε να είχαν 
λάβει κορτικοειδή ενδοφλέβια. Στο έτος, 55% των 
ασθενών ήταν σε ύφεση χωρίς κορτικοειδή, 17% 
ήταν κορτικοεξαρτώμενοι και 21% είχαν υποβλη-
θεί σε κολεκτομή, ενώ 7% χάθηκαν στην παρακο-
λούθηση. Η συμμετοχή στη μελέτη αυτή ασθενών 
με βαριά ΕΚ δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα των 
από το στόμα χορηγούμενων κορτικοειδών σε 
ασθενείς με ήπια και μέτρια νόσο.

Η παρακολούθηση των ασθενών που λαμβάνουν 
κορτικοειδή είναι ίδια με αυτή που αναφέρεται 
στις Κατευθυντήριες Οδηγίες για ασθενείς με νόσο 
Crohn.157

5.4.3. Infliximab (IFX)

5.4.3.1. Αποτελεσματικότητα IFX

Σε συστηματική ανασκόπηση της αποτελεσματικό-
τητας του IFX σε ασθενείς με μέτρια και βαριά ΕΚ, 
φάνηκε ότι το φάρμακο είναι αποτελεσματικό στην 
επίτευξη κλινικής ύφεσης, κλινικής ανταπόκρισης 
και επούλωσης των ενδοσκοπικών βλαβών καθώς 
επίσης και στη μείωση των ποσοστών κολεκτομής.158 

Στη μελέτη αυτή όμως δεν διαχωρίζονταν οι ασθε-
νείς με οξεία, βαριά κολίτιδα σε νοσηλευόμενους 
και μη νοσηλευόμενους. Σε 7 ελεγχόμενες, τυχαιο-
ποιημένες μελέτες, το IFX χορηγούμενο με ενδοφλέ-
βια έγχυση σε 3 δόσεις (0,2 και 6 εβδομάδες) ήταν 
αποτελεσματικότερο του εικονικού φαρμάκου στην 
επίτευξη κλινικής ύφεσης (RR: 3,22, 95% CI: 2,18-4,76), 
ενδοσκοπικής ύφεσης (RR: 1,99 95% CI: 1,65-2,41) και 
κλινικής ανταπόκρισης (RR: 1,99, 95% CI: 1,65-2,41), 
στις 8 εβδομάδες.78,159-162 Η χορήγηση 1 δόσης IFX 
ήταν πιο αποτελεσματική από το εικονικό φάρμακο 
στη μείωση της ανάγκης για κολεκτομή μέσα σε 3 
μήνες από την έγχυση.

Οι πιο σημαντικές μελέτες είναι οι ACT1 και 2.78 Τα 
ποσοστά επίτευξης ύφεσης στις μελέτες αυτές ήταν 
διπλάσια του εικονικού φαρμάκου. Στην ACT1, περι-
ελήφθησαν 364 ασθενείς με μέτριας δραστηριότη-
τας ΕΚ, ανθεκτική στα στεροειδή από το στόμα ή/
και στα ανοσοτροποποιητικά, οι οποίοι έλαβαν 2 δι-
αφορετικές δόσεις του IFX ή εικονικό φάρμακο, στις 
εβδομάδες 0, 2 και 6 και στη συνέχεια ανά 8 εβδο-
μάδες για 1 έτος. Πρωτεύων στόχος της μελέτης 
ήταν η ανταπόκριση την εβδομάδα 8 (οριζόμενη 
ως >30% και μείωση 3 βαθμών στον δείκτη Mayo 
μαζί με διακοπή της αιμορραγίας από το ορθό). Ο 
στόχος αυτός επετεύχθη στο 37,2% των ασθενών 
της ομάδας του εικονικού φαρμάκου, στο 69,4% 
στην ομάδα που έλαβε IFX 5 mg/Kgr και στο 61,5% 
στην ομάδα που έλαβε 10 mg/Kgr IFX (p<0,001). 
Δευτερογενείς στόχοι ήταν η επίτευξη κλινικής ύφε-
σης και η επούλωση των ενδοσκοπικών βλαβών: τα 
αντίστοιχα ποσοστά για τις 3 ομάδες ήταν 14,9%, 



76

Ευρωπαϊκή ομοφωνία βασισμένη σε αποδείξεις για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της ελκώδους κολίτιδας

38,8% και 32% (ύφεση) και 33,9%, 62% και 59% 
(επούλωση). Τα αποτελέσματα αυτά διατηρήθη-
καν μέχρι την 30η εβδομάδα, δηλαδή έως το τέλος 
της περιόδου παρακολούθησης (ύφεση στο 15,7%, 
33,9% και 36,9% αντίστοιχα, p<0,001).

Παρόμοιο σχεδιασμό είχε και η μελέτη ACT2, που 
αφορούσε 364 ασθενείς με μέτριας δραστηριότη-
τας νόσο, όχι απαραίτητα κορτικοανθεκτικούς (26% 
των ασθενών ελάμβαναν μόνο 5ASA). Η διάρκεια 
παρακολούθησης ήταν 6 μήνες. Τα ποσοστά κλι-
νικής ανταπόκρισης και ύφεσης την εβδομάδα 
8, ήταν 29,3% (5,7%) για την ομάδα του εικονικού 
φαρμάκου, 64,5% (33,9%) για την ομάδα που έλα-
βε IFX 5 mg/Kgr και 69,2% (27,5%) για την ομάδα 
που έλαβε 10 mg/Kgr IFX (p<0,001). Αυτά τα απο-
τελέσματα είναι ανάλογα με τα παρατηρούμενα σε 
ασθενείς με νόσο Crohn που έλαβαν το φάρμακο.157 
Όμως, στις μελέτες ACT διαπιστώνεται ένα θερα-
πευτικό «χάσμα»: παρά την προγραμματισμένη χο-
ρήγηση -ανά 8 εβδομάδες- του IFX, το ποσοστό των 
ασθενών σε κλινική ύφεση ελεύθερη στεροειδών 
ήταν 21% στους 7 μήνες και 26% στους 12 μήνες 
(βλ. Κεφ. 5.3.3). Η Ευρωπαϊκή Ομοφωνία υπογραμ-
μίζει ότι ο στόχος των μελετών πρέπει να είναι η επί-
τευξη ύφεσης ελεύθερης στεροειδών. Περαιτέρω 
ανάλυση των δεδομένων των ACT1 και 2,165 έδειξε 
ότι μειώθηκε και το ποσοστό κολεκτομής (hazard 
ratio: 0,57, 95% CI: 0,37-0,89) κατά τη διάρκεια της 
μελέτης, αλλά δεν είναι γνωστό εάν αυτό το αποτέ-
λεσμα διατηρείται και στη συνέχεια. Η θέση του IFX 
στην ανθεκτική στα ενδοφλέβια κορτικοειδή βαριά 
κολίτιδα αναφέρθηκε ήδη.

5.4.3.2. Ανεπιθύμητες ενέργειες του infliximab

Η χορήγηση του IFX είναι σχετικά ασφαλής εφόσον 
γίνεται βάσει σωστών ενδείξεων. Οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες στις μελέτες ACT1 και 2 ήταν παρόμοι-
ες με τις ήδη γνωστές από τη θεραπεία της νόσου 
Crohn.163,164 Όπως συμβαίνει και με άλλους βιολο-
γικούς παράγοντες, υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές 
λοιμώξεις ενώ έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις 

απομυελινωτικής νόσου καθώς και θάνατοι. Συν-
δυασμένη ανάλυση των δεδομένων από τους 484 
ασθενείς των μελετών ACT1 και 2 που έλαβαν το 
IFX, έδειξε ότι 8 ασθενείς έπαθαν πνευμονία, 1 
ασθενής φυματίωση και 1 ασθενής ασπεργίλλω-
ση, ο οποίος και κατέληξε. Σε 4 ασθενείς διαγνώ-
σθηκε νεοπλασία (η οποία πιθανότατα προϋπήρχε 
αλλά διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης), 
ενώ υπήρξαν και 3 περιπτώσεις νευροπάθειας (2 
ασθενείς με οπτική νευρίτιδα και 1 με πολυεστια-
κή κινητική νευροπάθεια). Συνολικά το ποσοστό 
των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 3,5% 
(17/484). Στο σύνολο των ασθενών (244) που έλα-
βαν το εικονικό φάρμακο, διεγνώσθη ένας με βασι-
κοκυτταρικό καρκίνωμα. Η μακροχρόνια θεραπεία 
με βιολογικούς παράγοντες μιας νόσου που, από 
μόνη της, προδιαθέτει σε καρκινογένεση, απαιτεί 
στενή παρακολούθηση των ασθενών και εγρήγορ-
ση από τη μεριά των ιατρών, ώστε να ανιχνεύεται η 
δυσπλασία όσο το δυνατό νωρίτερα. Στο θέμα αυτό 
δεν υπάρχουν ακόμα κατευθυντήριες οδηγίες.

5.4.4. Άλλες βιολογικές θεραπείες

Από τους υπόλοιπους βιολογικούς παράγοντες, λίγοι 
έχουν χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία της ΕΚ. Το adali-
mumab είναι αντι-TNF παράγοντας ο οποίος χορη-
γείται υποδόρια και έχει μικρότερη ανοσογονικότη-
τα. Ήδη δοκιμάζεται σε ασθενείς με ΕΚ. 

Το Visilizumab είναι αντι-CD3 μονοκλωνικό αντί-
σωμα που συνδέεται με τα ενεργοποιημένα Τ λεμ-
φοκύτταρα για να προκαλέσει απόπτωση. Σε μια 
μελέτη καθορισμού της δόσης,166 χορηγήθηκε εν-
δοφλέβια σε 69 ασθενείς με βαριά, ανθεκτική στα 
ενδοφλέβια στεροειδή ΕΚ. Τα ποσοστά επίτευξης 
ανταπόκρισης και ύφεσης, στις 30 ημέρες, ήταν 
60% και 30% αντίστοιχα, για τη δόση των 5 μg/Kgr, 
που χορηγήθηκε σε δύο συνεχόμενες, ανά 24ώρο, 
δόσεις. Η μελέτη φάσης III του φαρμάκου διεκόπη 
όταν στην ενδιάμεση ανάλυση διαπιστώθηκε έλλει-
ψη αποτελεσματικότητας.
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Το alicaforsen είναι αντιθέτου φοράς ολιγονουκλεοτί-
διο που αναστέλλει τον παράγοντα ICAM-1. Σε μελέτη 
φάσης II, χορηγήθηκε με μορφή υποκλυσμών σε 112 
ασθενείς, σε δόση 240 mg/ημέρα (πριν την κατάκλι-
ση), για 6 εβδομάδες και φάνηκε ότι ήταν αποτελε-
σματικότερο του εικονικού φαρμάκου.167 Το ποσοστό 
ύφεσης στις 6 εβδομάδες ήταν μόλις 14%, αλλά η 
ανταπόκριση διατηρήθηκε για 6 μήνες στο 80% όσων 
έλαβαν το φάρμακο σε σχέση με το 40% όσων έλαβαν 
εικονικό φάρμακο. Σε άλλη μελέτη, η ανταπόκριση δι-
ατηρήθηκε για 146 ημέρες στους ασθενείς που έλα-
βαν το alicaforsen σε σύγκριση με 54 ημέρες στους 
ασθενείς που έλαβαν υποκλυσμούς μεσαλαζίνης.168

Άλλος παράγοντας που δοκιμάσθηκε και φάνηκε 
αποτελεσματικός, ήταν ο παράγοντας MLN-02 (αντα-
γωνιστής της α4β7 ιντεγκρίνης). Όταν χορηγήθηκε 
ενδοφλέβια σε 181 ασθενείς με μέτριας βαρύτητας 
ΕΚ, τα ποσοστά επίτευξης ύφεσης την 6η εβδομάδα 
ήταν 33% και 32% αντίστοιχα για δόσεις 0,5 mg/Kgr 
και 2 mg/Kgr, ενώ στην ομάδα του εικονικού φαρμά-
κου το ποσοστό ύφεσης ήταν 14% (p=0,03).169

Σε μια ανοικτή μελέτη,170 σε ασθενείς με κορτικο-
ανθεκτική ΕΚ, είχε σχετικά καλά αποτελέσματα ένας 
αναστολέας των υποδοχέων της ιντερλευκίνης-2, το 
basiliximab, ενώ παρόμοιο φάρμακο, το daclizumab, 
δεν ήταν αποτελεσματικό.171

Το certolizumab δεν έχει δοκιμασθεί ακόμα στην 
ΕΚ.172 Πρόσφατα δημοσιεύθηκε κοινή ανασκόπηση 
από την Ευρώπη και την Αμερική για τις βιολογικές 
θεραπείες στην ΕΚ.173

5.4.5.  Θειοπουρίνες 
(αζαθειοπρίνη/μερκαπτοπουρίνη)

5.4.5.1. Αποτελεσματικότητα 

Τα δεδομένα για την αζαθειοπρίνη (ΑΖΑ) και τη μερ-
καπτοπουρίνη (ΜΠ) στην οξεία ΕΚ είναι λιγοστά.136 
Υπάρχουν 5 δημοσιευμένες, ελεγχόμενες με εικονικό 

φάρμακο, μελέτες χορήγησης της ΑΖΑ σε οξεία ενερ-
γό ΕΚ, που καθεμία περιελάμβανε από 20 έως 80 ασθε-
νείς, με διαφορετικά κριτήρια εισόδου, διαφορετικές 
δόσεις ΑΖΑ και ποικίλη διάρκεια θεραπείας.136,174-178 
Στο κεφάλαιο 5.3.3 αναφέρθηκαν τα δεδομένα από 
μια καλά σχεδιασμένη μελέτη στην ενεργό, κορτι-
κοεξαρτώμενη ΕΚ.131 Ο κύριος ρόλος των θειοπου-
ρινών στην ΕΚ είναι ως φαρμάκων για την αποφυγή 
της μακροχρόνιας χορήγησης κορτικοειδών (ΝΝΤ=3). 
Τα ανοσοτροποποιητικά πρέπει να χορηγούνται σε 
ασθενείς με κορτικοεξαρτώμενη ή κορτικοανθεκτική 
νόσο. Για πρακτικούς, αν και αυθαίρετους, λόγους οι 
θειοπουρίνες έχουν περίπου τις ίδιες ενδείξεις στην ΕΚ 
με αυτές στη νόσο Crohn: ασθενείς που χρειάζεται να 
λάβουν 2 ή περισσότερες φορές στο ίδιο έτος κορτι-
κοειδή, ασθενείς στους οποίους η νόσος υποτροπιάζει 
όταν η δόση των κορτικοειδών μειωθεί κάτω από το 
επίπεδο των 15 mg/ημέρα, ασθενείς στους οποίους η 
υποτροπή συμβαίνει πρώιμα δηλαδή μέσα σε 3 μήνες 
από τη διακοπή των στεροειδών.158 Υπάρχουν ενδεί-
ξεις από μια πολυκεντρική, αναδρομική μελέτη,179 σε 
1.176 ασθενείς με Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου, 
ότι όσοι ασθενείς με ΕΚ ήταν σε θεραπεία με ΑΖΑ για 
τουλάχιστον 4 έτη και την διέκοψαν, είχαν μεγαλύτερη 
πιθανότητα να υποτροπιάσουν σε σχέση με τους αντί-
στοιχους ασθενείς με νόσο Crohn.

5.4.5.2. Δοσολογία, παρακολούθηση και ανεπιθύμη-
τες ενέργειες θειοπουρινών

Η χρήση των θειοπουρινών στην ΕΚ διέπεται ουσιαστι-
κά από τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τη νόσο 
Crohn.158 Σε πρόσφατη μελέτη επιβεβαιώθηκε κάτι που 
ήταν από παλιότερα γνωστό, δηλαδή ότι η εμφάνιση 
διαφόρων τύπων τοξικότητας δεν μπορεί να προβλε-
φθεί ούτε μετρώντας τη δραστηριότητα του ενζύμου 
TPMT, ούτε τους μεταβολίτες της θειοπουρίνης, ούτε 
προσδιορίζοντας τους γονοτύπους της ITPA ή την έκ-
φραση των γονιδίων της TPMT.180 Στην προοπτική αυτή 
μελέτη που αφορούσε 60 ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγ-
μονώδη Νόσο του Εντέρου (ΙΦΝΕ) εκ των οποίων 27 
είχαν ΕΚ, διαπιστώθηκε όμως ότι μέτρηση της meTIMP 
νωρίς, σε κατάσταση ισορροπίας, μπορεί να διαχωρίσει 
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τους ασθενείς εκείνους που έχουν μεγαλύτερο κίνδυ-
νο για μυελοτοξικότητα. Αν και είναι γενικά αποδεκτό 
ότι πρέπει να παρακολουθούνται οι ασθενείς υπό θε-
ραπεία με θειοπουρίνες με γενική αίματος, δεν μπορεί 
με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να συσταθεί η μέτρηση 
της δραστηριότητας της TPMT ή ο προσδιορισμός των 
γονοτύπων πριν την έναρξη της θεραπείας. 

5.4.6. Μεθοτρεξάτη (ΜΤΞ)

Υπάρχουν 3 μελέτες για τη χρήση της ΜΤΞ στην ΕΚ, 
οι οποίες όμως είναι μικρές, έχουν χρησιμοποιήσει 
διαφορετικές δοσολογίες και οδούς χορήγησης του 
φαρμάκου και έχουν καταλήξει σε ποικίλα αποτε-
λέσματα.181-183 Μόνο μία εξ αυτών ήταν ελεγχόμενη 
με εικονικό φάρμακο, τυχαιοποιημένη μελέτη, στην 
οποία χορηγήθηκαν 12,5 mg/εβδομάδα ΜΤΞ από 
το στόμα χωρίς να διαπιστωθεί όφελος από τη θε-
ραπεία.181 Η έλλειψη αποτελεσματικότητας αλλά 
και ανεπιθύμητων ενεργειών πιθανόν οφείλεται στη 
χαμηλή δόση της ΜΤΞ. Στη δεύτερη μελέτη,182 έγινε 
σύγκριση της ΜΤΞ από το στόμα σε δόση 15 mg/
εβδομάδα (μια επίσης χαμηλή δόση) με τη μερκα-
πτοπουρίνη (MP) σε δόση 1,5 mg/Kgr/ημέρα και το 
5-ASA σε δόση 3 gr/ημέρα, σε 72 ασθενείς με κορτι-
κοεξαρτώμενη ΙΦΝΕ (34 με ΕΚ και 39 με νόσο Crohn). 
Τα ποσοστά ύφεσης στις 30 εβδομάδες ήταν 79% για 
τη MP, 58% για τη ΜΤΞ και 25% για τη μεσαλαζίνη 
(p<0,05 ASA έναντι της MP, μη στατιστικά σημαντική 
διαφορά έναντι ΜΤΞ). Αυτή είναι και η μόνη μελέτη 
στην οποία συγκρίθηκαν μεθοτρεξάτη και μερκα-
πτοπουρίνη. Μέχρι να υπάρξουν περισσότερα δεδο-
μένα δεν είναι δυνατό να συσταθεί η χρήση της ΜΤΞ 
ως εναλλακτικής της κλασικής θεραπείας με MP σε 
ασθενείς με κορτικοανθεκτική ΕΚ (βλ. Κεφ. 6.2.5).

5.4.6.2. Δοσολογία, παρακολούθηση και ανεπιθύμη-
τες ενέργειες μεθοτρεξάτης

Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όπως σε ασθενείς με νόσο 
Crohn, για τους οποίους υπάρχουν στοιχεία από 
ελεγχόμενες μελέτες.158,184

5.4.7.  Αναστολείς καλσινευρίνης 
(κυκλοσπορίνη και tacrolimus)

5.4.7.1. Αποτελεσματικότητα κυκλοσπορίνης

Λεπτομέρειες για την αποτελεσματικότητα της Κυ-
κλοσπορίνης και του Tacrolimus στη βαριά ΕΚ παρα-
τίθενται στα Κεφ. 5.2.4 και 5.2.5.

5.4.7.2. Δοσολογία και παρακολούθηση

Όταν χορηγήθηκε κυκλοσπορίνη σε χαμηλή δόση (2 
mg/Kgr ενδοφλέβια), ως θεραπεία επίτευξης ύφεσης 
σε ΕΚ, υπήρξαν αρκετές ανησυχίες όσον αφορά τις 
πρώιμες ανεπιθύμητες ενέργειες. Από τη μεγαλύτερη 
μέχρι στιγμής υπάρχουσα μελέτη,50 παρότι ο αριθ-
μός των ασθενών ήταν μικρός (72 ασθενείς έλαβαν 
είτε 2 mg/Kgr είτε 4 mg/Kgr) και δεν ήταν δυνατό να 
αναδειχθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον 
αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες, φάνηκε ότι στην 
ομάδα που έλαβε τη χαμηλή δόση υπήρχαν λιγότε-
ρες περιπτώσεις υπέρτασης. Η αποτελεσματικότητα 
ήταν παρόμοια στις δύο ομάδες (ποσοστά ανταπό-
κρισης στις 8 ημέρες, 86% και 84% αντίστοιχα), όπως 
και τα ποσοστά κολεκτομής (9% και 13% αντίστοιχα). 
Φαίνεται ότι οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες 
της κυκλοσπορίνης είναι δοσοεξαρτώμενες. Με τη 
δόση των 2 mg/Kgr, η μέση συγκέντρωση του φαρ-
μάκου, την 4η ημέρα, ήταν 246+64 ng/ml, ενώ με τη 
δόση των 4 mg/Kgr ήταν 345+146 ng/ml. Δεν είναι 
γνωστό ποια πρέπει να είναι τα επίπεδα για την επί-
τευξη ύφεσης, αλλά σε αυτούς που ανταποκρίθηκαν 
στην ενδοφλέβια χορήγηση κι έλαβαν το φάρμακο 
από το στόμα, θεωρήθηκαν ικανοποιητικά επίπεδα 
ορού 100-200 ng/ml (προσδιοριζόμενα με ραδιοα-
νοσολογική μέθοδο σε ολικό αίμα). Τα μέγιστα επί-
πεδα του φαρμάκου 2 ώρες μετά τη χορήγηση είναι 
ίσως ο καλύτερος δείκτης της έκθεσης στο φάρμακο, 
γιατί συσχετίζονται με τη φαρμακοκινητική παράμε-
τρο Περιοχή Κάτω από την Καμπύλη (AUC, Area Un-
der the Curve),185 με πιο δόκιμο όριο το επίπεδο των 
700 ng/ml, χωρίς όμως αυτό να συσχετίζεται με την 
αποτελεσματικότητα του φαρμάκου.
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Το tacrolimus φαίνεται ότι είναι πιο αποτελεσματικό 
όταν χορηγηθεί σε δόση τέτοια ώστε να επιτευχθούν 
επίπεδα ορού 10-15 ng/ml.67 Σε τυχαιοποιημένη με-
λέτη,67 η αρχική δόση του tacrolimus από το στόμα 
ήταν 0,05 mg/Kgr/ημέρα και στη συνέχεια αυξανό-
ταν ανάλογα με τα επίπεδα ορού μετά από 24 ώρες. 
Ποσοστό 68% των ασθενών που έλαβαν τη δόση 
αυτή και πέτυχαν τα επιθυμητά επίπεδα ορού, αντα-
ποκρίθηκαν μερικώς μέσα σε 2 εβδομάδες, σε σύ-
γκριση με το 38% των ασθενών που πέτυχαν χαμη-
λότερα από τα επιθυμητά επίπεδα και με το 10% των 
ασθενών της ομάδας που έλαβε εικονικό φάρμακο. 
Κανείς ασθενής δεν παρουσίασε πλήρη ανταπόκρι-
ση. Εναλλακτικά, πιθανόν να μπορεί να χορηγηθεί 
το φάρμακο από το στόμα, αλλά δεδομένα γι’ αυτό 
υπάρχουν μόνο από μία αναδρομική μελέτη.70 

Στην πράξη κανένας από τους δύο αναστολείς της καλ-
σινευρίνης δεν φαίνεται να μπορεί να οδηγήσει στην 
επίτευξη ύφεσης ούτε να μεταβάλλει μακροπρόθεσμα 
την πορεία της νόσου. Η θεραπεία με τα φάρμακα 
αυτά πρέπει να συνεχίζεται μόνο μέχρι να μπορέσουν 
να δράσουν τα ανοσοτροποποιητικά. Αν και φαίνεται 
ότι βραχυπρόθεσμα μειώνεται η πιθανότητα κολεκτο-
μής, μακροπρόθεσμα (μέσα στο 1ο έτος από τη θερα-
πεία) η πιθανότητα είναι υψηλή63-65 (Κεφ. 6.2.2).

5.4.7.3. Ανεπιθύμητες ενέργειες κυκλοσπορίνης-
tacrolimus

Οι συνηθέστερες ανεπιθύμητες ενέργειες των ανα-
στολέων της καλσινευρίνης είναι η υπέρταση, οι 
παραισθησίες, ο τρόμος και η κεφαλαλγία. Οι μισοί 
περίπου από τους ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν 
υπομαγνησιαιμία, διαταραχή της νεφρικής λειτουρ-
γίας ή γαστρεντερικές διαταραχές.67 Το tacrolimus 
μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση σακχαρώδους 
διαβήτη. Οι πιο ανησυχητικές ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες είναι οι λοιμώξεις: σε μια σειρά 86 ασθενών 
από εξειδικευμένο κέντρο, 3 ασθενείς (3,5%) κατέ-
ληξαν από ευκαιριακές λοιμώξεις (2 από ασπεργίλ-
λωση και 1 από λοίμωξη από Pneumonocysti Cari-
nii). Η σημασία της χημειοπροφύλαξης και η αντι-

μετώπιση των ευκαιριακών λοιμώξεων αποτελούν 
αντικείμενο ξεχωριστής ομοφωνίας του ECCO.

5.4.8.  Εναλλακτικές θεραπείες που ο ρόλος 
τους δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί

5.4.8.1. Αντιβιοτικά

Τα αντιβιοτικά συγχορηγούμενα με τα κορτικοειδή 
στη βαριά ΕΚ, δεν επηρεάζουν την ανταπόκριση 
(Κεφ. 5.2.4),43-48 αν και έχει αναφερθεί περίπτωση αν-
θεκτικής κολίτιδας, επιπλεκόμενης από λοίμωξη από 
Fusobacterium varium, που ιάθηκε με τη χορήγηση 
αντιβιοτικών.187 Σε αυτήν την τυχαιοποιημένη μελέτη 
20 ασθενών, θεραπεία 2 εβδομάδων με αμοξυκιλλί-
νη (500 mg × 3/ημέρα), τετρακυκλίνη (500 mg × 3/
ημέρα) και μετρονιδαζόλη (250 mg × 3/ημέρα), είχε 
ως αποτέλεσμα κλινική, ενδοσκοπική και ιστολογική 
βελτίωση. Χρειάζονται περισσότερα δεδομένα για το 
ρόλο των αντιβιοτικών στην ΕΚ.

5.4.8.2. Έλμινθες

Υπάρχουν επιδημιολογικά στοιχεία ότι υπάρχει αντί-
στροφη σχέση μεταξύ της συχνότητας λοιμώξεων 
από έλμινθες και της εμφάνισης ΕΚ. Επίσης, σε πει-
ραματικά μοντέλα κολίτιδας, φάνηκε ότι ορισμένοι 
έλμινθες εμπλέκονται στη ρύθμιση των ανοσολογι-
κών αποκρίσεων. Τέτοια δεδομένα ήταν η βάση για 
τη χρησιμοποίηση του έλμινθα Trichiuris Suis, ενός μη 
παθογόνου για τον άνθρωπο παράσιτου, που μπορεί 
να αποικίσει το παχύ έντερο. Σε τυχαιοποιημένη με-
λέτη 54 ασθενών με ήπια και μέτρια ΕΚ, 3 από τους 
20 ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκαν ωά Τ. suis, 
ανά 2 εβδομάδες για 3 μήνες, μπήκαν σε ύφεση, σε 
σχέση με 1 στους 24 ασθενείς που έλαβαν «εικονικό 
φάρμακο». Η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντι-
κή όσον αφορά την ύφεση, ενώ τα ποσοστά αντα-
πόκρισης ήταν 43% και 17% αντίστοιχα (p=0,04).188 
Τα αποτελέσματα αυτά καθώς και ο καθορισμός της 
δοσολογίας και της διάρκειας της θεραπείας, πρέπει 
να επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερες μελέτες.
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5.4.8.3. Ηπαρίνη

Η ηπαρίνη προάγει την αναδόμηση του επιθηλίου 
ταυτόχρονα με τις αντιπηκτικές της ιδιότητες. Υπάρ-
χουν 2 μικρές, ελεγχόμενες μελέτες χορήγησης κλα-
σικής ηπαρίνης και 3 μελέτες χορήγησης ηπαρίνης 
χαμηλού μοριακού βάρους, σε ασθενείς με ενεργό 
ΕΚ. Συνολικά οι μελέτες αφορούσαν λιγότερους από 
100 ασθενείς και μόνο στη μικρότερη από αυτές φά-
νηκε κάποια ωφέλεια του φαρμάκου.189 Επομένως, 
δεν συστήνεται προς το παρόν η θεραπευτική χρήση 
της ηπαρίνης στην ΕΚ.

5.4.8.4. Ιντερφερόνη Α

Η ιντερφερόνη επάγει αντιφλεγμονώδεις κυτταρο-
κίνες (όπως η IL1-RA) και καταστέλλει φλεγμονώδεις 
(όπως η IL-1B), επομένως μπορεί να έχει κάποια χρη-
σιμότητα στη θεραπεία της ΕΚ. Σε μελέτη 60 ασθε-
νών που τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν Πεγκυλιωμένη 
Ιντερφερόνη-α για 12 εβδομάδες, σε δόσεις 1 mcg/
Kgr/εβδομάδα, 0,5 mcg/Kgr ή εικονικό φάρμακο, δεν 
προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα.190

5.4.8.5. Λευκαφαίρεση

Η λευκαφαίρεση στηρίζεται στην απομάκρυνση των 
λευκοκυττάρων από το αίμα με τη χρησιμοποίηση ει-
δικών «φίλτρων», που περιέχουν είτε ακετοξική κυττα-
ρίνη (Adacolumn, Otsuko Pharmaceutical) είτε πολυ-
εστερικές ίνες (Cellsorba, Asahi Medical Company). Το 
πρώτο σύστημα απομακρύνει 65% των ουδετερόφι-
λων, 55% των μονοκυττάρων και 2% των λεμφοκυττά-
ρων, ενώ το δεύτερο σύστημα απομακρύνει έως 100% 
των ουδετερόφιλων και μονοκυττάρων και 60% των 
λεμφοκυττάρων. Οι συνεδρίες διαρκούν 1 ώρα, κατά 
την οποία 2-3 L αίματος αφαιρούνται από τον βρα-
χίονα, φιλτράρονται και επαναχορηγούνται από τον 
άλλο βραχίονα. Συνήθως γίνονται 5-10 συνεδρίες με 
μεσοδιαστήματα 1-2 εβδομάδων. Έχουν δημοσιευθεί 
αρκετές μελέτες παρατήρησης καθώς και 2 περίπλο-
κου σχεδιασμού ελεγχόμενες μελέτες που συνέκριναν, 

η μεν πρώτη τη λευκαφαίρεση με την πρεδνιζολόνη η 
δε άλλη τη λευκαφαίρεση με «εικονική» αφαίρεση.192,192 
Αναμένονται τα αποτελέσματα και μιας μεγάλης μελέ-
της σύγκρισης της λευκαφαίρεσης με «εικονική» αφαί-
ρεση. Πιθανόν η μέθοδος να έχει κάποια θέση στη θε-
ραπεία της ΕΚ.193 Χρησιμοποιείται κυρίως στην Ιαπωνία 
και είναι δαπανηρή μέθοδος. Η χρήση της στην Ευρώ-
πη αναμένεται να καθορισθεί όχι μόνο από το κόστος, 
αλλά κυρίως από τα αποτελέσματα κλινικών μελετών. 

5.5.  Προετοιμασία για την 
περίοδο μετά τη θεραπεία 
της ενεργού νόσου

Η ανταπόκριση των ασθενών στην αρχική θεραπεία 
επίτευξης ύφεσης πρέπει να εκτιμάται σε χρονικό 
διάστημα αρκετών εβδομάδων. Εφόσον η θεραπεία 
έχει αποτέλεσμα πρέπει να συνεχίζεται έως την πλή-
ρη ύφεση των συμπτωμάτων ή μέχρις ότου δεν ση-
μειώνεται περαιτέρω βελτίωση. Ο στόχος της θερα-
πείας πρέπει να είναι η επίτευξη ύφεσης ελεύθερης 
στεροειδών, ανεξάρτητα εάν έχουν χρησιμοποιηθεί 
βιολογικοί παράγοντες ή ανοσοτροποποιητικά. Ακο-
λουθεί η θεραπεία διατήρησης της ύφεσης.

6.  Φαρμακευτική θεραπεία 
διατήρησης της ύφεσης

6.1. Γενικά

6.1.1.  Σχεδιασμός μελετών θεραπείας 
διατήρησης της ύφεσης

Οι περισσότερες μελέτες για τη θεραπεία διατήρησης 
της ύφεσης της ΕΚ περιλαμβάνουν ασθενείς που εισά-
γονται όντας σε κλινική και ενδοσκοπική ύφεση. Συνή-
θως, στις μελέτες αυτές δεν επιτρέπεται η συγχορήγηση 
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στεροειδών. Το καταληκτικό σημείο στις περισσότερες 
είναι η απουσία υποτροπής (ή η αποτυχία διατήρησης 
της κλινικής ύφεσης), μετά από 6-12 μήνες.2 Η κλινική 
υποτροπή ορίζεται ως «η αύξηση της συχνότητας των 
κενώσεων και η εμφάνιση αιμορραγίας από το ορθό, 
η οποία επιβεβαιώνεται με ενδοσκόπηση (κεφάλαιο 
1.1.5). Αυτή η προσέγγιση στην αξιολόγηση της θε-
ραπείας διατήρησης της ύφεσης δεν είναι απαράβα-
τος κανόνας: σε πρόσφατες μελέτες χορήγησης IFX, 
εκτιμήθηκαν από κοινού τόσο η επίτευξη ύφεσης όσο 
και η διατήρησή της.78 Σε αυτές τις μελέτες, πρωτεύων 
στόχος ήταν η κλινική ανταπόκριση την 8η εβδομάδα, 
ενώ η θεραπεία διατήρησης της ύφεσης αξιολογήθη-
κε δευτερευόντως, ως κλινική ανταπόκριση, κλινική 
ύφεση και επούλωση των ενδοσκοπικών βλαβών στις 
εβδομάδες 30 και 54 (κεφάλαιο 6.2.3). Σημασία για τους 
ασθενείς έχει η παραμονή σε κλινική ύφεση, χωρίς την 
ανάγκη λήψης στεροειδών (εάν τα είχαν λάβει αρχικά).

Θέση ECCO 6Α

Ο στόχος της θεραπείας διατήρησης της ύφεσης 
στην ΕΚ, είναι η παραμονή σε κλινική και ενδοσκο-
πική ύφεση, ελεύθερη στεροειδών (EL 2, RG B).

6.1.2. Τύπος της νόσου

Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς με ΕΚ, που 
θα εμφανίσουν έξαρση της νόσου, θα υποτροπιάσουν 
μέσα στο πρώτο έτος από την έξαρση. Στις κλινικές 
μελέτες που περιελήφθησαν ασθενείς που βρίσκο-
νταν σε κλινική ύφεση κατά την είσοδο στη μελέτη, 
τα ποσοστά υποτροπής στους 6 μήνες κυμαίνονταν 
από 24% έως 43%, ενώ στους 12 μήνες, από 38% έως 
76%.2,9,194 Σε μία πληθυσμιακή μελέτη από την περιοχή 
της Κοπεγχάγης195 εξετάσθηκε η έκβαση 575 ασθενών 
έως και 5 έτη μετά τη διάγνωση της ΕΚ. Οι ασθενείς 
πρωτοδιαγνώσθηκαν τη χρονική περίοδο 1962-2005. 
Με βάση τα δεδομένα για τα πιο πρόσφατα έτη της 
μελέτης,13% των ασθενών είχαν «ήπια» πορεία της νό-
σου τους (=απουσία έξαρσης μέσα στα πρώτα 5 έτη 

από τη διάγνωση), 74% είχαν «μέτρια» πορεία (=≥2 
υποτροπές μέσα στα πρώτα 5 έτη από τη διάγνωση 
αλλά <1 υποτροπή/έτος) και 13% είχαν «επιθετική» 
νόσο (= εξάρσεις της νόσου τουλάχιστον κάθε έτος για 
τα πρώτα 5 έτη). Η χρήση των όρων «ήπια» και «μέτρια» 
για τον χαρακτηρισμό της πορείας της νόσου μπο-
ρεί να δημιουργήσει σύγχυση με τους αντίστοιχους 
όρους για τον προσδιορισμό της δραστηριότητας της 
ΕΚ (Κεφ. 5.1.2, 1.1.6, 5.2.1). Επιπλέον, η ταξινόμηση με 
βάση την πορεία της νόσου στη διάρκεια 5ετίας ενώ 
έχει νόημα στατιστικά, δεν βοηθά στην καθημερινή 
κλινική πράξη. Εναλλακτικά, η νόσος μπορεί να ορι-
σθεί ως «σπανίως υποτροπιάζουσα» (<1 υποτροπή/
έτος), «συχνά υποτροπιάζουσα» (>2 υποτροπές/έτος) 
και «χρόνια ενεργός» (εμμένοντα συμπτώματα χωρίς 
μεσοδιαστήματα ύφεσης)33 (Κεφ. 1.1.6).

6.1.3. Παράγοντες κινδύνου για υποτροπή

Οι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε υπο-
τροπή τους ασθενείς με ΕΚ που κατόρθωσαν να 
μπουν σε ύφεση, έχουν εξετασθεί σε λίγες προοπτι-
κές μελέτες.196-200 Στην πρώτη από αυτές196 φάνηκε 
ότι το βραχύ μεσοδιάστημα ύφεσης και η μεγάλη 
συχνότητα υποτροπών, μπορούσαν να προβλέψουν 
τις περαιτέρω υποτροπές. Στη δεύτερη μελέτη197 
στην οποία περιελήφθησαν 64 ασθενείς, οι παρά-
μετροι που σχετίζονταν ανεξάρτητα με μεγαλύτερη 
πιθανότητα υποτροπής, ήταν η συχνότητα των προ-
ηγούμενων υποτροπών, η παρουσία εξωεντερικών 
εκδηλώσεων και η χαμηλή σε φυτικό υπόλειμμα 
δίαιτα. Στην τρίτη μελέτη,198 με 74 ασθενείς, εξετά-
σθηκαν τόσο κλινικές όσο και εργαστηριακές παρά-
μετροι και βρέθηκε ότι η μικρότερη ηλικία έναρξης 
της νόσου, οι πολλαπλές υποτροπές (για τις γυναίκες 
ασθενείς) και η ύπαρξη φλεγμονώδους διηθήματος 
από πλασματοκύτταρα στην αρχική βιοψία του ορ-
θού, ήταν ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες 
υποτροπής. Αντίθετα, σε δύο παθολογοανατομικές 
μελέτες,201,202 βρέθηκε ότι η παρουσία εμμένου-
σας ενεργού φλεγμονής στο βιοπτικό υλικό από 
το ορθό (δηλαδή η παρουσία πολυμορφοπύρηνων  
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λευκοκυττάρων) διπλασίαζε την πιθανότητα μελ-
λοντικής υποτροπής. Η επίδραση που μπορεί να 
έχουν επώδυνα γεγονότα της ζωής των ασθενών 
στην πορεία της νόσου εξετάσθηκε σε αρκετές με-
λέτες,199,200,203 που κατέληξαν σε αντικρουόμενα απο-
τελέσματα (Κεφ. 11.3). 

Ο σημαντικότερος παράγοντας που φαίνεται να σχε-
τίζεται με την πιθανότητα υποτροπής της νόσου είναι 
η συμμόρφωση στη θεραπευτική αγωγή. Όπως φά-
νηκε σε πρόσφατη μελέτη,204 ο κίνδυνος υποτροπής 
ήταν 5πλάσιος στους ασθενείς εκείνους που έλαβαν 
ως θεραπεία διατήρησης της ύφεσης λιγότερο από 
το 80% της δόσης της μεσαλαζίνης που είχε συντα-
γογραφηθεί (OR: 5,5, 95% CI: 2,3-13). 

Θέση ECCO 6C

Το είδος της θεραπείας διατήρησης της ύφεσης 
καθορίζεται από την έκταση της νόσου (EL 1b, RG 
B), την πορεία της νόσου (συχνότητα υποτροπών) 
(EL 5, RG D), την αποτυχία προηγούμενων θερα-
πευτικών σχημάτων (EL 5, RG D), τη βαρύτητα του 
πρόσφατου επεισοδίου έξαρσης (EL 5, RG 5), τη 
θεραπεία που χρησιμοποιήθηκε στο πρόσφατο 
επεισόδιο έξαρσης (EL 5, RG D), την ασφάλεια της 
φαρμακευτικής αγωγής (EL 1b, RG B) και την ανά-
γκη πρόληψης του καρκίνου (EL 2a, RG B).

Οι ασθενείς που χρειάστηκαν κορτικοειδή για την επί-
τευξη ύφεσης έχουν πιθανότατα διαφορετική πορεία 
από τους υπόλοιπους ασθενείς με ΕΚ. Σε μια πληθυ-
σμιακή μελέτη205 από την επαρχία Olmsted της Μινε-
σότα, μελετήθηκε η έκβαση 183 ασθενών με ΕΚ (που 
πρωτοδιαγνώσθηκαν μεταξύ των ετών 1970-1993) 
12 μήνες μετά την πρώτη φορά που χρειάσθηκε να 
λάβουν στεροειδή. Από τους 63 ασθενείς που έλαβαν 
στεροειδή, 50% μπήκαν σε παρατεταμένη ύφεση, 
22% έγιναν κορτικοεξαρτώμενοι και 30% κατέληξαν 
σε κολεκτομή. Μόνο 3 από τους 183 ασθενείς είχαν 
λάβει θεραπεία με ΑΖΑ/ΜΠ (βλ. Κεφ. 5.4.2).

6.2.  Φάρμακα για τη διατήρηση 
της ύφεσης

Θέση ECCO 6D

Τα αμινοσαλικυλικά από το στόμα (5ASA) είναι η 
θεραπεία εκλογής για τη διατήρηση της ύφεσης 
στους ασθενείς εκείνους που μπήκαν σε ύφεση 
με αμινοσαλικυλικά ή κορτικοειδή (από το στό-
μα ή από το ορθό) (EL 1a, RG A). Σε ασθενείς με 
ορθίτιδα ή αριστερόπλευρη κολίτιδα, η θεραπεία 
διατήρησης της ύφεσης μπορεί να είναι μόνο το-
πική χορήγηση 5ASA (EL 1b, RG A). Η συνδυασμέ-
νη θεραπεία με 5ASA (από το στόμα και από το 
ορθό) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία 2ης 
γραμμής (EL 1b, RG B).

Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δράσης, τα δο-
σολογικά σχήματα, τις ανεπιθύμητες ενέργειες και 
την παρακολούθηση των ασθενών που λαμβάνουν 
5ASA, στεροειδή, ανοσοτροποποιητικά και IFX, 
έχουν δοθεί σε προηγούμενα σημεία.

6.2.1. Αμινοσαλικυλικά

6.2.1.1. Αμινοσαλικυλικά από το στόμα

Στην πιο πρόσφατη μετα-ανάλυση από τη βάση 
δεδομένων Cochrane,206 διαπιστώθηκε ότι η πιθα-
νότητα αποτυχίας (OR) της θεραπείας με ASA από 
το στόμα διατήρησης κλινικής ή ενδοσκοπικής 
ύφεσης ήταν 0,47 (95% CI: 0,36-0,62) σε σύγκριση 
με το εικονικό φάρμακο, ενώ το ΝΝΤ ήταν 6. Στον 
Πίνακα 6.1 συνοψίζονται οι ελεγχόμενες τυχαιοποι-
ημένες μελέτες αποτελεσματικότητας των διαφό-
ρων σκευασμάτων αμινοσαλικυλικών από το στό-
μα (σουλφασαλαζίνης, μεσαλαζίνης, ολσαλαζίνης), 
που χρησιμοποιούνται στη διατήρηση της ύφεσης 
της ΕΚ.207-214
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6.2.1.2. Αμινοσαλικυλικά από το ορθό (τοπική 
θεραπεία)

Υπάρχουν αρκετές τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες 
με εικονικό φάρμακο, μελέτες σύγκρισης διαφο-
ρετικών σκευασμάτων 5ASA, που χορηγούνται ως 
τοπική θεραπεία για τη διατήρηση της ύφεσης (Πί-
νακας 6.2).215,227-237 Στις μελέτες αυτές, τα ποσοστά 
αποτυχίας διατήρησης της ύφεσης κυμαίνονταν 
από 20-48% στους ασθενείς που έλαβαν τη δραστι-
κή ουσία και από 47-89% στις ομάδες του εικονικού 
φαρμάκου. Οι διαφορές ήταν στατιστικά σημαντι-
κές σε όλες τις μελέτες εκτός από μία. Στην τελευ-

ταία,215 όπου χορηγήθηκαν ως θεραπεία διατήρη-
σης της ύφεσης υπόθετα μεσαλαζίνης 3 φορές την 
εβδομάδα, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά 
με το εικονικό φάρμακο στους 3, 6 και 9 μήνες, αλλά 
αυτή δεν διατηρήθηκε στο έτος. Σε άλλες μελέτες 
τεκμηριώθηκε η αποτελεσματικότητα των διαλει-
πόντων σχημάτων τοπικής θεραπείας με 5ASA, είτε 
μόνων είτε σε συνδυασμό με θεραπεία από το στό-
μα με 5ASA. Στη μετα-ανάλυση που περιέλαβε και 
τις δύο ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες, 
η από το ορθό χορηγούμενη μεσαλαζίνη υπερείχε 
του εικονικού φαρμάκου στη διατήρηση της ύφε-
σης, στους 12 μήνες (OR: 16,2, 95% CI: 4,7-55,9).11

Πίνακας 6.1. Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες αμινοσαλικυλικών από το στόμα για τη διατήρηση της ύφεσης 
της ελκώδους κολίτιδας.

ΣυγγραφέαςΑναφορά Έτος Αριθμός�
ασθενών

Φάρμακο Δόση��
(gr/ημέρα)

Διάρκεια�
(μήνες)

Αδυναμία�διατήρησης�
ύφεσης��

(κλινικής-�ενδοσκοπικής)

misiewicz207 1965 67 Σουλφασαλαζίνη
Placebo

2 12 29%
76%1

Dissanayake208 1973 64 Σουλφασαλαζίνη
Placebo

2 6 22%
55%

Riis209 1973 59 Σουλφασαλαζίνη
Placebo

2 6 29%
24%

Sandberg-Gertzen210 1986 101 Ολσαλαζίνη
Placebo

1 6 23%
45%1

Wright211 1993 101 Ολσαλαζίνη
Placebo

2 12 63%
69%

Miner212 1995 205 Μεσαλαζίνη2

placebo
4 12 43%

62%

Hanauer213 1996 264 Μεσαλαζίνη3 
Μεσαλαζίνη

Placebo

0.8
1,6

6 56%
56%
71%4

Hawkey214 1997 323 Μεσαλαζίνη3,5

Placebo
1,6 6 40%

59%1

1p<0.05
2Pentasa
3Asacol/Claversal
4p<0,05 για τη σύγκριση και των 2 ομάδων της μεσαλαζίνης με placebo
5Σύγκριση 5ASA με το zileuton (δεν περιελήφθη στον Πίνακα) και placebo.
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Πίνακας 6.2. Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες σύγκρισης της τοπικής θεραπείας με μεσαλαζίνη από το 
στόμα και εικονικό φάρμακο (placebo) για διατήρηση της ύφεσης περιφερικής ελκώδους κολίτιδας.

ΣυγγραφέαςΑναφορά Έτος Αριθμός�
ασθενών

Φάρμακο Δόση��
(gr/ημέρα)

Διάρκεια�
(μήνες)

Αδυναμία�διατήρησης��
ύφεσης��

(κλινικής�-�ενδοσκοπικής)

Sutherland227 1987 29 Κλύσμα ΜΣΖ
Κλύσμα ΜΣΖ

2
4-

6 40%
46%

Biddle228 1988 25 Κλύσμα ΜΣΖ
Placebo

1
0

12 25%
85%1

D’Arienzo229 1990 101 Υπόθετο ΜΣΖ
Placebo

0,8
-

12 20%
80%1

D’Albasio230 1990 79 Κλύσμα ΜΣΖ
Κλύσμα ΜΣΖ

ΣΦΣ από το στόμα

4 gr × 7/μήνα
4 gr/3 ημέρες

2 gr/ημέρα

24 31%
28%
39%

Miner231 1994 92 Κλύσμα ΜΣΖ
Κλύσμα ΜΣΖ
Κλύσμα ΜΣΖ

Placebo

4 gr/ημέρα
4 gr/2 ημέρες
4 gr/3 ημέρες

-

6 195
28%
35%
52%1

Andreoli232 1994 31 Κλύσμα ΜΣΖ
ΜΣΖ από το στόμα

4 gr × 2/εβδ.
2 gr/ημέρα

12 25%
40%

Mantzaris233 1994 38 Κλύσμα ΜΣΖ
ΜΣΖ από το στόμα

4 gr/3 ημέρες
1,5 gr/ημέρα

24 26%
68%1

D’Albasio234 1997 69 ΜΣΖ κλύσμα + από  
το στόμα

ΜΣΖ από το στόμα

2 × 4 gr/εβδ. + 
1,6 gr/ημέρα

1,6 gr/ημέρα

12 39%

64%1

D’Albasio235 1998 111 Υπόθετο ΜΣΖ
Υπόθετο ΜΣΖ

Placebo

0,5 × 2/ημέρα
0,5/ημέρα

-

12 10%
32%
47%1

Marteau215 1998 95 Υπόθετο ΜΣΖ
Placebo

3 × 1 gr/εβδ.
-

12 48%
62%2

Hanauer236 2000 65 Υπόθετο ΜΣΖ
Placebo

0,5
-

24 46%
89%1

Yokoyama237 2007 24 ΜΣΖ κλύσμα + από  
το στόμα

ΜΣΖ από το στόμα

1 gr × 2/εβδ. + 
3 gr/ημέρα

3 gr/ημέρα

- 18%

77%

1p<0,05
2p<0,05 στους μήνες 3, 6, 9 αλλά μη στατιστικά σημαντική διαφορά στο μήνα 12.
ΜΣΖ: μεσαλαζίνη
ΣΦΣ: σουλφασαλαζίνη.
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6.2.1.3. Συνδυασμένη τοπική και από το στόμα θε-
ραπεία με 5ASA

Υπάρχουν δύο τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες 
στις οποίες συγκρίνεται η συνδυασμένη θεραπεία με 
μεσαλαζίνη από το στόμα και τοπικά (υποκλυσμοί 
που δίνονται διαλειπόντως) με τη μονοθεραπεία 
με μεσαλαζίνη από το στόμα, για τη διατήρηση της 
ύφεσης (Πίνακας 6.2). Τα ποσοστά ήταν υψηλότερα 
στους ασθενείς που έλαβαν τη συνδυασμένη θε-
ραπεία. Υπάρχουν επίσης 3 μικρές τυχαιοποιημένες 
μελέτες σύγκρισης της σουλφασαλαζίνης σε δόση 2 
gr/ημέρα ή της μεσαλαζίνης σε δόση 1,6 gr/ημέρα, 
με τη χορήγηση από το ορθό μεσαλαζίνης διαλειπό-
ντως, στις οποίες καταγράφηκε οριακή υπεροχή της 
τοπικής θεραπείας με μεσαλαζίνη (Πίνακας 6.2).
Συμπερασματικά, από τα υπάρχοντα στοιχεία τεκμηριώ-
νεται ότι η τοπική ή από το στόμα θεραπεία με μεσαλα-
ζίνη υπερέχει του εικονικού φαρμάκου στη διατήρηση 
της ύφεσης. Επίσης, φαίνεται ότι τα τοπικώς χορηγού-
μενα αμινοσαλικυλικά είναι εξίσου ή λίγο πιο αποτελε-
σματικά από τα από το στόμα χορηγούμενα 5ASA, στην 
περιφερική ΕΚ. Ο συνδυασμός τοπικής και από το στόμα 
θεραπείας με μεσαλαζίνη αυξάνει περαιτέρω το όφελος. 
Παρόλο που στις περισσότερες μελέτες υποστηρίζεται 
ότι οι ασθενείς ανέχονται καλά τη μακροχρόνια θεραπεία 
από το ορθό, σε μια μελέτη επιτήρησης από το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο, 80% των ερωτηθέντων ασθενών δήλωσαν 
ότι προτιμούν τη μονοθεραπεία από το στόμα.216 Όμως, 
σε άλλη μελέτη από την Ισπανία, τα υπόθετα 5ASA ήταν 
καλά ανεκτά για διάστημα τουλάχιστον 1 έτους.217 Καλό 
είναι οι θεραπευτικές επιλογές να συζητιούνται με τους 
ασθενείς. Η προσθήκη τοπικής θεραπείας είναι χρήσιμη 
στους ασθενείς που παρουσιάζουν υποτροπή όντας σε 
μονοθεραπεία από το στόμα, θα πρέπει όμως να παρα-
κολουθείται η συμμόρφωση στην αγωγή.

Θέση ECCO 6E

Η ελάχιστη αποτελεσματική δόση του 5ASA από 
το στόμα ως θεραπείας διατήρησης της ύφεσης

της ΕΚ είναι 1 gr/ημέρα (EL 1a, RG A). Για τη θερα-
πεία από το ορθό, δόση 3 gr/εβδομάδα, σε διαι-
ρεμένες δόσεις, είναι επαρκής για τη διατήρηση 
της ύφεσης. Οι δόσεις μπορεί να εξατομικευθούν 
ανάλογα με την αποτελεσματικότητα και σε ορι-
σμένες περιπτώσεις είναι χρήσιμες υψηλότερες 
δόσεις από το στόμα σε συνδυασμό με τοπική 
θεραπεία (EL 5, RG D). Η σουλφασαλαζίνη είναι 
εξίσου ή λίγο πιο αποτελεσματική (EL 1a, RG A), 
αλλά λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών της συ-
χνά προτιμούνται άλλα αμινοσαλικυλικά. Όλα τα 
διαθέσιμα σκευάσματα 5ASA είναι εξίσου απο-
τελεσματικά (EL 1a, RG A) και μέχρι στιγμής δεν 
υπάρχουν δεδομένα που να δικαιολογούν τη 
χρήση κάποιων έναντι κάποιων άλλων ως θερα-
πεία διατήρησης της ύφεσης της ΕΚ (EL 1a, RG A).

6.2.1.4. Σχέση δόσης-αποτελεσματικότητας 5ASA

Δεν έχει τεκμηριωθεί μέχρι στιγμής σχέση μεταξύ της 
δόσης της μεσαλαζίνης (όταν αυτή υπερβαίνει τα 0,8 
gr/ημέρα) και της αποτελεσματικότητάς της στη δι-
ατήρηση της ύφεσης της ΕΚ (Πίνακες 6.1-6.3). Σε μια 
μελέτη από την Ιταλία, δεν σημειώθηκε διαφορά στα 
ποσοστά υποτροπής στο έτος, μεταξύ των ασθενών 
που ελάμβαναν μεσαλαζίνη 1,2 gr/ημέρα ή 2,4 gr/
ημέρα.218 Οι ασθενείς που ελάμβαναν την υψηλότε-
ρη δόση παρέμειναν σε ύφεση για λίγο μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα (143 ημέρες έναντι 129 ημερών 
των ασθενών που ελάμβαναν τη χαμηλότερη δόση, 
p<0,001), όμως αυτό δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη 
σημασία στην κλινική πράξη. Η διαφορά της αποτε-
λεσματικότητας της υψηλότερης δόσης ήταν πιο εμ-
φανής στους ασθενείς με εκτεταμένη κολίτιδα (143 
ημέρες έναντι 47 ημερών, p<0,005). Επίσης, όταν 
οι ασθενείς διαχωρίστηκαν με βάση τη συχνότητα 
των υποτροπών/έτος (>3 υποτροπές/έτος έναντι <3 
υποτροπές/έτος), η δόση των 2,4 gr/ημέρα ήταν πιο 
αποτελεσματική της χαμηλότερης δόσης (75% ένα-
ντι 33%). Επειδή πρόκειται για post hoc ανάλυση, τα 
στοιχεία αυτά πρέπει να ερμηνευθούν με προσοχή.219 
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Και σε άλλη μελέτη φάνηκε ότι υψηλότερη δόση 5ASA 
(Pentasa 3 gr/ημέρα), υπερείχε της χαμηλότερης δό-
σης (1,5 gr/ημέρα, p=0,0051).220 Σε καμία μελέτη δεν 
φάνηκαν διαφορές στη συχνότητα των ανεπιθύμητων 
ενεργειών. Πιθανότατα, υψηλότερες δόσεις μεσαλα-
ζίνης από το στόμα ως θεραπείας διατήρησης της 
ύφεσης χρειάζονται οι ασθενείς εκείνοι που πέτυχαν 
ύφεση με υψηλότερες δόσεις καθώς και εκείνοι που 
παρουσιάζουν συχνές υποτροπές, παρότι δεν υπάρ-
χουν ισχυρά δεδομένα γι’ αυτό.221 Τα ίδια φαίνεται να 
ισχύουν και για την τοπική θεραπεία με 5ASA: δεν 
υπάρχουν στοιχεία ότι η αποτελεσματικότητα είναι 
δοσοεξαρτώμενη στην περιφερική ΕΚ (Πίνακας 6.2), 
αλλά δόση έως 1 gr/ημέρα θεωρείται επαρκής ως το-
πική θεραπεία διατήρησης της ύφεσης.

6.2.1.5. Σύγκριση διαφορετικών σκευασμάτων 5ASA

Σε μετα-ανάλυση από τη βάση δεδομένων Co-
chrane, υπολογίσθηκε η πιθανότητα (OR) αδυναμίας 
διατήρησης της κλινικής και ενδοσκοπικής ύφεσης 
(συμπεριλαμβανομένων υποτροπών και αποχωρή-
σεων από τις μελέτες), στις μελέτες σύγκρισης της 
σουλφασαλαζίνης με διάφορα σκευάσματα 5ASA 
(Πίνακας 6.3).238-250 Η OR ήταν 1,29 (95% CI: 0,86-1,99) 
και το NNT ήταν αρνητικό (<0), δηλαδή υπερείχε η 
θεραπεία με σουλφασαλαζίνη. Τα φάρμακα δεν διέ-
φεραν ως προς την πιθανότητα ανεπιθύμητων ενερ-
γειών (OR: 1,16, 95% CI: 0,62-2,16 και OR: 1,31, 95% 
CI: 0,86-1,99 για τη σουλφασαλαζίνη και το 5ASA). Η 
ύπαρξη συστηματικού σφάλματος (στις περισσότε-
ρες μελέτες με τη σουλφασαλαζίνη οι ασθενείς που 
εισάγονταν στη μελέτη ήταν αυτοί που ανέχονταν 
το φάρμακο, επομένως μειώνονταν οι πιθανότητες 
εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών της σουλφασα-
λαζίνης) μπορεί να είναι υπεύθυνη για τη μη ανεύ-
ρεση διαφοράς στις ανεπιθύμητες ενέργειες. Υπάρχει 
μόνο μία, απλή-τυφλή μελέτη απευθείας σύγκρισης 
της ολσαλαζίνης (1 gr/ημέρα) με τη μεσαλαζίνη 
από το στόμα (1,2 gr/ημέρα), στην οποία τα ποσο-
στά ύφεσης στο έτος ήταν 75% και 54% αντίστοιχα 
(p=0,02).222 Το ποσοστό των ανεπιθύμητων ενεργει-
ών ήταν χαμηλό (ακόμα και το ποσοστό εμφάνισης 

διάρροιας στην ομάδα της ολσαλαζίνης), ίσως γιατί 
η πλειοψηφία των ασθενών είχαν περιφερική ΕΚ. Δεν 
έχει δημοσιευθεί άλλη τέτοια μελέτη, ενώ θα πρέ-
πει να σημειωθεί η μη ισοδυναμία των δόσεων των 
σκευασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν, ακόμα και αν 
αυτό μπορεί να μην παίζει ρόλο (δες παραπάνω). Μέ-
χρι στιγμής επίσης, δεν έχει δημοσιευθεί μελέτη για 
τη νεώτερη MMX μεσαλαζίνη ως θεραπεία διατήρη-
σης της ύφεσης.

6.2.1.6. Συμμόρφωση στη θεραπεία με 5ASA

Η συμμόρφωση στη θεραπεία διατήρησης της ύφε-
σης με αμινοσαλικυλικά είναι βασικός παράγοντας 
για τη βελτίωση της έκβασης των ασθενών με ΕΚ. 
Όταν ελέγχθηκε η συμμόρφωση στη θεραπεία 94 
εξωτερικών ασθενών με ΕΚ, που ήταν σε κλινική 
ύφεση για τουλάχιστον 6 μήνες υπό θεραπεία με 
5ASA, φάνηκε ότι το ποσοστό συμμόρφωσης ήταν 
μόλις 40% και η μέση ποσότητα του φαρμάκου που 
είχε λάβει κάθε ασθενής αντιστοιχούσε στο 70% 
(εύρος 8-130%) της συνταγογραφηθείσας δόσης.223 
Στη λογιστική ανάλυση φάνηκε ότι η συνταγογρά-
φηση >4 συνταγών και το άρρεν φύλο σχετίζονταν 
με το χαμηλότερο ποσοστό συμμόρφωσης. Αντίθε-
τα, η μεγαλύτερη έκταση της νόσου, ο έγγαμος βίος 
και η διενέργεια ενδοσκόπησης τα τελευταία 2 έτη 
σχετίζονταν με καλύτερη συμμόρφωση. Από την 
ίδια ομάδα δημοσιεύθηκε και μια προοπτική μελέ-
τη για να ελεγχθεί η επίδραση που έχει η μη συμ-
μόρφωση στη θεραπεία με 5ASΑ στην έκβαση της 
νόσου.204 Σε 99 ασθενείς με νόσο σε κλινική ύφεση 
φάνηκε ότι στους 12 μήνες, εκείνοι που είχαν λάβει 
συνολικά <80% των συνταγογραφούμενων δόσεων 
είχαν 5πλάσια πιθανότητα υποτροπής (OR: 5,5, 95% 
CI: 2,3-13). Σε μια πιλοτική μελέτη,224 οι ασθενείς 
που ελάμβαναν μεσαλαζίνη τυχαιοποιήθηκαν είτε 
σε εφάπαξ χορήγηση όλης της ημερήσιας δόσης, 
είτε σε τμηματική χορήγηση αυτής. Μετά από 6 μή-
νες, οι ασθενείς που ελάμβαναν τη μεσαλαζίνη σε 
μία ημερήσια δόση ήταν πιο ικανοποιημένοι και εί-
χαν λάβει συνολικά περισσότερο φάρμακο σε σχέ-
ση με αυτούς που έλαβαν το διαιρεμένο σχήμα (90% 
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Πίνακας 6.3. Μελέτες σύγκρισης διαφορετικών σκευασμάτων και δασολογικών σχημάτων 5-αμινοσαλικυλικών 
για τη διατήρηση της ύφεσης της ελκώδους κολίτιδας.

ΣυγγραφέαςΑναφορά Έτος Αριθμός��
ασθενών

Φάρμακο Δόση��
(gr/ημέρα)

Διάρκεια��
(μήνες)

Αδυναμία�διατήρησης�ύφεσης��
(κλινικής-�ενδοσκοπικής)

Azad Khan238 1980 170 ΣΦΣ
ΣΦΣ
ΣΦΣ

1
2
4

6 33%
14%
9%2,6

Andreoli239 1987 13 ΜΣΖ
ΣΦΣ

0,75
1,5

12 43%
17%

Ireland240 1988 164 ΟΛΣ
ΣΦΣ

1
2

6 43%
26%2

Riley241 1988 92 ΜΣΖ
ΣΦΣ

0,8
2

12 40%
46%

Mulder242 1988 72 ΜΣΖ
ΣΦΣ

1,5
3

12 45%
56%

McIntyre243 1988 79 ΜΠΛΣ
ΜΣΖ

2
2

6 49%
37%

Rutgeerts244 1989 273 ΜΣΖ1

ΣΦΣ
0,75-1,5

2
12 54%

42%

Kiilerich245 1992 226 ΟΛΣ
ΣΦΣ

1
2

12 54%
49%

Rijk246 1992 46 ΟΛΣ
ΣΦΣ

1,5-2
3-4

12 46%
48%

Courtney222 1992 99 ΟΛΣ
ΜΣΖ1

1
1,2

12 25%
46%2

Travis247 1994 198 ΟΛΣ
ΟΛΣ
ΟΛΣ

0,5
1
2

12 52%
40%
40%3

Ardizzone248 1995 88 ΜΣΖ1

ΣΦΣ
1
2

12 38%
51%

Kruis249 1995 160 ΟΛΣ
ΟΛΣ
ΟΛΣ
ΣΦΣ

0,5
1,2
2
2

36%
49%
24%
32%

Nilsson250 1995 - ΟΛΣ
ΣΦΣ

6

Fockens220 1995 169 ΜΣΖ
ΜΣΖ4

1,5
3

12 46%
33%5

Paoluzi218 2005 156 ΜΣΖ1

ΜΣΖ1

1.2
2,4

12 74%
70%

1Asacol/Claversal
2p<0,05
3αποτυχία=υποτροπές+αποσύρσεις από τη μελέτη
4Pentasa
5p=0,057, συχνές, μη αποδεκτές ανεπιθύμητες ενέργειες στην ομάδα των 3 gr
ΜΣΖ: μεσαλαζίνη
ΣΦΣ: σουλφασαλαζίνη
ΟΛΣ: ολσαλαζίνη
ΜΠΛΣ: μπαλσαλαζίδη.
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έναντι 76%, p=0,07). Έτσι, οι ερευνητές κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι η χορήγηση του 5ASA σε μία 
ημερήσια δόση ίσως είναι προτιμότερη γιατί βελτι-
ώνει τη συμμόρφωση χωρίς να επηρεάζει την απο-
τελεσματικότητα. Σε άλλη απλή-τυφλή μελέτη,225 
τυχαιοποιήθηκαν 362 ασθενείς σε Pentasa είτε 2 gr 
άπαξ ημερησίως είτε 1 gr × 2/ημέρα. Τα ποσοστά 
ύφεσης στο έτος ήταν 73,8% στην πρώτη ομάδα και 
63,6% στη δεύτερη. Από τα ερωτηματολόγια που 
συμπλήρωσαν οι ασθενείς φάνηκε ότι η συμμόρ-
φωση και η αποδοχή ήταν καλύτερες στην πρώτη 
ομάδα σε σχέση με τη δεύτερη (p<0,05 και p<0,001 
αντίστοιχα). Τα δεδομένα αυτά δεν υπάρχουν ακό-
μα με τη μορφή πλήρους δημοσίευσης. Παρόμοια 
αποτελέσματα έχουν αναφερθεί και για τη νεώτερη 
MMX μεσαλαζίνη, όταν αυτή χορηγήθηκε σε μια ή 
σε διαιρεμένες ημερήσιες δόσεις χωρίς διαφορά 
στην αποτελεσματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι υπεύ-
θυνο τελικά για την αποτελεσματική δράση είναι 
αυτό καθαυτό το μόριο του αμινοσαλικυλικού και 
όχι το σκεύασμα.

6.2.2. Θειοπουρίνες

Θέση ECCO 6F

Οι θειοπουρίνες ενδείκνυνται ως θεραπεία δι-
ατήρησης της ύφεσης στους ασθενείς που πα-
ρουσιάζουν πρώιμη ή συχνές υποτροπές της ΕΚ 
ενώ βρίσκονται υπό θεραπεία με 5ASA στις άρι-
στες δόσεις ή σε όσους εμφανίζουν δυσανεξία 
στη μεσαλαζίνη (EL 5, RG D), στους ασθενείς που 
έχουν κορτικοανθεκτική νόσο (EL 1a, RG A) και 
στους ασθενείς που η ύφεση επετεύχθη με κυ-
κλοσπορίνη ή tacrolimus (EL 3, RG C). Η αζαθει-
οπρίνη και η 6-μερκαπτοπουρίνη ενδείκνυνται 
επίσης στους ασθενείς που μπήκαν σε ύφεση με 
ενδοφλέβια στεροειδή (EL 5, RG D). Η προσθήκη 
ή η συνέχιση της αγωγής με 5ASA πρέπει να γί-
νεται με ιδιαίτερη προσοχή, λόγω του κινδύνου 
μυελοτοξικότητας (EL 5, RG D).

6.2.2.1. Αποτελεσματικότητα θειοπουρινών ως θερα-
πείας διατήρησης της ύφεσης

Στον Πίνακα 6.4 παρατίθενται οι 7 τυχαιοποιημένες 
ελεγχόμενες μελέτες των θειοπουρινών ως θεραπεί-
ας διατήρησης της ύφεσης της ΕΚ.136,175,182,251-254 Στη 
μετα-ανάλυση από τη βάση δεδομένων Cochrane, η 
οποία δημοσιεύθηκε μετά την Ευρωπαϊκή Ομοφω-
νία,255 περιελήφθησαν οι 6 από τις μελέτες αυτές, που 
αφορούσαν συνολικά 286 ασθενείς. Η ποιότητα των 
μελετών κρίνεται γενικά χαμηλή και τα δεδομένα για 
τη χρήση των θειοπουρινών ως θεραπεία διατήρη-
σης της ύφεσης στην ΕΚ είναι ασθενέστερα σε σχέση 
με τα αντίστοιχα για ασθενείς με νόσο Crohn.158 Σε 
4 μελέτες η ΑΖΑ υπερείχε του εικονικού φαρμάκου 
(OR για την αδυναμία διατήρησης της ύφεσης 0,41, 
95% CI: 0,24-0,70). Τα αποτελέσματα δεν μεταβλήθη-
καν όταν ελήφθησαν υπόψη μόνο οι ασθενείς εκεί-
νοι που είχαν ανταποκριθεί στην αρχική θεραπεία 
επίτευξης της ύφεσης (2 από τις 7 μελέτες). Η απο-
τελεσματικότητα της ΑΖΑ δεν φάνηκε να είναι δοσο-
εξαρτώμενη ή να επηρεάζεται από τη συγχορήγηση 
αμινοσαλικυλικών. Οι δύο ανοικτές μελέτες σύγκρι-
σης της ΑΖΑ με τη σουλφασαλαζίνη και τη μεσαλαζί-
νη αντίστοιχα, ήταν ετερογενείς και δεν ήταν δυνατό 
να συνεκτιμηθούν. Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες 
αναφέρθηκαν στους 11 από τους 127 ασθενείς που 
έλαβαν ΑΖΑ και ήταν οξεία παγκρεατίτιδα (3 περι-
πτώσεις) και καταστολή του μυελού (5 περιπτώσεις). 
Τη μετα-ανάλυση αυτή ακολούθησε μια μελέτη από 
την ομάδα του Ardizzone,136 στην οποία τυχαιοποι-
ήθηκαν 72 ασθενείς με ενεργό, κορτικοεξαρτώμενη 
ΕΚ, σε ΑΖΑ 2 mg/Kgr/ημέρα ή σε μεσαλαζίνη 3,2 gr/
ημέρα για 6 μήνες. Κλινική και ενδοσκοπική ύφεση, 
ελεύθερη στεροειδών επετεύχθη στο 53% των ασθε-
νών που έλαβαν ΑΖΑ και στο 21% των ασθενών που 
έλαβαν μεσαλαζίνη (OR: 4,75, 95% CI: 1,57-14,5 στην 
Intention to treat ανάλυση). Πρόκειται για την καλύ-
τερη μέχρι στιγμής μελέτη.

Δεδομένα για τη χρήση των θειοπουρινών στη 
διατήρηση της ύφεσης της ΕΚ υπάρχουν και από 
μελέτες παρατήρησης αναδρομικών σειρών.256-262 
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Η καλύτερη από αυτές τις μελέτες προέρχεται από 
την Κλινική της Οξφόρδης και αφορά την παρακο-
λούθηση ασθενών με ΕΚ στη διάρκεια μιας τριακο-
νταετίας (από το 1968 έως το 1999).262 Το συνολικό 
ποσοστό ύφεσης στους 364 ασθενείς που ελάμ-
βαναν ΑΖΑ ήταν 58%, έφτανε όμως το 87% εάν 
λαμβάνονταν υπόψη μόνο εκείνοι οι ασθενείς που 
ελάμβαναν το φάρμακο για περισσότερους από 6 

μήνες. Εφαρμόζοντας αρκετά αυστηρά κριτήρια για 
τον ορισμό της ύφεσης, το ποσοστό των ασθενών 
σε ύφεση στα 5 έτη ήταν 62%, ενώ αν συμπεριλαμ-
βάνονταν και οι ασθενείς που χρειάστηκαν μόνο 
μια σύντομη θεραπεία με κορτικοειδή το ποσοστό 
έφτανε το 81%. Το μέσο χρονικό διάστημα μέχρι 
την εμφάνιση υποτροπής, μετά τη διακοπή της ΑΖΑ, 
ήταν 18 μήνες. 

Πίνακας 6.4. Τυχαιοποιημένες μελέτες θειοπουρινών σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο ή αμινοσαλικυλικά για τη 
διατήρηση της ύφεσης της ελκώδους κολίτιδας.

ΣυγγραφέαςΑναφορά Έτος Αριθμός��
ασθενών

Φάρμακο Δοσολογία Είδος�
Μελέτης

Διάρκεια Αδυναμία�διατήρησης�
ύφεσης��

(κλινικής/ενδοσκοπικής)

Jewell175 1974 80 Αζαθειοπρίνη

placebo

2,5 mg/Kg/
ημέρα, μετά 
από 3 μήνες 
1,5 mg/Kg/

ημέρα
-

Διπλή-
τυφλή

121 60%

77%

Hawthorne251 1992 67 Αζαθειοπρίνη
placebo

100 mg/ημέρα
-

Διπλή-
τυφλή

12 36%
59%

Mate-Himenez182 2000 34 6ΜΠ
ΜΤΞ
ΜΣΖ

1,5 mg/Kg/
ημέρα

15 mg/εβδ.
3 gr/ημέρα

Ανοικτή 181 50%
85%
93%3

Sood252 2000 50 Αζαθειοπρίνη4

placebo
2 mg/Kg/

ημέρα
-

Απλή 
τυφλή

121 44%
60%3

Sood253 2002 35 Αζαθειοπρίνη4

placebo
2,5 mg/Kg/

ημέρα
-

Διπλή 
τυφλή

121 23%
56%

Sood254 2003 35 Αζαθειοπρίνη +
ΣΦΣ
ΣΦΣ

2,5 mg/Kg/
ημέρα +

6 gr/ημέρα
6 gr/ημέρα

Ανοικτή 181 77%

44%3

Ardizzone136 2006 72 Αζαθειοπρίνη
ΜΣΖ

2 mg/Kg/
ημέρα

3,2 gr/ημέρα

Απλή 
τυφλή

6 47%
79%3

1Συμπεριέλαβε ασθενείς με ενεργό νόσο που έλαβαν στεροειδή ως θεραπεία επίτευξης ύφεσης
2 Οι ασθενείς που συμμετείχαν ήταν σε ύφεση, υπό θεραπεία με αζαθειοπρίνη, για τουλάχιστον 6 μήνες (μελέτη απόσυρσης). Επιτρεπόταν η ταυτόχρονη λήψη 
μεσαλαζίνης, την οποία ελάμβανε το 82% των ασθενών

3 p<0,05
4Ταυτόχρονη λήψη σουλφασαλαζίνης 6 gr/ημέρα από όλους τους ασθενείς.
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6.2.2.2. Οι θειοπουρίνες ως θεραπεία διατήρησης της 
ύφεσης που επετεύχθη με αναστολείς της καλσινευρί-
νης (κυκλοσπορίνη-tacrolimus)

Οι αναστολείς της καλσινευρίνης χρησιμοποιούνται 
ως θεραπεία διάσωσης σε ασθενείς με κορτικοαν-
θεκτική ΕΚ (βλ. κεφάλαιο 5.2.5). Τα φάρμακα αυτά 
όμως είναι καλύτερο να μην συνεχίζονται για περισ-
σότερους από 6 μήνες, λόγω της νεφροτοξικότητάς 
τους. Από την άλλη, τα ανοσοτροποποιητικά (ΑΖΑ 
και ΜΠ) αργούν σχετικά να δράσουν, οπότε πρέπει 
να αρχίζει η χορήγησή τους όσο οι ασθενείς ήδη 
λαμβάνουν την κυκλοσπορίνη και βρίσκονται στη 
διαδικασία σταδιακής μείωσης των κορτικοειδών. 
Το ίδιο ισχύει και για τους ασθενείς που δεν έχουν 
λάβει ποτέ 5ASA, λόγω των υψηλών ποσοστών κο-
λεκτομής που παρατηρούνται μέσα στο 1ο έτος από 
τη λήψη της κυκλοσπορίνης (36%-69%) (βλ. Κεφ. 
5.2.563-65). Σε αναδρομικές μελέτες φάνηκε ότι οι θει-
οπουρίνες μειώνουν τον κίνδυνο κολεκτομής μετά 
από επίτευξη της ύφεσης με κυκλοσπορίνη.63,263-265 Το 
1996 δημοσιεύθηκε μελέτη παρακολούθησης σει-
ράς 29 ασθενών, για 82 εβδομάδες, οι οποίοι είχαν 
λάβει θεραπεία με κυκλοσπορίνη και είχαν ανταπο-
κριθεί.263 Ποσοστό 22% αυτών που ελάμβαναν ΑΖΑ 
κατέληξε σε κολεκτομή, ενώ στους ασθενείς που δεν 
ελάμβαναν ΑΖΑ, το ποσοστό αυτό έφτανε το 72%. 
Σε άλλη σειρά ασθενών, 5 από τους 19 ασθενείς που 
ελάμβαναν ΑΖΑ (26%) υπεβλήθησαν σε κολεκτομή, 
στη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης, σε 
σύγκριση με 81% (9 στους 11 ασθενείς) αυτών που 
δεν ελάμβαναν το φάρμακο (p=0,01).265 Παρόμοια 
αποτελέσματα αναφέρθηκαν και σε μια μελέτη από 
το Σικάγο: 36 από τους 42 ασθενείς ανταποκρίθηκαν 
αρχικά στη χορήγηση κυκλοσπορίνης και από αυ-
τούς οι 25 έλαβαν ταυτόχρονα ΑΖΑ ή 6ΜΠ. Ποσοστό 
20% των τελευταίων κατέληξε σε κολεκτομή, έναντι 
45% αυτών που δεν έλαβαν θεραπεία με θειοπουρί-
νες, στη διάρκεια 5 ετών παρακολούθησης.63

Μετά την ενδοφλέβια χορήγηση της κυκλοσπορίνης, 
το φάρμακο αρχίζει να χορηγείται από το στόμα μό-
λις σημειωθεί κλινική ανταπόκριση, με στόχο να χρη-

σιμεύσει ως «θεραπεία-γέφυρα» μέχρι τη δράση των 
θειοπουρινών. Το σχήμα αυτό δεν είναι τεκμηριωμέ-
νο. Σε αναδρομικές σειρές από τη Βαρκελώνη, όσοι 
ασθενείς ανταποκρίθηκαν στην ενδοφλέβια κυκλο-
σπορίνη πέρασαν σε θεραπεία με ΑΖΑ από το στόμα 
χωρίς να μεσολαβήσει θεραπεία με κυκλοσπορίνη 
από το στόμα.266 Τα συνολικά ποσοστά υποτροπής 
ήταν 42%, 72% και 77% αντίστοιχα στο 1ο, 3ο και 5ο 
έτος, ενώ τα ποσοστά κολεκτομής 24%, 35% και 42%. 
Τα αποτελέσματα αυτά ήταν παρόμοια ή καλύτερα 
από τα αναφερόμενα στη σχετική βιβλιογραφία, γι’ 
αυτό οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
δεν είναι απαραίτητη η χορήγηση κυκλοσπορίνης 
από το στόμα ως «θεραπείας-γέφυρας» μεταξύ ενδο-
φλέβιας κυκλοσπορίνης και ανοσοτροποποιητικών. 
Χρειάζονται περισσότερες μελέτες για την αποδοχή 
αυτού του συμπεράσματος.

Σε 3 αναδρομικές μελέτες εκτιμήθηκε η μακροχρόνια 
έκβαση των ασθενών που είχαν λάβει αρχικά θερα-
πεία με ενδοφλέβια κυκλοσπορίνη για επίτευξη ύφε-
σης.63-65 Σε όλες, τα ποσοστά υποτροπής της νόσου και 
της κολεκτομής ήταν υψηλά. Από τους 76 ασθενείς με 
ΕΚ ανθεκτική στα ενδοφλέβια στεροειδή που έλαβαν 
κυκλοσπορίνη, 65% παρουσίασαν υποτροπή στο έτος 
και 90% στα 3 έτη.64 Παραδόξως, στη μελέτη αυτή δεν 
φάνηκε όφελος από τη χορήγηση ΑΖΑ (στους 35 από 
τους 36 ασθενείς που μπόρεσαν να την ανεχθούν), 
ούτε για τη διατήρηση της ύφεσης ούτε για την απο-
φυγή της κολεκτομής. Μετά από 5 έτη, 47% των ασθε-
νών που ελάμβαναν ΑΖΑ κατέληξαν σε κολεκτομή, 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε αυτούς που δεν ελάμ-
βαναν ΑΖΑ ήταν 58%. Από το Κέντρο της Leuven στο 
Βέλγιο, δημοσιεύθηκαν τα δεδομένα από τη μελέτη 
142 ασθενών εκ των οποίων οι 118 (83%) ανταποκρί-
θηκαν στην κυκλοσπορίνη και απέφυγαν την κολεκτο-
μή κατά την αρχική προσβολή.65 Οι 64 από τους 118 
ασθενείς (54%) υπεβλήθησαν τελικά σε κολεκτομή. 
Το ποσοστό κολεκτομής ήταν 59% σε όσους ήδη βρί-
σκονταν σε αγωγή με ΑΖΑ (δηλαδή πριν τη χορήγηση 
της κυκλοσπορίνης), ενώ ήταν 31% σε αυτούς που 
ξεκίνησαν την ΑΖΑ ταυτόχρονα με την κυκλοσπορίνη 
(p<0,05). Στο 1ο έτος, 33% των ασθενών κατέληξε σε 
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κολεκτομή, αλλά στην επταετία η πιθανότητα κολε-
κτομής έφτασε το 88%, στους ασθενείς εκείνους που 
έλαβαν κυκλοσπορίνη όντας ήδη σε θεραπεία με ΑΖΑ. 
Φαίνεται ότι η κυκλοσπορίνη δεν έχει θέση στην αντι-
μετώπιση των ασθενών εκείνων που υποτροπιάζουν 
ενώ ήδη λαμβάνουν θεραπεία με ΑΖΑ σε επαρκείς 
δόσεις και για το κατάλληλο χρονικό διάστημα.

6.2.3. Infliximab

Θέση ECCO 6G

Εάν ένας ασθενής ανταποκριθεί στη θεραπεία 
επίτευξης της ύφεσης με infliximab, τότε πρέπει 
να συνεχίζει το φάρμακο ως θεραπεία διατήρη-
σης της ύφεσης (EL 1b, RG A). Εάν πρόκειται για 
ασθενή που δεν έχει λάβει στο παρελθόν θερα-
πεία με αζαθειοπρίνη και ανταποκρίθηκε στη θε-
ραπεία επίτευξης της ύφεσης με infliximab, είναι 
δυνατό να λάβει αζαθειοπρίνη αντί του infliximab 
ως θεραπεία διατήρησης της ύφεσης (EL 5, RG D).

6.2.3.1. Αποτελεσματικότητα του infliximab (IFX) ως 
θεραπεία διατήρησης της ύφεσης

Λεπτομερή στοιχεία από τις μελέτες ACT1 και 2 δό-
θηκαν στο κεφάλαιο 5.4.3.78 Ο σχεδιασμός των δύο 
αυτών μελετών ήταν διαφορετικός από άλλες μελέτες 
διατήρησης της ύφεσης της ΕΚ (κεφάλαιο 6.1.1). Οι 
ασθενείς που εισήχθησαν στο σκέλος της θεραπεί-
ας διατήρησης της ύφεσης δεν ήταν απαραίτητο να 
έχουν πετύχει κλινική και ενδοσκοπική ύφεση. Επιπλέ-
ον, στον υπολογισμό των ποσοστών ανταπόκρισης 
και ύφεσης στις εβδομάδες 30 και 54, ελήφθησαν 
υπόψη και όσοι ασθενείς δεν είχαν ανταποκριθεί στις 
αρχικές δόσεις IFX. Και στις δύο μελέτες το ποσο-
στό των ασθενών που έλαβαν IFX και παρουσίασαν 
ανταπόκριση ή ύφεση, τις εβδομάδες 8 και 30 (στην 
ACT2) και 54 (στην ACT1) ήταν στατιστικώς σημαντικά 
υψηλότερο του ποσοστού της ομάδας του εικονικού 
φαρμάκου. Στην ACT1, τα ποσοστά ύφεσης την 54η 

εβδομάδα ήταν 35% (ομάδα IFX 5 mg/Kgr), 34% (ομά-
δα IFX 10 mg/Kgr) και 17% (ομάδα εικονικού φαρμά-
κου). Στην ACT2, τα ποσοστά ύφεσης την 30η εβδομά-
δα ήταν 26% (IFX 5 mg/Kgr), 36% (IFX 10 mg/Kgr) και 
11% (εικονικό φάρμακο). Το ποσοστό των ασθενών σε 
εμμένουσα κλινική ύφεση, σε οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή ήταν 7% (στην ομάδα του εικονικού φαρμά-
κου) και 20% στην ομάδα του IFX στη δόση των 5 mg/
Kgr, μετά από 54 εβδομάδες στη μελέτη ACT1. Τα αντί-
στοιχα ποσοστά στην ACT2, μετά από 30 εβδομάδες, 
ήταν 2% (ομάδα εικονικού φαρμάκου) και 15% (IFX 5 
mg/Kgr). Το ποσοστό των ασθενών σε ύφεση ελεύθε-
ρη στεροειδών, για τους 74 ασθενείς που ελάμβαναν 
κορτικοειδή κατά την είσοδο στις μελέτες, ήταν μικρά, 
όμως διατηρήθηκε η στατιστικώς σημαντική διαφορά 
έναντι του εικονικού φαρμάκου. Στην ACT1, ύφεση 
ελεύθερη στεροειδών, την 54η εβδομάδα, επετεύχθη 
στο 24% των ασθενών της ομάδας του IFX στη δόση 
των 5 mg/Kgr, στο 19% στην ομάδα του IFX στη δόση 
των 10 mg/Kgr και στο 10% των ασθενών στην ομάδα 
του εικονικού φαρμάκου. Στην ACT2, την 30η εβδο-
μάδα, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 18%, 27% και 3%. 
Τα ποσοστά ανταπόκρισης και ύφεσης δεν διέφεραν 
μεταξύ των υποομάδων των ασθενών με «κορτικοαν-
θεκτική» νόσο (ασθενείς που ελάμβαναν κορτικοειδή 
κατά την είσοδο στη μελέτη) και «μη κορτικοανθεκτι-
κή» νόσο.

6.2.3.2. Συνδυασμένη θεραπεία με IFX και ανοσοκα-
τασταλτικά

Θέση ECCO 6H

Για την ελάττωση της ανοσογονικότητας του in-
fliximab, συστήνεται η συνδυασμένη χορήγηση 
infliximab και ανοσοτροποποιητικών για τουλά-
χιστον 6 μήνες ή η χορήγηση κορτικοειδών πριν 
την έγχυση του Infliximab.

Όπως συμβαίνει και στη νόσο Crohn, ο συνδυασμός 
του IFX με ανοσοτροποποιητικά ή κορτικοειδή, συ-
στήνεται με σκοπό τη μείωση της ανοσογονικότητας 



92

Ευρωπαϊκή ομοφωνία βασισμένη σε αποδείξεις για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της ελκώδους κολίτιδας

του IFX, που ευθύνεται για την εμφάνιση αντιδράσε-
ων κατά την έγχυση, αλλά και για την απώλεια της 
ανταπόκρισης.267,268 Επειδή τα αντισώματα έναντι 
του IFX εμφανίζονται νωρίς, κατά την έναρξη της 
θεραπείας, τα ανοσοτροποποιητικά μπορούν πιθα-
νότατα να χορηγηθούν στην αρχή και να διακοπούν 
στη συνέχεια. Στο ερώτημα αυτό προσπάθησε να 
απαντήσει μια μελέτη από την ομάδα της Leuven, 
σε ασθενείς με νόσο Crohn.269 Επρόκειτο για μια 
ανοιχτή, τυχαιοποιημένη μελέτη, που κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι τα ανοσοτροποποιητικά μπορούν 
να διακοπούν μετά από 6 μήνες συγχορήγησης με 
το IFX, χωρίς να μειωθεί η ανταπόκριση των ασθε-
νών τουλάχιστον για 2 έτη. Βέβαια στη μελέτη φά-
νηκε ότι τα επίπεδα του IFX ελαττώθηκαν προϊό-
ντος του χρόνου, όταν τα ανοσοτροποποιητικά δια-
κόπηκαν. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι έχουν 
αναφερθεί μέχρι στιγμής 8 περιπτώσεις σπάνιου 
Τ-λεμφοκυτταρικού ηπατοσπληνικού λεμφώματος 
σε νέους ασθενείς που ελάμβαναν ταυτόχρονα IFX 
και θειπουρίνες.270 Η συγχορήγηση IFX και θειοπου-
ρινών για μικρό χρονικό διάστημα (6 μήνες) φαίνε-
ται ότι αποτελεί το σημείο ισορροπίας μεταξύ απο-
τελεσματικότητας και αποφυγής πιθανών κινδύνων. 
Οι ασθενείς που όταν ξεκινούν τη θεραπεία με IFX 
δεν λαμβάνουν ήδη ΑΖΑ και μπαίνουν σε ύφεση με 
το IFX, ίσως δεν θα χρειαστεί να συνεχίσουν με IFX, 
αφού πιθανότατα μπορούν να παραμείνουν σε μο-
νοθεραπεία διατήρησης της ύφεσης με ΑΖΑ. 

Παραμένει υπό διερεύνηση εάν είναι το IFX που δρα 
ως γέφυρα έως την επίτευξη της ύφεσης η οποία στη 
συνέχεια μπορεί να διατηρηθεί με ΑΖΑ, ή εάν η ΑΖΑ 
δρα ως «αλεξίπτωτο» που καθυστερεί την «πτώση» 
προς την αναπόφευκτη υποτροπή.271 Η προανα-
φερθείσα στρατηγική έχει μελετηθεί σε ασθενείς 
με κορτικοεξαρτώμενη νόσο Crohn που δεν έχουν 
λάβει ΑΖΑ στο παρελθόν και είναι αποδεκτή ως θε-
ραπευτική επιλογή.272 Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε 
μετά την Ευρωπαϊκή Ομοφωνία παρουσιάστηκαν τα 
δεδομένα 2ετούς παρακολούθησης των ασθενών με 
ΕΚ, που έλαβαν μία δόση IFX ως θεραπεία διάσωσης 
λόγω ανθεκτικής στα ενδοφλέβια στεροειδή νόσου 

και στη συνέχεια έλαβαν ΑΖΑ (μόνη ή σε συνδυασμό 
με 5ASA) ή μονοθεραπεία με 5ASA.73 Οι 13 από τους 
16 ασθενείς που ελάμβαναν ΑΖΑ (με ή χωρίς 5ASA) 
απέφυγαν την κολεκτομή, σε σύγκριση με 5 από τους 
8 ασθενείς που ελάμβαναν μονοθεραπεία με 5ASA 
(μη στατιστικά σημαντική διαφορά). Συνεπώς, πα-
ραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστο εάν η θεραπεία 
διατήρησης της ύφεσης με IFX (ως μονοθεραπεία ή 
σε συνδυασμό με ανοσοτροποποιητικά) υπερέχει 
της μονοθεραπείας με ανοσοτροποποιητικά στην 
πρόληψη των υποτροπών και την αποφυγή της κο-
λεκτομής μακροπρόθεσμα.

6.2.4. Ευβιοτικά

Θέση ECCO 6I

Το στέλεχος Nissle του Escherichia coli, είναι αποτε-
λεσματική, εναλλακτική της μεσαλαζίνης θεραπεία 
για τη διατήρηση της ύφεσης της ΕΚ (EL 1b, RG A).

Σε 3 μελέτες, συγκρίθηκε το στέλεχος E. coli Nissle 
1917 (Mutaflor) με τη μεσαλαζίνη, ως θεραπεία δι-
ατήρησης της ύφεσης σε ασθενείς με ΕΚ (Πίνακας 
6.5). Στην πρώτη, διπλή-τυφλή, πολυκεντρική με-
λέτη, τυχαιοποιήθηκαν 129 εξωτερικοί ασθενείς με 
ΕΚ, είτε σε 1,5 gr/ημέρα 5ASA είτε σε 100 mg/ημέρα 
του στελέχους E. coli Nissle (αντιστοιχούν σε 25 × 
109 ζώντα βακτήρια) για 4 ημέρες και στη συνέχεια 
250 mg/ημέρα.274 Δεν επιτρεπόταν καμία άλλη αγω-
γή. Μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας, υποτροπή 
παρουσίασε το 11% των ασθενών που ελάμβαναν 
5ASA και το 16% των ασθενών που ελάμβαναν το 
ευβιοτικό. Η ισχύς αυτής της μελέτης περιορίζεται 
από τη μικρή διάρκειά της: αν και λίγοι ήταν οι ασθε-
νείς που παρουσίασαν υποτροπή, ποσοστά υπο-
τροπής της τάξης του 11-16% είναι αρκετά υψηλά 
για περίοδο μελέτης 3 μηνών. Στη δεύτερη μελέτη, 
τυχαιοποιήθηκαν 116 ασθενείς με ενεργό ΕΚ είτε σε 
5ASA 2,4 gr/ημέρα (που μειώθηκε μετά την επίτευξη 
ύφεσης στα 1,2 gr/ημέρα) είτε σε 200 mg/ημέρα του 
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ευβιοτικού.275 Όλοι οι ασθενείς έλαβαν αρχικά θερα-
πεία 7 ημερών με γενταμυκίνη από το στόμα καθώς 
και κορτικοστεροειδή από το στόμα ή το ορθό σε 
ποικίλες δόσεις. Το ποσοστό επίτευξης ύφεσης ήταν 
75% στην ομάδα που έλαβε κορτικοειδή μαζί με 
5ASA και 68% στην ομάδα που έλαβε κορτικοειδή 
μαζί με το ευβιοτικό (μη στατιστικά σημαντική δια-
φορά). Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, μετά 
τη σταδιακή μείωση των στεροειδών, υποτροπή εμ-
φάνισε το 73% των ασθενών στην ομάδα του 5ASA 
και το 67% των ασθενών στην ομάδα του ευβιοτικού 
(μη στατιστικά σημαντική διαφορά). Και αυτά τα πο-
σοστά (στο έτος) θεωρούνται ιδιαίτερα υψηλά, αλλά 
μάλλον το ευβιοτικό ήταν λιγότερο αποτελεσματικό 
από τη μεσαλαζίνη. Η τελευταία μελέτη ήταν μελέτη 
ισοδυναμίας.276 Τυχαιοποιήθηκαν 327 ασθενείς με 
ΕΚ σε ύφεση τους τελευταίους 12 μήνες, σε θερα-
πεία διατήρησης είτε με 1,5 gr/ημέρα 5ASA είτε με 
ευβιοτικό (200 mg/ημέρα), για 1 έτος. Το ποσοστό 
υποτροπής ήταν 45% στην ομάδα του ευβιοτικού 
και 36% στην ομάδα της μεσαλαζίνης. Το αντίστοι-
χο μονόπλευρο 95% άνω όριο αξιοπιστίας για τη 

διαφορά στη θεραπεία ήταν 12,8%, που βρίσκεται 
μέσα στο αποδεκτό όριο ισοδυναμίας του 20% που 
απαιτείται για την απόδειξη της μη κατωτερότητας. 
Έτσι, αποδείχτηκε ότι το ευβιοτικό δεν είναι κατώτε-
ρο της θεραπείας με μεσαλαζίνη για τη διατήρηση 
της ύφεσης της ΕΚ, παρότι και σε αυτή τη μελέτη τα 
ποσοστά υποτροπής ήταν υψηλότερα από τα ανα-
μενόμενα.206 

6.2.4.1. Άλλα ευβιοτικά

Από τα υπόλοιπα ευβιοτικά κανένα δεν φάνηκε 
αποτελεσματικό σε καλά σχεδιασμένες, τυχαιοποι-
ημένες, ελεγχόμενες μελέτες. Η μελέτη στην οποία 
χορηγήθηκαν 100 ml/ημέρα γάλακτος που περιείχε 
τα στελέχη Bifidobacterium Bifidium YIT 4007, B. breve 
YIT 4065 και L. acidophilus YIT 0168, σε 21 ασθενείς 
με ΕΚ για 1 έτος, δεν ήταν διπλή-τυφλή και επιτρε-
πόταν η χορήγηση και άλλων φαρμάκων.277 Παρατη-
ρήθηκαν λιγότερες υποτροπές στους ασθενείς που 
έλαβαν τη θεραπεία με το ευβιοτικό (27% έναντι 
90% στους μάρτυρες), αλλά δεν υπήρχε διαφορά 

Πίνακας 6.5. Τυχαιοποιημένες μελέτες ευβιοτικών για τη διατήρηση της ύφεσης της ελκώδους κολίτιδας.

ΣυγγραφέαςΑναφορά Έτος Αριθμός�
ασθενών

Φάρμακο Δόση Διάρκεια
(μήνες)

Αδυναμία�διατήρησης�
ύφεσης��

(κλινικής/ενδοσκοπικής

Kruis274 1997 120 E. coli Nissle
Μεσαλαζίνη

200 mg/ημέρα
1,5 gr/ημέρα

3 16%
11%

Rembacken275 1999 116 E. coli Nissle
Μεσαλαζίνη

200 mg/ημέρα
1,2 gr/ημέρα

12 67%
73%

Kruis276 2004 327 E. coli Nissle
Μεσαλαζίνη

200 mg/ημέρα
1,5 gr/ημέρα

12 45%
37%

Ishikawa277 2000 21 Μίγμα ευβιοτικών1

Θεραπεία2

100 ml 12 27%
90%

Zocco278 2006 187 Lactobacillus GG
Μεσαλαζίνη
Συνδυασμός

18 × 109

2,4 gr/ημέρα
12 15%

20%
16%

1Bifidobacterium Bifidum+Bifidobacterium breve+Lactobaccilus acidophilus
2Ανοικτή μελέτη.
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στις ενδοσκοπικές βλάβες. Σε μια ακόμη μελέτη,278 
τυχαιοποιήθηκαν 187 ασθενείς με ΕΚ σε ύφεση 
μέσα στους τελευταίους 12 μήνες να λάβουν είτε το 
στέλεχος Lactobacillus GG σε δόση 18 × 109 ζώντα 
βακτήρια/ημέρα, είτε μεσαλαζίνη 2,4 gr/ημέρα είτε 
το συνδυασμό των δύο. Δεν διαπιστώθηκαν διαφο-
ρές μεταξύ των 3 ομάδων στα ποσοστά διατήρησης 
της κλινικής και ενδοσκοπικής ύφεσης στους 6 και 
στους 12 μήνες. Στην post-hoc ανάλυση των δεδο-
μένων της μελέτης αυτής, φάνηκε ότι στην ομάδα 
που έλαβε το ευβιοτικό το χρονικό διάστημα μέχρι 
την εμφάνιση της υποτροπής ήταν μεγαλύτερο. 
Συγκεκριμένα, ο ρυθμός υποτροπής στο έτος ήταν 
136/10.000 άνθρωπο-μήνες στην ομάδα του ευβι-
οτικού και 181/10.000 άνθρωπο-μήνες στην ομάδα 
της μεσαλαζίνης (p=0,01). Χρειάζονται περισσότε-
ρες μελέτες για τον καθορισμό του ρόλου των ευβι-
οτικών στη διατήρηση της ύφεσης της ΕΚ.

6.2.5. Άλλες θεραπείες

6.2.5.1. Αντιβιοτικά

Σε μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό 
φάρμακο μελέτη,279 εξετάσθηκε το πιθανό όφελος 
από την προσθήκη σιπροφλοξασίνης στην κλα-
σική θεραπεία διατήρησης της ύφεσης της ΕΚ. Η 
μελέτη περιέλαβε 83 ασθενείς με ενεργό ΕΚ, που 
έλαβαν υψηλές αλλά προοδευτικά μειούμενες δό-
σεις πρεδνιζολόνης για την επίτευξη ύφεσης μαζί 
με 5ASA και στη συνέχεια τυχαιοποιήθηκαν να λά-
βουν σιπροφλοξασίνη (1-1,5 gr/ημέρα) ή εικονικό 
φάρμακο για 6 μήνες. Το ποσοστό αποτυχίας της 
θεραπείας ήταν 21% στην ομάδα της σιπροφλοξα-
σίνης και 44% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου 
(p=0,02). Ο σχεδιασμός της μελέτης αυτής ταιριάζει 
περισσότερο σε μελέτη για την επίτευξη παρά για 
τη διατήρηση της ύφεσης, ενώ κριτική δέχθηκαν οι 
συγγραφείς και για τα κριτήρια εισόδου στη μελέτη, 
για τον ορισμό της κλινικής ανταπόκρισης και για τα 
συγχορηγούμενα φάρμακα.280 Επομένως, με βάση 
τα στοιχεία από αυτή τη μελέτη δεν μπορεί να θεω-

ρηθεί η σιπροφλοξασίνη αποτελεσματική θεραπεία 
διατήρησης της ύφεσης στην ΕΚ.

Σε μια ακόμη διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη 
συγκρίθηκε η μετρονιδαζόλη σε δόση 0,6 gr/ημέρα, 
με τη σουλφασαλαζίνη (2 gr/ημέρα) για τη διατήρη-
ση της ύφεσης, σε 40 ασθενείς με ΕΚ που βρίσκονταν 
σε κλινική ύφεση (διάρκειας <12 μηνών) κατά την 
είσοδο στη μελέτη.281 Στο έτος, η μετρονιδαζόλη φά-
νηκε λίγο πιο αποτελεσματική από τη σουλφασαλα-
ζίνη, χωρίς να παρατηρηθούν ιδιαίτερες ανεπιθύμη-
τες ενέργειες όπως παραισθησίες. Τα στοιχεία αυτά 
δεν κρίνονται προς το παρόν επαρκή για να χρησι-
μοποιηθούν τα αντιβιοτικά ως θεραπεία διατήρησης 
της ύφεσης στην ΕΚ.

6.2.5.2. Μεθοτρεξάτη (ΜΤΞ)

Τα δεδομένα για τη χορήγηση ΜΤΞ για τη διατήρη-
ση της ύφεσης στην ΕΚ είναι λιγοστά. Η μοναδική 
τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη που υπάρχει 
σχεδιάστηκε ως μελέτη για την επίτευξη ύφεσης 
σε ασθενείς με ενεργό, ανθεκτική στα στεροειδή 
ΕΚ και η δόση της ΜΤΞ που χρησιμοποιήθηκε (12,5 
mg/εβδομάδα) ήταν μάλλον υποθεραπευτική181 
(Κεφ. 5.4.6). Τα ποσοστά υποτροπής μετά την επί-
τευξη ύφεσης δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των 
ομάδων (64% στην ομάδα της ΜΤΞ έναντι 44% στην 
ομάδα του εικονικού φαρμάκου). Σε άλλη, ανοικτή 
μελέτη, συγκρίθηκαν η 6ΜΠ, η ΜΤΞ και η μεσαλαζί-
νη σε 72 ασθενείς με κορτικοεξαρτώμενη ΙΦΕΝ (ΕΚ 
και νόσο Crohn).152 Οι μισοί περίπου ασθενείς (34) 
είχαν ΕΚ (Πίνακας 6.4). Οι ασθενείς που βρίσκονταν 
σε θεραπεία με πρεδνιζόνη, τυχαιοποιήθηκαν σε 
αναλογία 2:2:1 είτε σε 6ΜΠ (1 mg/Kgr) είτε σε ΜΤΞ 
(15 mg/εβδομάδα) είτε σε μεσαλαζίνη (3 gr/ημέρα). 
Όσοι από αυτούς ήταν σε ύφεση την 30η εβδομάδα 
εισήχθησαν στο σκέλος για τη διατήρηση της ύφε-
σης διάρκειας 76 εβδομάδων. Το ποσοστό επίτευ-
ξης ύφεσης στην ομάδα της 6ΜΠ (30η εβδομάδα) 
ήταν 70%, στην ομάδα της ΜΤΞ 58% (μη στατιστικά 
σημαντική διαφορά) και στην ομάδα της μεσαλα-
ζίνης 25% (στατιστικά σημαντική διαφορά με την 
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6ΜΠ). Για τη διατήρηση της ύφεσης, η 6ΜΠ ήταν 
αποτελεσματικότερη όλων (64% έναντι 14% για τη 
ΜΤΞ και 0 για τη μεσαλαζίνη). Η μελέτη εγείρει αρ-
κετά ερωτήματα όσον αφορά τη σχετική αποτελε-
σματικότητα 6ΜΠ και ΜΤΞ και δεν επιτρέπει προς 
το παρόν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Υπάρχουν αρκετές αναδρομικές μελέτες περιπτώ-
σεων, που αφορούν συνολικά 91 ασθενείς.183,282-285 
Πρόκειται στην πλειοψηφία τους για ασθενείς που 
δεν μπορούσαν να λάβουν ΑΖΑ είτε λόγω αποτυ-
χίας της θεραπείας είτε λόγω δυσανεξίας στην ΑΖΑ. 
Τα ποσοστά ανταπόκρισης και ύφεσης στις μελέτες 
αυτές, κυμαίνονταν από 40-75%, που σημαίνει ότι 
κάποιοι ασθενείς με ΕΚ μπορεί να ανταποκριθούν 
στη ΜΤΞ. Σε μία από τις μελέτες αυτές χωρίστηκαν 
οι ασθενείς σε αυτούς που δεν μπορούσαν να ανε-
χθούν την ΑΖΑ και σε αυτούς στους οποίους απέ-
τυχε η ΑΖΑ.285 Η ΜΤΞ σε δόση 20 mg/εβδομάδα, 
ήταν καλά ανεκτή από το 87% των ασθενών (27/31) 
που δεν ανέχθηκαν την ΑΖΑ. Το ποσοστό κολεκτο-
μής στην ομάδα αυτή ήταν 5/31 ασθενείς ενώ στη 
δεύτερη ομάδα ήταν 5/11 ασθενείς. Τα αποτελέ-
σματα παρουσιάζουν ετερογένεια. Πιθανόν η δόση 
της ΜΤΞ να παίζει ρόλο στην αποτελεσματικότητα, 
αλλά τα δεδομένα μέχρι στιγμής δεν επαρκούν για 
να συστηθεί η χρήση του φαρμάκου για τη διατή-
ρηση της ύφεσης στην ΕΚ.

6.2.5.3. Ω-3 λιπαρά οξέα (ιχθυέλαιο)

Τα ω-3 λιπαρά οξέα και ιδιαίτερα το εικοσιπεντα-
νοϊκό οξύ, έχουν αντιφλεγμονώδη δράση, αφού 
ελαττώνουν τα επίπεδα της λευκοτριένης Β4.286,287 
Έχουν δοκιμασθεί διάφορα σκευάσματα ιχθυε-
λαίου σε μελέτες ασθενών με ΕΚ, σε διαφορετικά 
δοσολογικά σχήματα.288-296 Από αυτές, τρεις τυχαι-
οποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες συμπεριελήφθη-
σαν στη μετα-ανάλυση297 της βάσης δεδομένων 
Cochrane που δημοσιεύθηκε μετά την Ευρωπαϊκή 
Ομοφωνία. Αφορούσαν συνολικά 138 ασθενείς με 
ΕΚ που βρίσκονταν σε ύφεση κατά την είσοδο στις 
μελέτες.291,293,294 Η ανάλυση έδειξε παρόμοια πο-

σοστά υποτροπής στους ασθενείς που έλαβαν το 
ιχθυέλαιο σε σχέση με τους μάρτυρες (RR: 1,02, 95% 
CI: 0,51-2,03, p=0,96). Δεν υπήρχαν σημαντικές ανε-
πιθύμητες ενέργειες.

6.2.5.4. Σκωληκοειδεκτομή

Ο ρόλος της σκωληκοειδεκτομής στην παθογένεια 
της ΕΚ έχει εξετασθεί σε διάφορες μελέτες. Σε με-
τα-ανάλυση που περιέλαβε 13 μελέτες ασθενών-
μαρτύρων, φάνηκε ότι η σκωληκοειδεκτομή μείω-
σε κατά 69% τον κίνδυνο εμφάνισης ΕΚ (OR: 0,31, 
95% CI: 0,25-0,38, p<0,0001).298 Το κάπνισμα είχε 
αποκλεισθεί ως εξαρτημένη μεταβλητή. Ο προστα-
τευτικός ρόλος της σκωληκοειδεκτομής φαίνεται 
ότι περιορίζεται στους ασθενείς που υποβάλλονται 
στην εγχείρηση σε ηλικία μικρότερη των 20 ετών 
και μάλιστα σε εκείνους που χειρουργούνται λόγω 
οξείας σκωληκοειδίτιδας και όχι σε όσους υποβάλ-
λονται στην εκτομή για άλλους λόγους.299 Σε μια με-
λέτη,300 συγκρίθηκε η έκβαση της ΕΚ σε 41 ασθενείς 
που είχαν υποβληθεί σε σκωληκοειδεκτομή πριν τη 
διάγνωση της νόσου, με την έκβαση της ΕΚ σε 46 
ασθενείς χωρίς προηγούμενη επέμβαση. Όλοι οι 
ασθενείς περιελήφθησαν προοπτικά σε βάση δε-
δομένων ασθενών με ΙΦΕΝ. Η σκωληκοειδεκτομή 
φάνηκε ότι επιδρούσε θετικά στην πορεία της ΕΚ, 
αφού τόσο η δραστηριότητα της νόσου (στη διάρ-
κεια κάθε έτους) όσο και το ποσοστό κολεκτομής 
ήταν μικρότερα στους ασθενείς που είχαν χειρουρ-
γηθεί. Η σκωληκοειδεκτομή και το κάπνισμα δρουν 
αθροιστικά στην προστασία από τη νόσο. Παρό-
μοια ήταν τα αποτελέσματα ερευνητικής ομάδας 
από το Brisbane, που έδειξε ότι η προηγηθείσα της 
διάγνωσης της ΕΚ σκωληκοειδεκτομή (λόγω οξείας 
σκωληκοειδίτιδας) σχετιζόταν με ηπιότερη πορεία 
της εντερικής νόσου, όμως δεν επηρέαζε την πο-
ρεία συνυπάρχουσας πρωτοπαθούς σκληρυντικής 
χολαγγειίτιδας.301,302 Όσον αφορά τη σκωληκοειδε-
κτομή που γίνεται μετά τη διάγνωση της ΕΚ, υπάρ-
χουν μόνο ανέκδοτα στοιχεία.103 Κατά συνέπεια, δεν 
μπορεί να συσταθεί η προφυλακτική σκωληκοειδε-
κτομή για την πρόληψη της υποτροπής της ΕΚ.



96

Ευρωπαϊκή ομοφωνία βασισμένη σε αποδείξεις για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της ελκώδους κολίτιδας

6.3.  Διάρκεια της θεραπείας 
διατήρησης της ύφεσης

Θέση ECCO 6J

Συστήνεται η συνέχιση της θεραπείας με αμινο-
σαλικυλικά μακροχρόνια (EL 3b, RG C) γιατί φαίνε-
ται ότι μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος 
εντέρου (EL 4, RG D).

Το 1973 δημοσιεύθηκαν δύο μελέτες, από τη Σουηδία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο, που αφορούσαν την ικανότη-
τα της σουλφασαλαζίνης να διατηρεί την ύφεση ασθε-
νών με ΕΚ που είχαν πετύχει μακροχρόνια ύφεση (Πίνα-
κας 6.1). Στη σουηδική μελέτη209 βρέθηκε ότι οι ασθενείς 
με ΕΚ που ήταν σε ύφεση για 1 έτος υπό θεραπεία με 
σουλφασαλαζίνη, μπορούσαν να παραμείνουν σε ύφε-
ση και μετά τη διακοπή του φαρμάκου. Όμως, ο αριθμός 
των ασθενών ήταν μικρός, η διάρκεια παρακολούθησης 
6 μήνες και η επιλογή των ασθενών είχε γίνει με βάση 
μόνο κλινικά κριτήρια, χωρίς ενδοσκοπική ή ιστολογική 
επιβεβαίωση. Στη βρετανική μελέτη,208 οι ασθενείς εισά-
γονταν σε αυτήν μετά από ενδοσκόπηση και λήψη βιο-
ψιών. Η συνέχιση της θεραπείας διατήρησης της ύφεσης 
με σουλφασαλαζίνη σε δόση 2 gr/ημέρα, είχε ευεργετικά 
αποτελέσματα στην πρόληψη των υποτροπών ακόμα 
και στους ασθενείς εκείνους που ήταν σε παρατεταμένη 
ύφεση (>3 έτη). Είκοσι έξι χρόνια αργότερα, σε μια ιτα-
λική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη απόσυρσης, 
περιελήφθησαν 112 ασθενείς με ΕΚ σε κλινική, ενδο-
σκοπική και ιστολογική ύφεση, που ελάμβαναν σουλφα-
σαλαζίνη ή μεσαλαζίνη για 12 μήνες τουλάχιστον.303 Οι 
ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε συνέχιση της θεραπείας 
με Asacol σε δόση 1,2 gr/ημέρα ή σε εικονικό φάρμακο. 
Παρόλο που ο αριθμός τους ήταν μικρός, στην ανάλυση 
των αποτελεσμάτων οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν 
με βάση τη διάρκεια της ύφεσης πριν την τυχαιοποίη-
ση. Στους ασθενείς που είχαν παραμείνει σε ύφεση για 
1-2 έτη, η συνέχιση της χορήγησης της μεσαλαζίνης 
ήταν στατιστικώς σημαντικά πιο αποτελεσματική του 
εικονικού φαρμάκου για την πρόληψη της υποτροπής 

μέσα στους επόμενους 12 μήνες (υποτροπή 23% στην 
ομάδα του Asacol έναντι 49% στην ομάδα του εικονικού 
φαρμάκου, p=0,035). Στους ασθενείς που είχαν παρα-
μείνει σε ύφεση για περισσότερα από 2 έτη, δεν υπήρχε 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του Asacol και 
του εικονικού φαρμάκου για την πρόληψη μελλοντικών 
υποτροπών (18% και 26% αντίστοιχα). Λόγω του μικρού 
αριθμού ασθενών σε κάθε υποομάδα τα αποτελέσματα 
πρέπει να ερμηνευθούν με προσοχή, διαφαίνεται όμως 
η τάση υπέρ της συνέχισης της μεσαλαζίνης. Ο ρόλος 
των αμινοσαλικυλικών στην πρόληψη του καρκίνου του 
παχέος εντέρου καλύπτεται στο Κεφάλαιο 9.5.

Θέση ECCO 6K

Λόγω έλλειψης δεδομένων δεν μπορούν να γίνουν 
συστάσεις όσον αφορά τη διάρκεια της θεραπείας 
διατήρησης της ύφεσης της ΕΚ με αζαθειοπρίνη ή 
infliximab, παρότι αν κρίνεται απαραίτητο, είναι δυ-
νατό να συνεχιστούν τα φάρμακα αυτά για μεγάλο 
χρονικό διάστημα (EL 4, RG D).

7.  Χειρουργική θεραπεία 
ελκώδους κολίτιδας

7.1. Γενικά
Στις μέρες μας η χειρουργική αντιμετώπιση της ΕΚ έχει 
εξελιχθεί σημαντικά, με σκοπό να προσφέρει όσο το 
δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς που 
υποβάλλονται σε κολεκτομή. Μέχρι τις αρχές της δεκαε-
τίας του 1980 η επέμβαση εκλογής για τους ασθενείς με 
ΕΚ ήταν η ολική κολεκτομή με μόνιμη ειλεοστομία, ενώ 
σπάνια γινόταν υφολική κολεκτομή και ειλεοορθική 
αναστόμωση. Η ειλεοστομία Kock (εγκρατής ειλεοστο-
μία) εισήχθη στη θεραπευτική στη δεκαετία του 1960, 
αλλά ποτέ δεν έγινε ευρέως αποδεκτή παρόλο που τα 
αποτελέσματά της στην ποιότητα ζωής των ασθενών 
ήταν σαφώς καλύτερα της κλασικής ολικής κολεκτομής 
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με μόνιμη ειλεοστομία.304 Τα τελευταία 20 χρόνια επι-
κράτησε όλων αυτών των χειρουργικών επεμβάσεων 
η επανορθωτική ολική κολεκτομή, δηλαδή ολική κο-
λεκτομή με δημιουργία νεοληκύθου και ειλεοληκυθο-
πρωκτική αναστόμωση (ΕιλεοΠρωκτική Αναστόμωση 
με Λήκυθο –ΕΠΑΛ). Η ΕΠΑΛ έχει το πλεονέκτημα ότι 
διατηρεί τη φυσιολογική οδό της αφόδευσης και απαλ-
λάσσει τους ασθενείς από την ενοχλητική στομία.305 
Όμως, ακόμα και με την επέμβαση αυτή, η εντερική λει-
τουργία δεν αποκαθίσταται στο φυσιολογικό, σε σημείο 
που πολλές φορές είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα 
της ΕΠΑΛ με αυτά της μόνιμης ειλεοστομίας, τουλάχι-
στον όσον αφορά την ποιότητα ζωής των ασθενών με-
τεγχειρητικά, καθώς και λειτουργικές παραμέτρους.306

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σε συγκεκριμένα θέ-
ματα της χειρουργικής αντιμετώπισης της ΕΚ. Η ΕΠΑΛ 
είναι πλέον μια από τις συχνότερα πραγματοποιού-
μενες χειρουργικές επεμβάσεις και υπάρχει πληθώρα 
βιβλιογραφικών δεδομένων (498 δημοσιευμένες με-
λέτες και 58 ανασκοπήσεις). Παρά ταύτα οι τυχαιοποι-
ημένες μελέτες είναι ελάχιστες (συνολικά 5 μελέτες), 
κάτι που είναι μάλλον αναμενόμενο για μελέτες που 
προέρχονται από το χώρο των χειρουργών. Έτσι, δεν 
υπάρχουν «ισχυρά» δεδομένα για τη στήριξη κατευ-
θυντήριων οδηγιών. Όσον αφορά τις ενδείξεις και την 
επιλογή της χρονικής στιγμής της χειρουργικής επέμ-
βασης στοιχεία δίνονται στα Κεφ. 5.2.4, 5.2.5 και 9.4.2.

7.2.  Τεχνικές παράμετροι 
σχετιζόμενες με τη 
χειρουργική επέμβαση

7.2.1.  Χειρουργική θεραπεία οξείας βαριάς 
ελκώδους κολίτιδας

Θέση ECCO 7A

Χειρουργική επέμβαση σε στάδια (προηγείται η 
υφολική κολεκτομή) συστήνεται στις περιπτώσεις

εκείνες που οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στη 
συντηρητική φαρμακευτική αγωγή (EL 4, RG C) ή 
όταν λαμβάνουν κορτικοειδή (πρεδνιζολόνη) σε 
δόση ≥20 mg/ημέρα για διάστημα μεγαλύτερο 
των 6 εβδομάδων (EL 4, RG C).

Σε περίπτωση οξείας βαριάς ΕΚ που χρήζει χειρουργικής 
αντιμετώπισης καθώς και σε ασθενείς που έχουν λάβει 
κορτικοειδή για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι προτι-
μότερο να γίνεται η χειρουργική επέμβαση σε 2 ή πε-
ρισσότερα στάδια (πρώτα η υφολική κολεκτομή), πόσο 
μάλλον που πλέον η συντηρητική αγωγή παρατείνεται 
πέραν των 5 ημερών. Η διενέργεια σε πρώτη φάση της 
υφολικής κολεκτομής απαλλάσσει τους ασθενείς από 
το πάσχον έντερο και δίνει το περιθώριο να βελτιωθεί 
η γενική τους κατάσταση, να ομαλοποιηθεί η θρέψη 
και να αποφασίσουν στη συνέχεια για το είδος της επα-
νορθωτικής επέμβασης εφόσον το επιθυμούν. Επίσης, 
η εξέταση του δείγματος της κολεκτομής επιτρέπει τη 
σωστή ιστολογική διάγνωση και τον αποκλεισμό νόσου 
Crohn. Η υφολική κολεκτομή είναι γενικά ασφαλής ακό-
μα και σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς.307-309 Συνήθως, 
όμως, δεν είναι η οριστική επέμβαση, πράγμα που ση-
μαίνει ότι θα ακολουθήσουν και άλλα χειρουργεία, άρα 
επιπρόσθετος χειρουργικός κίνδυνος ή νοσηρότητα.

7.2.2.  Χειρισμός του κολοβώματος 
του ορθού

Θέση ECCO 7B

Όταν γίνεται επείγουσα κολεκτομή, πρέπει να δια-
τηρείται ολόκληρο το κολόβωμα του ορθού (EL 4, 
RG C). Είναι στην κρίση του χειρουργού εάν θα δια-
τηρήσει και τμήμα του σιγμοειδούς καθώς και πώς 
θα κάνει τη σύγκλειση του εντέρου (EL 4, RG C).

Κατά τη διενέργεια επείγουσας υφολικής κολεκτο-
μής, η τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να έχει 
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συνέπειες στην περαιτέρω αντιμετώπιση του ασθε-
νούς όταν θα φτάσει η στιγμή της εκτομής του ορθού 
και της δημιουργίας νεοληκύθου. Για παράδειγμα, το 
ορθικό κολόβωμα δεν πρέπει να είναι πολύ μικρό (να 
μην διαχωρίζεται το μέσο τμήμα του ορθού ενδοπυ-
ελικά) γιατί σε αυτή την περίπτωση δυσχεραίνεται 
η εκτομή του κολοβώματος στη συνέχεια και αυ-
ξάνεται ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα πυελικά 
νεύρα. Γι’ αυτό, ο διαχωρισμός του ορθού πρέπει να 
γίνεται υψηλότερα (στο ύψος της ορθοσιγμοειδικής 
καμπής) ή να διατηρείται και τμήμα του σιγμοει-
δούς. Στη συνέχεια είναι πιο εύκολο να καθηλωθεί το 
έντερο στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα όπου μπορεί 
ευκολότερα και να εντοπισθεί και να κινητοποιηθεί. 
Εναλλακτικά, μπορεί το κολόβωμα να κλεισθεί και 
να συρραφεί υποδόρια (φερόμενο μέσω της κοιλι-
ακής περιτονίας) ή να δημιουργηθεί βλεννογονικό 
συρίγγιο. Η τελευταία επιλογή είναι η ασφαλέστερη 
γιατί δεν μένει καθόλου έντερο ενδοκοιλιακά, αλλά 
βέβαια οδηγεί στην παρουσία και δεύτερης στομίας 
στο κοιλιακό τοίχωμα του ασθενούς.310 Εξίσου ασφα-
λής φαίνεται να είναι και η συρραφή του κολοβώμα-
τος στο υποδόριο λίπος, καλό είναι όμως να αφήνε-
ται να επουλωθεί το τραύμα κατά δεύτερο σκοπό 
ώστε να αποφευχθεί πιθανή επιλοίμωξη της τομής.311 
Δεν υπάρχουν δεδομένα για τον κίνδυνο επιπλοκών, 
όπως η ενδοκοιλιακή φλεγμονή ή αιμορραγία, που 
σχετίζονται με το είδος (ορθό ή ορθό + σιγμοειδές) 
και το μέγεθος του κολοβώματος. Όταν ο διαχωρι-
σμός του ορθού γίνεται ενδοπυελικά χρειάζεται στη 
συνέχεια διορθική παροχέτευση του κολοβώματος 
για λίγες ημέρες, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ρή-
ξης του κολοβώματος λόγω κατακράτησης.

7.2.3.  Θέση της αναστόμωσης κατά 
την επανορθωτική ολική κολεκτομή

Θέση ECCO 7C

Όταν γίνεται η ειλεοληκυθική αναστόμωση, το 
μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος του βλεννογόνου 

του ορθού που μπορεί να παραμείνει είναι 2 εκ. 
άνωθεν της οδοντωτής γραμμής (EL 4, RG C).

Στις περισσότερες περιπτώσεις ΕΠΑΛ χρησιμοποιεί-
ται πλέον συρραπτικό μηχάνημα, με συνέπεια να πα-
ραμένει δακτύλιος βλεννογόνου του ορθού άνωθεν 
της οδοντωτής γραμμής. Η παραμονή του βλεννο-
γόνου αυτού μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές όπως 
φλεγμονή (cuffitis), με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία 
της ληκύθου, αλλά και σε δυσπλασία ή σπανιότερα 
καρκίνο.312 Αντίθετα, εάν το μήκος του παραμένο-
ντος βλεννογόνου του ορθού είναι πολύ μικρό (<1 
εκ.) μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη τεχνικά η 
διενέργεια της αναστόμωσης με το συρραπτικό, ει-
δικά στους άρρενες ασθενείς που η πύελος είναι πιο 
στενή. Το πλεονέκτημα της αναστόμωσης με το συρ-
ραπτικό είναι ότι παρέχει περισσότερες πιθανότητες 
εγκράτειας των κοπράνων, ιδιαίτερα τη νύχτα.313

7.2.4.  Αναστομωτική τεχνική της 
επανορθωτικής ολικής κολεκτομής 

Θέση ECCO 7D

Ο χειρουργός που διενεργεί την ΕΠΑΛ πρέπει να εί-
ναι σε θέση να κάνει βλεννογονεκτομή και συρρα-
φή με το χέρι σε περίπτωση που αποτύχει η ανα-
στόμωση με το συρραπτικό μηχάνημα (EL 5, RG D).

Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να γί-
νει αναστόμωση με το συρραπτικό ή αυτή αποτυγ-
χάνει ή δεν ενδείκνυται. Συνήθως δεν είναι δυνατό 
να ξαναγίνει συρραφή με το μηχάνημα εάν η προ-
ηγούμενη αποτύχει, οπότε ο μόνος τρόπος για να 
αποφευχθεί η μόνιμη ειλεοστομία είναι η συρραφή 
της αναστόμωσης με το χέρι. Η συρραφή με το συρ-
ραπτικό αντενδείκνυται όταν υπάρχει προεγχειρητι-
κά γνωστή δυσπλασία ή καρκίνος, διότι τότε πρέπει 
να αφαιρείται όλος ο βλεννογόνος του ορθού (θέση 
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ECCO 7E). Γι’ αυτούς τους λόγους, ο χειρουργός πρέ-
πει πάντα να είναι σε θέση να κάνει τη συρραφή της 
αναστόμωσης με το χέρι.

7.2.5.  Θέση της αναστόμωσης όταν η 
κολίτιδα επιπλέκεται από νεοπλασία

Θέση ECCO 7E

Εάν η χειρουργική επέμβαση γίνεται λόγω ύπαρ-
ξης δυσπλασίας ή καρκίνου του παχέος εντέρου, 
τότε η αναστόμωση πρέπει να γίνεται στην οδο-
ντωτή γραμμή (EL 4, RG C).

Εφόσον με την τεχνική της συρραφής με το μηχάνημα 
παραμένει έστω μικρό τμήμα βλεννογόνου του ορ-
θού, αυτό έχει την πιθανότητα να εμφανίσει νεοπλασία. 
Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει αφαίρεση όλου του βλεν-
νογόνου άνωθεν της οδοντωτής γραμμής. Θεωρητικά, 
αυτό σημαίνει ότι αφαιρείται όλος ο πάσχων (και δυνη-
τικά νεοπλασματικός) βλεννογόνος. Στην πράξη αυτό 
δεν μπορεί πάντα να εξασφαλισθεί. Επομένως, εάν η 
ένδειξη για την ΕΠΑΛ είναι η ύπαρξη δυσπλασίας ή 
καρκίνου που επιπλέκει την ΕΚ, ο τρόπος που θα γίνει 
η αναστόμωση επηρεάζει τον μελλοντικό κίνδυνο για 
νεοπλασία.314 Στη διεθνή βιβλιογραφία, πάντως, ανα-
φέρονται περιπτώσεις νεοπλασίας τόσο σε ασθενείς 
στους οποίους χρησιμοποιήθηκε το συρραπτικό μη-
χάνημα όσο και σε αυτούς που υπεβλήθησαν σε βλεν-
νογονεκτομή: σχεδόν σε όλες οι περιπτώσεις προϋ-
πήρχε νεοπλασία στο παχύ έντερο που αφαιρέθηκε. Ο 
αριθμός των νεοπλασιών που έχουν αναφερθεί μέχρι 
στιγμής μετά από ΕΠΑΛ είναι πολύ μικρός (λιγότερες 
από 30 περιπτώσεις σε δεκάδες χιλιάδες επεμβάσεις 
παγκοσμίως) και δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυ-
χίας.315,316 Στην περίπτωση που προεγχειρητικά υπάρ-
χει δυσπλασία και όχι καρκίνος δεν είναι γνωστό εάν 
πρέπει να προκρίνεται η βλεννογονεκτομή με το χέρι 
έναντι της συρραφής με το μηχάνημα. Σε περίπτωση 
νεοπλασίας (δυσπλασίας ή καρκίνου) θεωρείται απα-
ραίτητη η ολική αφαίρεση του μεσοορθού.

7.2.6.  Ο ρόλος της προστατευτικής 
ειλεοστομίας στην επανορθωτική 
ολική κολεκτομή

Θέση ECCO 7F

Συστήνεται γενικά η διενέργεια προστατευτικής 
ειλεοστομίας κατά την επανορθωτική ολική κολε-
κτομή, μπορεί όμως και να μην γίνει σε επιλεγμέ-
νες περιπτώσεις (EL 3b, RG C).

Μία από τις σοβαρότερες επιπλοκές της ΕΠΑΛ που 
θέτει σε κίνδυνο και το τελικό αποτέλεσμα της επέμ-
βασης, είναι η διαφυγή από το σημείο συρραφής της 
αναστόμωσης ή της ληκύθου. Είναι αμφισβητούμενο 
εάν η διενέργεια προφυλακτικής ειλεοστομίας μπο-
ρεί να βελτιώσει τις επιπτώσεις της διαφυγής.317,318 
Υπάρχουν λίγες μικρές συγκριτικές μελέτες από τις 
οποίες δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπερά-
σματα. Είναι γνωστό ότι σε περιπτώσεις ορθοκολικής 
αναστόμωσης μετά από εντερεκτομή λόγω καρκί-
νου, η προφυλακτική ειλεοστομία μειώνει τον κίν-
δυνο κλινικά εμφανούς διαφυγής. Όμως, συχνά κατά 
την ΕΠΑΛ, από τη στιγμή που έχει γίνει η αναστόμω-
ση χωρίς προβλήματα η διενέργεια προφυλακτικής 
στομίας μπορεί να αυξήσει τη νοσηρότητα ή να μην 
είναι τεχνικά εφικτή, όπως στην περίπτωση που το 
κοιλιακό τοίχωμα είναι παχύ και το μεσεντέριο του 
λεπτού εντέρου βραχύ.319-321

7.2.7.  Αριθμός επεμβάσεων που 
απαιτούνται για τη διατήρηση 
επάρκειας του χειρουργού

Θέση ECCO 7G

Κέντρα που διενεργούν επανορθωτική ολική κο-
λεκτομή πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 10 τέτοιες 
επεμβάσεις το χρόνο (EL 5, RG D)
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Έχει διαπιστωθεί ότι σε περιπτώσεις περίπλοκων 
και απαιτητικών χειρουργικών επεμβάσεων ή όταν 
χρειάζεται εξειδικευμένη μετεγχειρητική φροντίδα, 
Κέντρα τα οποία διενεργούν μεγαλύτερο αριθμό τέ-
τοιων επεμβάσεων έχουν καλύτερα αποτελέσματα 
σε σχέση με Κέντρα που τις κάνουν σποραδικά.322 Αν 
και δεν υπάρχουν στοιχεία ειδικά για την ΕΠΑΛ, δεν 
υπάρχει λόγος να μην ισχύει κάτι ανάλογο. Σύμφωνα 
με τη γνώμη των χειρουργών της ECCO, το όριο των 
10 επεμβάσεων/έτος, αν και αυθαίρετο, είναι το ελά-
χιστο που απαιτείται για τη διατήρηση της επάρκειας 
της χειρουργικής ομάδας όσον αφορά τις ΕΠΑΛ.

7.2.8.  Χειρουργική θεραπεία διάσωσης 
της νεοληκύθου

Θέση ECCO 7H

Χειρουργικές επεμβάσεις για τη διάσωση της λη-
κύθου πρέπει να γίνονται σε εξειδικευμένα Κέντρα, 
που διαθέτουν χειρουργικές ομάδες με αντίστοιχη 
εμπειρία και που συμπληρώνουν ικανό αριθμό τέ-
τοιων επεμβάσεων ανά έτος (EL 5, RG D).

Η ισόβια πιθανότητα αποτυχίας της νεοληκύθου 
υπολογίζεται γύρω στο 15%. Αποτυχία σημαίνει ότι ο 
ασθενής καταλήγει να φέρει μόνιμη ειλεοστομία ανε-
ξάρτητα εάν παραμένει η λήκυθος. Η αποτυχία είναι 
συνήθως αποτέλεσμα σηπτικών επιπλοκών ή εμμέ-
νουσας δυσλειτουργίας της ληκύθου ή ανθεκτικής 
ληκυθίτιδας ή λανθασμένης διάγνωσης ΕΚ αντί νόσου 
Crohn. Πριν αποφανθεί κάποιος ότι η νεολήκυθος έχει 
αποτύχει οριστικά και ο ασθενής χρειάζεται μόνιμη 
ειλεοστομία, μπορεί να δοκιμασθεί νέα χειρουργική 
επέμβαση είτε «διορθωτική» είτε νέα επέμβαση εξαρ-
χής. Η γνώμη του ασθενούς σε τέτοιες περιπτώσεις 
βαραίνει ιδιαίτερα και είναι ευνόητο ότι ο χειρουργός 
που θα αναλάβει την επέμβαση πρέπει να διαθέτει ιδι-
αίτερη εμπειρία. Σε χειρουργικές σειρές από εξειδικευ-
μένες ομάδες, το ποσοστό επιτυχίας των επανορθω-
τικών επεμβάσεων στη νεολήκυθο ξεπερνά το 50%, 

και το λειτουργικό αποτέλεσμα μετά την επέμβαση 
κρίνεται ικανοποιητικό.323-327 Οι επεμβάσεις αυτές είναι 
πρόκληση για τον χειρουργό και απαιτούν ικανότητα 
και εμπειρία που όμως δεν μπορούν να ποσοτικο-
ποιηθούν και να δοθεί αριθμητικό όριο επεμβάσεων, 
όπως στην περίπτωση της ΕΛΠΑ.

7.3.  Παρακολούθηση μετά 
τη χειρουργική επέμβαση

7.3.1.  Παρακολούθηση των ασθενών 
με νεολήκυθο

Θέση ECCO 7I

Η παρακολούθηση των ασθενών με νεολήκυθο 
πρέπει να εξατομικεύεται και να εστιάζεται στους 
ασθενείς εκείνους με σημεία χρόνιας φλεγμονής 
στο βλεννογόνο της ληκύθου (EL 5, RG D).

Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις όσον αφορά 
την παρακολούθηση των ασθενών με νεολήκυθο. 
Αν εξαιρεθεί η διαμάχη που αφορά την πιθανότητα 
ανάπτυξης καρκίνου στη νεολήκυθο, δεν υπάρχουν 
δεδομένα ώστε να υποστηριχθεί η ανάγκη για πα-
ρακολούθηση των ασθενών αυτών. Είναι γνωστό ότι 
κάποιοι ασθενείς θα παρουσιάσουν ληκυθίτιδα (περί-
που 20-30%) (Κεφ. 8.1), που μπορεί να υποτροπιάσει ή 
να χρονίσει. Οι ασθενείς αυτοί πρέπει να αντιμετωπί-
ζονται από ειδικούς γιατρούς με εμπειρία και γνώση 
στο θέμα αυτό, παρά από γιατρούς πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης ή γενικούς γιατρούς. Στους ασθενείς που 
έχουν υποβληθεί σε ΕΠΑΛ με την τεχνική της συρρα-
φής με μηχάνημα, παραμένει όπως προαναφέρθηκε 
(βλ. θέση 7C) πάσχων βλεννογόνος έστω και μικρής 
έκτασης οπότε, θεωρητικά τουλάχιστον, η επέμβαση 
δεν είναι «θεραπευτική». Όμως, το τμήμα του βλεν-
νογόνου που παραμένει είναι ελάχιστο συγκρινόμενο 
με το σύνολο του πάσχοντος βλεννογόνου του κόλου 
που αφαιρέθηκε κι έτσι, τελικά, δεν υπάρχει ιδιαίτερος 
κίνδυνος για τους ασθενείς.316
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7.3.2. Επιτήρηση της νεοληκύθου

Θέση ECCO 7J

Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα ώστε να συ-
στηθεί η επιτήρηση ασθενών με νεολήκυθο για 
την πιθανότητα εμφάνισης νεοπλασίας. Φαίνεται, 
όμως, ότι ασθενείς με ΕΚ που υπεβλήθησαν σε 
κολεκτομή λόγω δυσπλασίας ή καρκίνου πρέπει 
να παρακολουθούνται μακροχρόνια (EL 5, RG D).

Δεν υπάρχει ομοφωνία όσον αφορά τον κίνδυνο κακοή-
θους εξαλλαγής του βλεννογόνου της ληκύθου ως απο-
τέλεσμα της κολικής μεταπλασίας που συμβαίνει στη λή-
κυθο. Μέχρι το 2007 είχαν αναφερθεί συνολικά 30 περι-
πτώσεις καρκίνου στη νεολήκυθο, σχεδόν αποκλειστικά 
σε ασθενείς στους οποίους είχε διαγνωσθεί δυσπλασία ή 
καρκίνος προεγχειρητικά. Αρκετά από τα νεοπλάσματα 
αυτά προέρχονται από το παραμένον τμήμα του βλεν-
νογόνου του ορθού και σε αυτό ακριβώς στηρίζεται η 
ανάγκη για αφαίρεση, εάν είναι δυνατό, όλου του βλεν-
νογόνου του ορθού κατά την ΕΠΑΛ (βλ. θέση 7Ε).314,315 Ο 
καρκίνος του λεπτού εντέρου είναι έτσι κι αλλιώς εξαι-
ρετικά σπάνιος, οπότε η πιθανότητα de novo καρκινογέ-
νεσης στη λήκυθο είναι πιθανότατα πολύ μικρή, αν και 
παραμένει προς το παρόν απροσδιόριστη.328

7.4.  Γονιμότητα και τοκετός σε 
ασθενείς με επανορθωτική 
ολική κολεκτομή

7.4.1.  Επίδραση της χειρουργικής 
επέμβασης στη γονιμότητα

Θέση ECCO 7K

Σε γυναίκες ασθενείς αναπαραγωγικής ηλικίας θα 
πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο ειλεοορθικής 
αναστόμωσης, γιατί η επανορθωτική ολική κολεκτο-
μή επηρεάζει αρνητικά τη γονιμότητα (EL 3b, RG B).

Σε 3 μελέτες κοόρτης φάνηκε ότι η αναπαραγω-
γική ικανότητα της γυναίκας μειώνεται μετά από 
ΕΠΑΛ.329-332 Η συνηθέστερη αιτία για το γεγονός 
αυτό είναι η δημιουργία συμφύσεων στην πύελο 
που εμπλέκουν τις σάλπιγγες.333 Υπάρχουν σημαντι-
κές διαφορές μεταξύ των μελετών όσον αφορά το 
βαθμό μείωσης της γονιμότητας: σε μια μελέτη η 
μείωση φθάνει το 70%, ενώ σε άλλες κυμαίνεται στο 
30%. Υπάρχουν δεδομένα από μελέτες σε ασθενείς 
με σύνδρομο οικογενούς πολυποδίασης, από τα 
οποία προκύπτει ότι γυναίκες ασθενείς που υπε-
βλήθησαν σε υφολική κολεκτομή και ειλεοορθική 
αναστόμωση δεν παρουσίασαν μείωση της αναπα-
ραγωγικής ικανότητας,334,335 πιθανόν διότι στην πε-
ρίπτωση ειλεοορθικής αναστόμωσης προκαλείται 
σε πολύ μικρότερο βαθμό ίνωση στην πύελο σε 
σχέση με την ΕΠΑΛ. Έτσι, σε κάποια Κέντρα, προτι-
μάται πλέον στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας 
που δεν έχουν ακόμα τεκνοποιήσει η διενέργεια ει-
λεοορθικής αναστόμωσης σε πρώτη φάση (εφόσον 
δεν υπάρχει πολύ έντονη φλεγμονή στο ορθό) και η 
οριστική επέμβαση σε δεύτερο χρόνο, αφού απο-
κτήσουν παιδιά. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να εφαρ-
μόζεται ως κανόνας. Τα συμπτώματα βελτιώνονται 
με την υφολική κολεκτομή, αφού το μεγαλύτερο 
τμήμα του πάσχοντος εντέρου αφαιρείται αλλά 
παραμένει το φλεγμαίνον ορθό, καθώς και ο κίν-
δυνος καρκίνου σε αυτό (βλ. κεφάλαιο 7.5.3). Από 
την άλλη, η ειλεοορθική αναστόμωση δεν επηρε-
άζει τη λειτουργία των σφιγκτήρων, δεν επηρεάζει 
τη γονιμότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
κερδηθεί χρόνος.

7.4.2.  Τοκετός σε ασθενείς με επανορθωτική 
ολική κολεκτομή

Θέση ECCO 7L

Στις ασθενείς με επανορθωτική ολική κολεκτο-
μή συστήνεται ο τοκετός να γίνεται με καισαρική 
τομή (EL 5, RG D).
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Στο φυσιολογικό τοκετό υπάρχει κίνδυνος 0,5-3% 
βλάβης των σφιγκτήρων.336,337 Ο κίνδυνος αφορά 
κυρίως τις πρωτοτόκους, ενώ στις πολύτοκες γυναί-
κες επηρεάζεται και η λειτουργία των αιδοιικών νεύ-
ρων.338,339 Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ΕΠΑΛ 
έχουν πολύ μικρότερη πιθανότητα διατήρησης της 
εγκράτειας σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό και 
αυτό οφείλεται στο ότι επηρεάζονται ή καταργού-
νται πολλές παράμετροι που είναι σημαντικές για την 
εγκράτεια, όπως η σύσταση των κοπράνων, η αισθη-
τικότητα του ορθού, το ορθοπρωκτικό ανασταλτικό 
αντανακλαστικό. Έτσι, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 
από τη διατήρηση της λειτουργίας των σφιγκτήρων 
και γι’ αυτό το λόγο, οι περισσότεροι χειρουργοί συ-
στήνουν καισαρική τομή και όχι φυσιολογικό τοκετό. 
Παρόλα αυτά, σε μια μελέτη όπου η καισαρική τομή 
σε ασθενείς με νεολήκυθο επιτρεπόταν μόνο για 
μαιευτικούς λόγους, φάνηκε ότι υπήρχε πολύ μικρή 
διαφορά στην πρώιμη μετεγχειρητική λειτουργία 
του εντέρου και στην εμφάνιση ακράτειας, μεταξύ 
αυτών που υποβάλλονταν σε καισαρική τομή και 
αυτών που είχαν φυσιολογικό τοκετό.340 Η άποψη ότι 
ο φυσιολογικός τοκετός είναι ασφαλής στις ασθενείς 
με ΕΠΑΛ, αμφισβητείται από δύο άλλες μελέτες (μία 
Ευρωπαϊκή και μία Αμερικανική) που τάσσονται υπέρ 
της διενέργειας καισαρικής τομής.341,342

7.5.  Χειρουργικές επιλογές 
εκτός της επανορθωτικής 
ολικής κολεκτομής

7.5.1. Ηλικία

Θέση ECCO 7M

Δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός στη διενέργεια 
επανορθωτικής ολικής κολεκτομής (EL 5, RG D).

Η ικανότητα εγκράτειας των κοπράνων μειώνε-
ται όσο αυξάνεται η ηλικία. Οι γυναίκες που έχουν 

γεννήσει έχουν ακόμα μεγαλύτερες πιθανότητες 
ακράτειας λόγω εμφανών ή υποκλινικών βλαβών 
στις δομές της πυέλου που συμμετέχουν στο μη-
χανισμό της εγκράτειας, καθώς και μεταβολών στη 
λειτουργία των νεύρων, στην ελαστικότητα του 
κολλαγόνου και στη μυϊκή ισχύ, που επηρεάζονται 
από την ηλικία. Φαίνεται, λοιπόν, λογικό να υπάρχει 
κάποιο ηλικιακό όριο πάνω από το οποίο πρέπει να 
αποφεύγεται η ΕΠΑΛ. Παρόλα αυτά, σε 2 μελέτες 
φάνηκε ότι η νεολήκυθος λειτουργεί καλά και σε 
ασθενείς άνω των 70 ετών, όταν γίνεται προσεκτικά 
η επιλογή τους.343,345

7.5.2. Εγκρατής ειλεοστομία

Θέση ECCO 7N

Η εγκρατής μόνιμη ειλεοστομία (λήκυθος Kock) 
είναι μια εναλλακτική λύση σε περιπτώσεις που 
δεν είναι δυνατή η επανορθωτική ολική κολεκτο-
μή ή σε περιπτώσεις αποτυχίας της νεοληκύθου 
που δεν οφείλεται σε ληκυθίτιδα ή εάν αυτή είναι 
η επιθυμία των ασθενών (EL 4, RG C).

Η εγκρατής ειλεοστομία (λήκυθος Kock), υπήρξε ο 
πρόδρομος της ΕΠΑΛ. Πρόκειται για δύσκολη επέμ-
βαση, που εμφανίζει υψηλό ποσοστό επιπλοκών 
που αφορούν κυρίως τον βαλβιδικό μηχανισμό που 
είναι υπεύθυνος για την εγκράτεια των κοπράνων. 
Όταν, όμως, η ειλεοστομία λειτουργεί φυσιολογικά, 
οι ασθενείς αναφέρουν πολύ καλή ποιότητα ζωής 
και σχεδόν φυσιολογική σωματική αντίληψη.346-348 
Επιπλέον, είναι σχετικά εύκολο να μετατραπεί η νε-
ολήκυθος που έχει αποτύχει σε εγκρατή ειλεοστο-
μία, που είναι πιο αποδεκτή από τους ασθενείς που 
απορρίπτουν την ιδέα της ύπαρξης συμβατικής στο-
μίας.325,349 Το μειονέκτημα είναι ότι η επέμβαση αυτή 
δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη στην Ευρώπη 
εκτός εξειδικευμένων Κέντρων.
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7.5.3. Ειλεοορθική αναστόμωση

Θέση ECCO 7O

Ειλεοορθική αναστόμωση πρέπει να γίνεται μόνο 
σε επιλεγμένες περιπτώσεις (όπως για τη διατή-
ρηση της γονιμότητας) (EL 4, RG C).

Η ειλεοορθική αναστόμωση έχει εγκαταλειφθεί όχι 
μόνο γιατί είναι «μη θεραπευτική» επέμβαση, αλλά 
και γιατί δεν απαλλάσσει τους ασθενείς από τα συ-
μπτώματά τους (λόγω της παραμονής φλεγμαίνο-
ντος βλεννογόνου), ενώ τους θέτει σε κίνδυνο και για 
ανάπτυξη νεοπλασίας στο υπολειπόμενο τμήμα του 
ορθού. Σε πρόσφατες μελέτες όμως, υπογραμμίζεται 
η αντοχή της επέμβασης στο χρόνο, αφού περίπου 
οι μισοί από τους ασθενείς που υποβάλλονται σε 
αυτήν τη διατηρούν για τουλάχιστον 10 χρόνια.350,351 
Αναφέρθηκε προηγουμένως ο ρόλος της επέμβασης 
κυρίως σε γυναίκες ασθενείς με ΕΚ που θέλουν να 
τεκνοποιήσουν (Κεφ. 7.4.1). Ο κίνδυνος για την εμ-
φάνιση νεοπλασίας στους ασθενείς με ειλεοορθική 
αναστόμωση είναι σαφώς μικρότερος εκείνου των 
ασθενών που δεν έχουν υποβληθεί σε κολεκτομή.

7.5.4.  Επιτήρηση του κολοβώματος 
του ορθού για καρκίνο μετά την 
κολεκτομή

Θέση ECCO 7P

Σε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε κολεκτομή και 
ειλεοστομία, το ορθό μπορεί να παραμείνει in situ 
αλλά συστήνεται η επιτήρησή του (EL 5, RG D).

Από τη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχουν πολλά 
στοιχεία σχετικά με το θέμα αυτό. Κάποιοι ασθενείς 
που υποβάλλονται στο πρώτο στάδιο της επέμβα-
σης (υφολική κολεκτομή και ειλεοστομία) συνηθί-
ζουν στη συνέχεια την ύπαρξη της στομίας, χωρίς 

να αντιμετωπίζουν προβλήματα με το ορθό που έχει 
παραμείνει και μπορεί να μην επιθυμούν να προχω-
ρήσουν στο δεύτερο στάδιο της ΕΠΑΛ. Το πρόβλημα 
είναι εάν υπάρχει λόγος για αφαίρεση του ορθού, 
γιατί από τη μια πλευρά εγείρεται το ερώτημα της 
ανάπτυξης καρκίνου στο τμήμα του εντέρου που 
παραμένει, από την άλλη πρέπει να υπολογίζονται 
οι πιθανοί κίνδυνοι από την εκτομή του ορθού. Η 
αφαίρεση του ορθού είναι σοβαρή επέμβαση που 
σχετίζεται με σημαντική νοσηρότητα και επιπλοκές, 
όπως προβλήματα στην επούλωση και διαταραχές 
στη σεξουαλική λειτουργία τόσο στις γυναίκες όσο 
και στους άνδρες.352,353 Αυτά πρέπει να συζητούνται 
με τους ασθενείς ώστε να αποφασίζουν αν επιθυ-
μούν την εκτομή ή την παραμονή του ορθού και την 
επιτήρηση.

7.5.5.  Αφαίρεση της νεοληκύθου μετά από 
αποτυχία της

Θέση ECCO 7Q

Στους ασθενείς που η λήκυθος αποτυγχάνει και 
δεν υπάρχει η δυνατότητα να αποκατασταθεί η 
φυσιολογική οδός της αφόδευσης, δεν υπάρχουν 
αρκετά δεδομένα ώστε να προτιμάται η αφαίρε-
ση από την παραμονή της ληκύθου (EL 5, RG D).

Το δίλημμα είναι ίδιο όπως και στους ασθενείς με 
παραμονή του ορθού. Κάποιοι από τους ασθενείς 
στους οποίους η ΕΠΑΛ αποτυγχάνει και υποβάλλο-
νται σε ειλεοστομία, δεν έχουν στη συνέχεια κανένα 
πρόβλημα με τη λήκυθο που παραμένει στην πύε-
λο. Δεν υπάρχουν ακόμα αποδείξεις ότι ο κίνδυνος 
κακοήθους εξαλλαγής στην λήκυθο, που παραμένει 
αποκομμένη από τη ροή των κοπράνων, είναι αυξη-
μένος. Η νοσηρότητα της επέμβασης αφαίρεσης της 
ληκύθου είναι παρόμοια με αυτή της ορθεκτομής.324 
Ασθενείς που παρουσίασαν σοβαρές σηπτικές επι-
πλοκές έχουν πιθανότατα μεγαλύτερο κίνδυνο βλά-
βης των πυελικών νεύρων.
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7.5.6. Λαπαροσκοπική χειρουργική

Θέση ECCO 7R

Η επανορθωτική ολική κολεκτομή μπορεί να γίνει 
λαπαροσκοπικά. Έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες 
ουλές στην κοιλιά του ασθενούς, αλλά δεν υπάρ-
χουν δεδομένα ότι προσφέρει επιπλέον όφελος 
(EL 2a, RG B).

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αφορά πλέον όλο και 
περισσότερες επεμβάσεις χειρουργικής στην κοιλιά 
και προβάλλει ως ικανοποιητική εναλλακτική λύση, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο χειρουργός είναι κα-
τάλληλα εκπαιδευμένος και έχει αποκτήσει αρκετή 
εμπειρία. Από τις μέχρι τώρα υπάρχουσες τυχαιοποι-
ημένες μελέτες δεν προκύπτουν ιδιαίτερες διαφορές 
μεταξύ ανοικτής και λαπαροσκοπικής ΕΠΑΛ.354,355

7.5.7.  Επανορθωτική ολική κολεκτομή 
σε ασθενείς με ακαθόριστη ή 
αταξινόμητη κολίτιδα 

Θέση ECCO 7S

Σε περιπτώσεις ασθενών με ακαθόριστη ή ατα-
ξινόμητη κολίτιδα μπορεί να γίνει επανορθωτι-
κή ολική κολεκτομή, με την προϋπόθεση ότι οι 
ασθενείς ενημερώνονται για τον αυξημένο κίν-
δυνο επιπλοκών και αποτυχίας της ληκύθου (EL 
4, RG C).

Σε ποσοστό περίπου 10% των ασθενών με κολίτι-
δα δεν είναι δυνατό να γίνει διάγνωση εάν πρόκει-
ται για ελκώδη κολίτιδα ή νόσο Crohn ακόμα και 
μετά την κολεκτομή. Οι ορισμοί της ακαθόριστης 
και της αταξινόμητης κολίτιδας αναφέρονται στο 
Κεφ. 1. Υπάρχουν μελέτες στις οποίες φαίνεται ότι 
σε περιπτώσεις που γίνεται ΕΠΑΛ σε ασθενείς με 
ακαθόριστη κολίτιδα η έκβαση είναι χειρότερη, και 

άλλες από τις οποίες δεν προκύπτουν σημαντικές 
διαφορές.356,357 Από τις μελέτες στις οποίες υπάρ-
χουν στοιχεία για την έκβαση των ασθενών μετά το 
χειρουργείο, φαίνεται ότι όσοι διαγιγνώσκονται εκ 
των υστέρων ως πάσχοντες από νόσο Crohn εμφα-
νίζουν περισσότερες επιπλοκές και έχουν μεγαλύτε-
ρα ποσοστά αποτυχίας της ληκύθου. Από μία ομά-
δα έχουν αναφερθεί ποσοστά επιπλοκών παρόμοια 
με της ΕΚ για ασθενείς με προεγχειρητική διάγνωση 
Crohn κολίτιδας, εκ των οποίων όμως κανείς δεν 
είχε συμμετοχή του λεπτού εντέρου ή περιπρωκτι-
κή νόσο.358 Δεν είναι δυνατό, όμως, να γίνει σύστα-
ση για ΕΠΑΛ σε ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn. 
Εάν προταθεί η ΕΠΑΛ ως επιλογή σε τέτοιους ασθε-
νείς, πρέπει να ενημερώνονται με σαφήνεια για τον 
αυξημένο κίνδυνο σηπτικών επιπλοκών και αποτυ-
χίας της ληκύθου.

7.6.  Χειρουργική επέμβαση 
και φαρμακευτική αγωγή

7.6.1.  Περιεγχειρητική χορήγηση 
κορτικοειδών

Θέση ECCO 7T

Η λήψη κορτικοειδών σε δόση >20 mg πρεδνι-
ζολόνης (ή ισοδύναμης δόσης άλλου κορτικοει-
δούς) για 6 ή περισσότερες εβδομάδες πριν το 
χειρουργείο αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών (EL 
3b, RG C). Γι’ αυτό το λόγο, τα κορτικοειδή πρέ-
πει να μειώνονται πριν το χειρουργείο εάν αυτό 
είναι δυνατό.

Δεδομένα από μη ελεγχόμενες ή αναδρομικές με-
λέτες υποδεικνύουν ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν 
κορτικοειδή σε δόση >20 mg πρεδνιζολόνης για 
διάστημα >6 εβδομάδων, έχουν αυξημένο κίνδυνο 
χειρουργικών επιπλοκών.359,360 Ο ρυθμός σταδια-
κής μείωσης των κορτικοειδών μετά την επείγου-
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σα κολεκτομή για οξεία, βαριά ΕΚ, εξαρτάται από 
τη δόση και τη διάρκεια της χορήγησής τους πριν 
την επέμβαση. Οι συστάσεις στο σημείο αυτό είναι 
μάλλον αυθαίρετες, αλλά ο σκοπός είναι η αποφυγή 
κρίσης φλοιοεπινεφριδιακής ανεπάρκειας (κρίσης 
Addison) που εκδηλώνεται ως υπόταση, υπονατρι-
αιμία και υπογλυκαιμία στις βαρύτερες περιπτώσεις 
ή ως αργοπορημένη ανάρρωση από την επέμβαση 
σε ηπιότερες περιπτώσεις. Ως γενική αρχή, εάν οι 
ασθενείς ελάμβαναν κορτικοειδή για διάστημα <1 
μήνα πριν το χειρουργείο, αυτά μπορούν να διακο-
πούν μετά το χειρουργείο χωρίς ιδιαίτερο πρόβλη-
μα. Σε ασθενείς που ελάμβαναν κορτικοειδή για 1-3 
μήνες πριν το χειρουργείο, μπορούν να δοθούν με-
τεγχειρητικά 20 mg/ημέρα και να μειώνονται κατά 
5 mg/εβδομάδα. Σε ασθενείς που ελάμβαναν κορ-
τικοειδή για διάστημα 3-6 μηνών η μετεγχειρητική 
δόση μπορεί να μειώνεται κατά 2,5 mg/εβδομάδα, 
ενώ στις σπάνιες περιπτώσεις που ασθενείς κατα-
λήγουν στο χειρουργείο λαμβάνοντας κορτικοειδή 
για διάστημα >6 μηνών, η μείωση της δόσης πρέπει 
να γίνεται ακόμα βραδύτερα, πιθανόν κατά 1 mg/
εβδομάδα.

7.6.2.  Περιεγχειρητική χορήγηση 
αζαθειοπρίνης

Θέση ECCO 7U

Η χορήγηση αζαθειοπρίνης προεγχειρητικά δεν 
αυξάνει τον κίνδυνο μετεγχειρητικών επιπλοκών 
(EL 3b, RG C). Κολεκτομή που γίνεται αμέσως ή 
μεσοπρόθεσμα μετά από χορήγηση κυκλοσπο-
ρίνης δεν έχει μεγαλύτερο κίνδυνο μετεγχειρητι-
κών επιπλοκών (EL 2b, RG D), ενώ δεν υπάρχουν 
ακόμα δεδομένα για τους βιολογικούς παράγο-
ντες (infliximab).

Παρότι υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις, η αζα-
θειοπρίνη δεν φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο χει-
ρουργικών επιπλοκών.360-363

7.6.3.  Περιεγχειρητική χορήγηση αντι-TNF 
παραγόντων

Ο TNF κατέχει θέση-κλειδί στις ανοσολογικές απο-
κρίσεις. Η αναστολή του από το infliximab ή άλλους 
βιολογικούς παράγοντες μπορεί να οδηγήσει σε 
σοβαρές μετεγχειρητικές επιπλοκές, ειδικά σε περι-
πτώσεις επείγουσας κολεκτομής, όπου η χορήγηση 
του infliximab λίγες ημέρες ή εβδομάδες πριν το 
χειρουργείο μπορεί να σχετίζεται με αυξημένο κίν-
δυνο σηπτικών επιπλοκών. Ακόμα και αν το φάρμα-
κο δεν αυξάνει τον κίνδυνο σήψης, είναι πιθανό μια 
λοίμωξη που θα παρουσιασθεί κατά τη μετεγχειρη-
τική περίοδο να έχει δυσμενέστερη πορεία όταν κυ-
κλοφορεί στον οργανισμό ο αντι-TNF παράγοντας. 
Είναι τεκμηριωμένο ότι σε περιπτώσεις προγραμ-
ματισμένης χειρουργικής επέμβασης σε ασθενείς 
με νόσο Crohn, η παρουσία του IFX δεν σχετίζεται 
με αυξημένο κίνδυνο σήψης,83,364 δεν είναι όμως 
γνωστό αν αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις επεί-
γουσας κολεκτομής για οξεία, βαριά ΕΚ (Κεφ. 5.2.5). 
Σε μελέτη επιτήρησης από τη Σκωτία, 13 από τους 
39 ασθενείς με οξεία βαριά ΕΚ που υπεβλήθησαν 
σε κολεκτομή είχαν λάβει IFX πριν το χειρουργείο. 
Ένας ασθενής που είχε κατ’ αρχήν ανταποκριθεί στο 
IFX πέθανε από σηπτικό shock λόγω βρογχοπνευ-
μονίας 3 εβδομάδες μετά τη θεραπεία, ενώ άλλος 
ασθενής παρουσίασε βαριά, ανθεκτική σε κοινή 
αντιβιοτική θεραπεία σήψη, που ανταποκρίθηκε 
μόνο σε παρεντερική χορήγηση αντιμυκητιασικής 
αγωγής.82 Ανησυχητικά ήταν τα αποτελέσματα και 
μίας ακόμα μελέτης που περιέλαβε 20 ασθενείς με 
βαριά, κορτικοανθεκτική ΕΚ, στους οποίους χορη-
γήθηκε κυκλοσπορίνη πριν το IFX (μέσο διάστημα: 
3,8 μήνες, εύρος: 0,5-2,2) ή IFX πριν την κυκλο-
σπορίνη (2 εγχύσεις κατά μέσο όρο, εύρος 1-3).365 
Ένας ασθενής κατέληξε από σηψαιμία από E. Coli, 
ο δεύτερος παρουσίασε ίκτερο και ο τρίτος ερπη-
τική οισοφαγίτιδα. Η απεγνωσμένη προσπάθεια 
να αποφευχθεί πάση θυσία η κολεκτομή κρύβει 
πολλούς κινδύνους και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορεί 
να γίνει σύσταση για τέτοιες θεραπείες. Αυτό ενι-
σχύεται και από μελέτη από την Κλινική Mayo,366 
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σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ΕΠΑΛ αφού έχει 
προηγηθεί η χορήγηση IFX. Στο χρονικό διάστημα 
μεταξύ 2002-2005, 47 ασθενείς έλαβαν IFX πριν από 
την ΕΠΑΛ, ενώ 254 ασθενείς δεν έλαβαν θεραπεία 
με βιολογικό παράγοντα. Οι ασθενείς της πρώ-
της ομάδας ήταν μικρότερης ηλικίας (μέση ηλικία 
28,1 έτη έναντι 39,3 ετών της δεύτερης ομάδας), 
γεγονός που μάλλον αντανακλά τις προσπάθειες 
για εξάντληση της συντηρητικής θεραπείας στους 
νέους ασθενείς πριν την απόφαση για κολεκτομή. 
Η συνολική νοσηρότητα του χειρουργείου δεν διέ-
φερε μεταξύ των δύο ομάδων (61,7% έναντι 48,8%, 
p=0,10) και η θνητότητα ήταν μηδενική. Όμως, στην 
ομάδα του IFX υπήρχαν περισσότερες περιπτώσεις 
αναστομωτικής διαφυγής (p=0,02), περισσότερες 
επιπλοκές σχετιζόμενες με τη λειτουργία της ληκύ-
θου (p=0,01) και περισσότερες λοιμώξεις (p<0,01). 
Στην πολυπαραγοντική ανάλυση το IFX ήταν η 
μόνη παράμετρος που συσχετίσθηκε θετικά με τις 
λοιμώδεις επιπλοκές (OR: 3,5, 95% CI: 1,6-7,5). Όταν 
συνυπολογίστηκαν στην ανάλυση η ηλικία, η δόση 
των κορτικοστεροειδών, η λήψη αζαθειοπρίνης και 
η βαρύτητα της κολίτιδας, η συσχέτιση αυτή παρέ-
μεινε στατιστικά σημαντική (OR: 2,7, 95% CI: 1,1-6,7). 
Επομένως, η χρήση του IFX στην περιεγχειρητική 
περίοδο σε ασθενείς με βαριά κολίτιδα πρέπει να 
γίνεται με προσοχή.

7.7.  Η κολεκτομή στην κλινική 
πράξη

Τα ποσοστά κολεκτομής ποικίλλουν ανάλογα με τις 
ομάδες των υπό παρακολούθηση ασθενών, τη δι-
άρκεια της παρακολούθησης και τη γεωγραφική πε-
ριοχή από την οποία προέρχονται. Στις μελέτες που 
δημοσιεύθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 
τα ποσοστά κολεκτομής ανέρχονταν στο 23%-34% 
στα 10 έτη παρακολούθησης, ποσοστά που ήταν 
ακόμα υψηλότερα στους ασθενείς με πανκολίτιδα 
(35% στα 5 έτη και 42%-54% στα 10 έτη).367-369 Δεν 
είναι ξεκάθαρο εάν τα ποσοστά αυτά άλλαξαν με 
την πάροδο των ετών, ακόμα και σε περιοχές όπως 

η Κοπεγχάγη, όπου υπάρχει άριστο σύστημα κατα-
γραφής και αναφοράς των στοιχείων και όπου τα 
ποσοστά κολεκτομής ήταν ανέκαθεν υψηλά. Όταν 
μελετήθηκαν προοπτικά ασθενείς με ΕΚ από την 
Κοπεγχάγη, που είχαν πρωτοδιαγνωσθεί μεταξύ 
των ετών 2003-2005, διαπιστώθηκε ότι μόλις 6% 
αυτών υπεβλήθησαν σε κολεκτομή κατά το 1ο έτος 
(έτος της διάγνωσης της νόσου), ποσοστό που εί-
ναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που αναφέρεται σε 
προηγούμενες μελέτες.370 Το χαμηλό αυτό ποσοστό 
μπορεί να αντανακλά την αύξηση του ποσοστού 
των ασθενών με ήπια νόσο και με ορθίτιδα που 
πρωτοδιαγνώσθηκαν την περίοδο εκείνη γιατί όταν 
εξετάσθηκαν 3 συνεχόμενες πληθυσμιακές ομάδες 
ΙΦΕΝ από την Κοπεγχάγη (1962-2005), το συνολικό 
ποσοστό του χειρουργείου σε 1.575 ασθενείς με ΕΚ 
δεν φάνηκε να έχει μειωθεί.195 Σε μία ευρωπαϊκή 
ομάδα έναρξης 781 ασθενών από 7 χώρες, το συνο-
λικό ποσοστό κολεκτομής στα 10 έτη ήταν 8,7%.371 
Τα ποσοστά κολεκτομής ασθενών με εκτεταμένη 
κολίτιδα κατά την πρωτοδιάγνωση κυμαίνονταν σε 
διάφορες χώρες από 8,5% (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, 
Ισραήλ) έως 22,1% (Δανία, Νορβηγία, Ολλανδία). 
Η έκταση της νόσου δεν διέφερε μεταξύ ασθενών 
από χώρες της Βόρειας και της Νότιας Ευρώπης, 
όμως τα ¾ των ασθενών είχαν ορθίτιδα ή ήπιας 
δραστηριότητας νόσο (557/745 ασθενείς). Αυτό 
εξηγεί εν μέρει τα χαμηλά ποσοστά κολεκτομής, για 
τα οποία μπορεί να ευθύνονται και άλλοι παράγο-
ντες όπως πολιτισμικές διαφορές των ασθενών που 
επηρεάζουν τον τρόπο αντιμετώπισης της νόσου 
και την αποδοχή των συμπτωμάτων. Το ποσοστό 
κολεκτομής στη 10ετία ήταν 2% για ασθενείς με 
ορθίτιδα/περιφερική κολίτιδα, 18% για ασθενείς με 
εκτεταμένη κολίτιδα (κατά τη διάγνωση) και 39% 
για τους ασθενείς που είχαν κατά τη διάγνωση ορθί-
τιδα και στη συνέχεια η νόσος επεκτάθηκε (62/557 
ή 11% όλων των ασθενών).
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8. Ληκυθίτιδα

8.1. Γενικά

Η ολική κολεκτομή με ειλεοπρωκτική αναστομωτική 
λήκυθο (ΕΠΑΛ) είναι η επέμβαση εκλογής για τους πε-
ρισσότερους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ) που 
χρειάζονται κολεκτομή.1 Η ληκυθίτιδα είναι μια μη ειδι-
κή φλεγμονή του εξ ειλεού ρεζερβουάρ και η πιο συχνή 
επιπλοκή της ΕΑΛ σε ασθενείς με ΕΚ.2-7 Η συχνότητά της 
σχετίζεται με τη διάρκεια της παρακολούθησης, εμφανι-
ζόμενη έως και στο 50% των ασθενών 10 έτη μετά την 
ΕΠΑΛ σε μεγάλες σειρές από μεγάλα κέντρα αναφο-
ράς.1-9 Η αθροιστική επίπτωση της ληκυθίτιδας σε ασθε-
νείς με ΕΠΑΛ για οικογενή αδενωματώδη πολυποδίαση 
είναι αρκετά μικρότερη, κυμαινόμενη από 0 έως 10%.10-12

Οι αιτίες για την υψηλότερη συχνότητα της ληκυθίτιδας 
στην ΕΚ παραμένουν άγνωστες. Απροσδιόριστο παρα-
μένει και το εάν η ληκυθίτιδα αναπτύσσεται συχνότερα 
εντός των πρώτων ετών μετά την ΕΠΑΛ ή εάν ο κίνδυνος 
εξακολουθεί να αυξάνει με πιο μακρά παρακολούθηση.

Θέση ECCO 8A 

Η διάγνωση της ληκυθίτιδας απαιτεί την παρου-
σία συμπτωμάτων, μαζί με χαρακτηριστικές ενδο-
σκοπικές και ιστολογικές βλάβες [EL 3a, RG B]. Η 
εκτεταμένη κολίτιδα, οι εξωεντερικές εκδηλώσεις 
(π.χ. η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα), 
το να είναι κάποιος μη καπνιστής, τα θετικά p-
ANCA και η χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμο-
νωδών φαρμάκων είναι δυνητικοί παράγοντες 
κινδύνου για ληκυθίτιδα [EL 3b, RG D].

8.1.1. Συμπτώματα

Μετά από ολική κολεκτομή με ΕΠΑΛ, η μέση συχνό-
τητα αποβολής κοπράνων είναι 4 με 8 κενώσεις1-4,13,14 

με 700 ml ημισχηματισμένων/υδαρών κοπράνων 
την ημέρα.2,13,14 Τα συμπτώματα που σχετίζονται με 
τη ληκυθίτιδα περιλαμβάνουν αυξημένη συχνό-
τητα αποβολής κοπράνων με υδαρή σύσταση, κο-
λικοειδές κοιλιακό άλγος, έπειξη προς αφόδευση, 
τεινεσμό και αίσθημα δυσφορίας στην πύελο.2,15 
Μπορεί ακόμη να εμφανισθεί αποβολή αίματος από 
το ορθό, πυρετός ή εξωεντερικές εκδηλώσεις. Η 
αποβολή αίματος από το ορθό σχετίζεται πιο συχνά 
με φλεγμονή του ορθικού κολοβώματος (“cuffitis”)16 
παρά με ληκυθίτιδα. Ακράτεια κοπράνων μπορεί 
να προκύψει επί απουσίας ληκυθίτιδας μετά ΕΠΑΛ, 
είναι όμως πιο συχνή σε ασθενείς με ληκυθίτιδα. Συ-
μπτώματα δυσλειτουργίας της ληκύθου σε ασθενείς 
με ΕΠΑΛ μπορεί να οφείλονται σε καταστάσεις άλ-
λες εκτός ληκυθίτιδας, συμπεριλαμβανομένων της 
νόσου του Crohn της ληκύθου,17-19 της φλεγμονής 
του ορθικού κολοβώματος16 και της ευερέθιστης 
ληκύθου.20 Για το λόγο αυτό, η διάγνωση εξαρτάται 
από την ενδοσκόπηση και τη βιοψία σε συνδυασμό 
με τα συμπτώματα.

8.1.2. Ενδοσκόπηση (ληκυθοσκόπηση)

Η ληκυθοσκόπηση και η βιοψία ληκυθικού βλεννο-
γόνου πρέπει να γίνονται σε ασθενείς με συμπτώμα-
τα συμβατά με ληκυθίτιδα, με σκοπό να επιβεβαιώ-
σουν τη διάγνωση.15 Οι ασθενείς με ειλεοπρωκτική 
λήκυθο περιστασιακά έχουν στένωση στη ληκυ-
θοπρωκτική αναστόμωση, έτσι ώστε να απαιτείται 
καλύτερα γαστροσκόπιο παρά κολονοσκόπιο για τη 
ληκυθοσκόπηση. Ενδοσκοπικά ευρήματα συμβα-
τά με ληκυθίτιδα περιλαμβάνουν διάχυτο ερύθημα 
λόγω φλεγμονής της ληκύθου, το οποίο μπορεί να 
εμφανίζεται κατά τόπους, σε αντίθεση με αυτό που 
παρατηρείται στην ΕΚ. Χαρακτηριστικά ενδοσκο-
πικά ευρήματα περιλαμβάνουν οίδημα, κοκκίωση, 
ευθρυπτότητα, αυτόματη ή προκλητή αιμορραγία, 
εξαφάνιση του αγγειακού δικτύου, βλεννώδη εκ-
κρίματα, αιμορραγία, διαβρώσεις και εξέλκωση.17 Οι 
διαβρώσεις και/ή τα έλκη κατά μήκος της γραμμής 
συρραφής δεν υποδηλώνουν απαραίτητα ληκυθίτιδα. 
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Χαρακτηριστικά αυτά τα ευρήματα είναι μη ειδικά 
και οι βλάβες μπορεί να είναι ασυνεχείς, σε αντίθεση 
με τις κολοορθικές βλάβες στην ΕΚ.18,21,22 

Βιοψίες πρέπει να λαμβάνονται από το βλεννογόνο 
της ληκύθου και από το προσιόν σκέλος ύπερθεν 
της ληκύθου, αλλά όχι κατά μήκος της γραμμής 
συρραφής.

8.1.3. Ιστοπαθολογία της ληκυθίτιδας

Τα ιστολογικά ευρήματα της ληκυθίτιδας είναι επί-
σης μη ειδικά, συμπεριλαμβανομένης της οξείας 
φλεγμονής με πολυμορφοπυρηνική λευκοκυτταρική 
διήθηση, κρυπτικά αποστημάτια και εξέλκωση, σε 
συνδυασμό με χρόνια φλεγμονώδη διήθηση.21,22 Πι-
θανόν να υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ ενδοσκοπικών 
και ιστολογικών ευρημάτων στη ληκυθίτιδα, που δυ-
νατόν να συνδέεται με λάθος δειγματοληψίας.23,24 Οι 
μορφολογικές αλλαγές του επιθηλίου που καλύπτει 
τη λήκυθο κατά κανόνα αναπτύσσονται εντός 12-18 
μηνών μετά τη σύγκλειση της ειλεοστομίας, και χα-
ρακτηρίζονται από επιπέδωση και ελαττωμένο αριθ-
μό, ή εξαφάνιση των λαχνών, που οδηγεί σε ατροφία 
λαχνών (κολική μεταπλασία).22-24 Παρόλο που η αιτι-
ολογία της ληκυθίτιδας παραμένει άγνωστη, μπορεί 
να εξαχθεί από την προτίμησή της για ασθενείς με 
ΕΚ και την απάντηση στην αντιβιοτική θεραπεία ότι 
η βακτηριακή χλωρίδα και οτιδήποτε προδιαθέτει 
στην ίδια την ΕΚ εμπλέκεται στην παθογένεια της 
ιστικής βλάβης στην ειλεοπρωκτική λήκυθο.25,26 Λη-
κυθίτιδα τείνει να εμφανίζεται μόνο αφού έχει ανα-
πτυχθεί κολική μεταπλασία στη λήκυθο, παρόλο που 
δεν έχει αποδειχθεί κάποια αιτιολογική συσχέτιση.

Θέση ECCO 8B

Τα πιο συχνά συμπτώματα της ληκυθίτιδας είναι ο 
αυξημένος αριθμός αποβολής υδαρών κοπράνων, 
η έπειξη προς αφόδευση, το κολικοειδές κοιλιακό 

άλγος και το αίσθημα δυσφορίας στην πύελο. Ο 
πυρετός και η αιμορραγία είναι σπάνια [EL 1c, RG 
B]. Κατά κανόνα δεν απαιτείται ληκυθοσκόπηση 
μετά την επίτευξη κλινικής ύφεσης [EL 5, RG D].

8.1.4. Διαφορική διάγνωση

Το κλινικό ιστορικό και οι βιοψίες βοηθούν στη δι-
άκριση μεταξύ ληκυθίτιδας, ισχαιμίας, νόσου του 
Crohn (NC) και άλλων σπάνιων μορφών δυσλειτουρ-
γίας της ληκύθου όπως η κολλαγονική ληκυθίτιδα, η 
εκ Clostridium difficile ή η εκ κυτταρομεγαλοϊού λη-
κυθίτιδα.27-29 Η δευτεροπαθής ληκυθίτιδα, λόγω πυ-
ελικής σήψης, συνήθως προκαλεί τοπική φλεγμονή 
και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Οι βιοψίες που 
λαμβάνονται από τον ειλεό ύπερθεν της ληκύθου 
μπορεί να αποκαλύψουν προ-ληκυθική ειλεΐτιδα ως 
αιτία της δυσλειτουργίας της ληκύθου, παρόλο που 
αυτή συνήθως προκαλεί ορατή εξέλκωση που μπο-
ρεί να συγχέεται με νόσο του Crohn.30 Η πιθανότητα 
μη ειδικής ειλεΐτιδας λόγω ΜΣΑΦ πρέπει να λαμβά-
νεται υπόψη.31

8.1.5.  Παράγοντες κινδύνου 
για ληκυθίτιδα και δυσλειτουργία 
της ληκύθου

Αναφερόμενοι παράγοντες κινδύνου για ληκυ-
θίτιδα περιλαμβάνουν την εκτεταμένη ΕΚ,1,32 την 
ειλεΐτιδα εκ παλινδρομήσεως,32 τις εξωεντερικές 
εκδηλώσεις (ειδικά την πρωτοπαθή σκληρυντική 
χολαγγειίτιδα),5,19,33 το να είναι κάποιος μη καπνι-
στής34 και τη συστηματική χρήση ΜΣΑΦ.31,35 Οι 
γενετικοί πολυμορφισμοί του ανταγωνιστή του 
υποδοχέα της ιντερλευκίνης-136 και η παρουσία 
περιπυρηνικών αντιουδετεροφιλικών κυτταροπλα-
σματικών αντισωμάτων37 έχουν επίσης συσχετισθεί 
με τη ληκυθίτιδα. Δεν προκαλεί έκπληξη το ότι οι 
μελέτες δεν συμφωνούν όσον αφορά στο ρόλο 
καθενός από τους παράγοντες κινδύνου. Μερικά 



από τα καλύτερα δεδομένα για τους παράγοντες 
κινδύνου προέρχονται από την Cleveland Clinic.38 
240 διαδοχικοί ασθενείς ταξινομήθηκαν ως έχοντες 
υγιείς ληκύθους (n=49), ληκυθίτιδα (n=61), νόσο 
του Crohn (n=39), φλεγμονή του ορθικού κολοβώ-
ματος (cuffitis) (n=41), ή σύνδρομο ευερεθίστης λη-
κύθου (n=50). Ο κίνδυνος ανάπτυξης ληκυθίτιδας 
αυξανόταν 3-5 φορές όταν η ένδειξη για ΕΑΛ ήταν 
η δυσπλασία (OR: 3,89, 95% CI: 1,69-8,98) ή όταν ο 
ασθενής δεν είχε καπνίσει ποτέ (OR: 5,09, 95% CI: 
1,01-25,69), ή λάμβανε ΜΣΑΦ (OR: 3,24, 95% CI: 
1,71-6,13), ή (περιέργως ίσως) δεν είχε λάβει ποτέ 
αγχολυτικά (OR: 5,19, 95% CI: 1,45-18,59). O κίνδυ-
νος να αποδειχθεί ότι πάσχει από νόσο του Crohn 
της ληκύθου αυξανόταν σημαντικά με το να είναι 
ενεργός καπνιστής (OR: 4,77, 95% CI: 1,39-16,25), 
και συσχετιζόταν μετρίως με το να έχει λήκυθο 
επί μακρόν (OR: 1,20, 95% CI: 1,12-1,30). H φλεγ-
μονή του ορθικού κολοβώματος (cuffitis) σχετιζό-
ταν με συμπτώματα αρθραλγίας (OR: 4,13, 95% CI: 
1,91-8,94) και νεαρότερη ηλικία (OR: 1,16, 95% CI: 
1,01-1,33). Το σύνδρομο της ευερεθίστης ληκύθου 
πιθανόν υποδιαγιγνώσκεται, παρόλο που είναι συ-
χνή αιτία δυσλειτουργίας της ληκύθου όταν άλλα 
αίτια (συμπεριλαμβανομένων της ληκύθου μικρού 
όγκου, της ατελούς κένωσης και της συστροφής της 
ληκύθου) έχουν αποκλεισθεί και οι εξετάσεις είναι 
φυσιολογικές. Ο κύριος παράγοντας κινδύνου είναι 
η λήψη αντικαταθλιπτικών (OR: 4,17, 95% CI: 1,95-
8,92) ή αγχολυτικών (OR: 3,21, 95% CI: 1,34-7,47), 
γεγονός που δηλώνει ότι αυτοί οι άνθρωποι ίσως 
είχαν σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου που συνει-
σέφερε στα συμπτώματα της κολίτιδας πριν το χει-
ρουργείο της ληκύθου.38

Αυτοί οι παράγοντες κινδύνου δεν πρέπει να απο-
κλείουν την ολική κολεκτομή αν η επέμβαση είναι 
απαραίτητη, αλλά επιβάλλουν προεγχειρητικές συ-
ζητήσεις με τον ασθενή και την οικογένεια. Ειδικά, η 
πιθανότητα το ΣΕΕ να συνεισφέρει στην ανθεκτική 
ΕΚ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να αποδει-
κνύεται αντικειμενικά η χορήγηση θεραπείας για 
ανθεκτική κολίτιδα πριν την επέμβαση. Εάν υπάρχει 

ασυμφωνία μεταξύ της περιεγχειρητικής και ενδο-
σκοπικής εμφάνισης, ή εάν ο ασθενής είναι σε αντι-
καταθλιπτικά, τότε ο κίνδυνος για δυσλειτουργία 
της ληκύθου μετά ΕΠΑΛ πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα 
προσεκτικά υπόψη. Αυτό αποτελεί μάλλον ενδε-
δειγμένη διαχείριση προσδοκιών παρά αντένδειξη 
για την κατάλληλη θεραπεία.

8.2. Τύποι ληκυθίτιδας

8.2.1. Οξεία και χρόνια ληκυθίτιδα

Βάσει των συμπτωμάτων και της ενδοσκόπησης, 
η ληκυθίτιδα μπορεί να διακριθεί σε αυτή που 
βρίσκεται σε ύφεση (φυσιολογική συχνότητα απο-
βολής κοπράνων από τη λήκυθο) και σε ενεργή 
ληκυθίτιδα (αυξημένη συχνότητα με ενδοσκοπική 
εμφάνιση και ιστολογία συμβατή με ληκυθίτιδα).15,39 
Η ενεργή ληκυθίτιδα μπορεί εν συνεχεία να διακρι-
θεί σε οξεία ή χρόνια, ανάλογα με τη διάρκεια των 
συμπτωμάτων. Το όριο για τη χρονιότητα είναι η δι-
άρκεια συμπτωμάτων >4 εβδομάδων. Έως και 10% 
των ασθενών αναπτύσσουν χρόνια ληκυθίτιδα που 
απαιτεί μακροχρόνια θεραπεία και μια μικρή υποο-
μάδα έχει ληκυθίτιδα ανθεκτική στη φαρμακευτική 
θεραπεία3.

8.2.2. Διαβάθμιση λυκηθίτιδας

Ο δείκτης ενεργότητας της ληκυθίτιδας (Pouchitis 
Disease Activity Index, PDAI) έχει δημιουργηθεί για 
να προτυποποιήσει τα διαγνωστικά κριτήρια και να 
εκτιμήσει τη σοβαρότητα της ληκυθίτιδας.15,39,40 Ο 
PDAI είναι ένα σύνθετο σκορ που εκτιμά συμπτώ-
ματα, ενδοσκόπηση και ιστολογία. Κάθε παράμε-
τρος του σκορ λαμβάνει το ανώτερο 6 βαθμούς. Οι 
ασθενείς με ένα συνολικό PDAI σκορ ≥7 κατατάσ-
σονται έως έχοντες ληκυθίτιδα, άρα ένας ασθενής 
πρέπει να έχει και συμπτώματα και ενδοσκοπική ή 
ιστολογική απόδειξη ληκυθίτιδας, και, ιδεώδες, και 
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τα τρία. Το πρόβλημα είναι ότι περίπου ένα τέταρτο 
των ασθενών με υψηλό σκορ συμπτωμάτων που 
παραπέμπει σε ληκυθίτιδα ίσως να μην πληροί τα 
κριτήρια για τη διάγνωση της ληκυθίτιδας, όπως 
εκτιμώνται από το PDAI, μιας και τα ενδοσκοπικά 
και ιστολογικά κριτήρια μπορεί να είναι απόντα. 
Κατά συνέπεια, ένας σχετικά μεγάλος αριθμός 
ασθενών ίσως να αντιμετωπίζεται χωρίς λόγο για 
ληκυθίτιδα όταν τα συμπτώματα οφείλονται σε 
άλλες καταστάσεις. Και άλλα συστήματα διαβάθ-
μισης έχουν δημιουργηθεί, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνου του Moskowitz21 και ενός δείκτη από τη Χα-
ϊδελβέργη. Οι συγκρίσεις με τον PDAI41,42 δείχνουν 
ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά 
αυτού, αλλά αυτό επηρεάζει μάλλον τις κλινικές με-
λέτες παρά την κλινική πρακτική.

8.2.3.  Υποτροπιάζουσα ληκυθίτιδα 
και επιπλοκές

Η ληκυθίτιδα υποτροπιάζει σε ποσοστό άνω του 
50%.3,15,39 Οι ασθενείς με υποτροπιάζουσα ληκυθί-
τιδα μπορούν ευρέως να διακριθούν σε τρεις κα-
τηγορίες: σε εκείνους με μη συχνά επεισόδια (<1/
έτος), με υποτροπιάζουσα πορεία (1-3 επεισόδια/
χρόνο) ή με συνεχή πορεία. Η ληκυθίτιδα μπορεί 
περαιτέρω να χαρακτηρισθεί ως ανταποκρινόμενη 
στη θεραπεία ή ως ανθεκτική, βάσει της ανταπό-
κρισης σε θεραπεία με ένα αντιβιοτικό (βλ. 8.3.2).7,9 
Παρόλο που αυτές οι διακρίσεις είναι εν πολλοίς 
αυθαίρετες, βοηθούν και τους ασθενείς και τους 
ιατρούς τους όταν αναζητούν θεραπευτικές επιλο-
γές για να μεταβάλλουν τον τύπο της ληκυθίτιδας. 
Οι επιπλοκές της ληκυθίτιδας περιλαμβάνουν τα 
αποστήματα, τα συρίγγια, τη στένωση της ληκυ-
θοπρωκτικής αναστόμωσης και το αδενοκαρκίνω-
μα της ληκύθου.7,27,39 Η τελευταία επιπλοκή είναι η 
εξαίρεση και προκύπτει σχεδόν μόνο όταν υπάρχει 
προϋπάρχουσα δυσπλασία ή καρκίνωμα στο αρχι-
κό δείγμα κολεκτομής.

8.3. Φαρμακευτική θεραπεία

8.3.1. Οξεία ληκυθίτιδα: Αντιβιοτικά

Θέση ECCO 8C

Η πλειοψηφία των ασθενών ανταποκρίνονται στη 
μετρονιδαζόλη ή τη σιπροφλοξασίνη, παρόλο που ο 
βέλτιστος τύπος θεραπείας δεν έχει σαφώς ορισθεί 
[EL 1b, RG D]. Τα αντιδιαρροϊκά φάρμακα μπορεί να 
μειώνουν τον αριθμό των υδαρών κενώσεων στους 
ασθενείς, ανεξαρτήτως ληκυθίτιδας [EL 5, RG D].

Η αντιμετώπιση της ληκυθίτιδας είναι κατά το πλείστον 
εμπειρική και έχουν διεξαχθεί μόνο μικρές μελέτες 
ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο. Τα αντιβιοτικά είναι 
ο βασικός άξονας θεραπείας, και η μετρονιδαζόλη και 
η σιπροφλοξασίνη είναι οι συνηθέστερες αρχικές προ-
σεγγίσεις, με ταχεία συχνά ανταπόκριση. Ο προσεγγι-
στικός σχετικός κίνδυνος (odds ratio) να επιτευχθεί 
ανταπόκριση με τη χρήση από του στόματος μετρο-
νιδαζόλης σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο στη χρό-
νια ενεργό ληκυθίτιδα ήταν 26,67 (95% CI: 2,31-308,01, 
NNT=2).43 Πάντως, οι τυχαιοποιημένες μελέτες και για 
τη μετρονιδαζόλη και για τη σιπροφλοξασίνη είναι μι-
κρές.44-46 Τα δύο φάρμακα έχουν συγκριθεί σε μία άλλη 
μικρή τυχαιοποιημένη μελέτη.47 Επτά ασθενείς έλαβαν 
σιπροφλοξασίνη 1 g/ημέρα και εννέα ασθενείς μετρο-
νιδαζόλη 20 mg/kg/ημέρα για μία περίοδο 2 εβδομά-
δων. Η σιπροφλοξασίνη μείωσε το PDAI σκορ από 
10,1±2,3 σε 3,3±1,7 (p=0,0001), ενώ η μετρονιδαζόλη 
από 9,7±2,3 σε 5,8±1,7 (p=0,0002). Υπήρχε σημαντικά 
μεγαλύτερη μείωση στη σιπροφλοξασίνη σε σύγκρι-
ση με τη μετρονιδαζόλη όσον αφορά στο συνολικό 
PDAI (p=0,002), στο συμπτωματικό σκορ (p=0,03) και 
στο ενδοσκοπικό σκορ (p=0,03), όπως επίσης και λιγό-
τερες ανεπιθύμητες ενέργειες (33% των ασθενών που 
αντιμετωπίστηκαν με μετρονιδαζόλη ανέφεραν παρε-
νέργειες, κανένας όμως από αυτούς με σιπροφλοξα-
σίνη). Η συνδυασμένη αντιβιοτική θεραπεία είναι μια 
επιλογή για εμμένοντα συμπτώματα (βλ. κάτω).
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8.3.2.  Χρόνια ληκυθίτιδα: Συνδυασμένη 
αντιβιοτική θεραπεία ή βουδεσονίδη

Θέση ECCO 8D

Στη χρόνια ληκυθίτιδα, είναι αποτελεσματική η 
συνδυασμένη αντιβιοτική θεραπεία [EL 1b, RG B]. 

Για ασθενείς με επίμονα συμπτώματα, πρέπει να 
ληφθούν υπόψη εναλλακτικές διαγνώσεις, συμπε-
ριλαμβανομένων της μη διαγνωσθείσης νόσου του 
Crohn, της ληκυθοπρωκτικής ή της ειλεοληκυθικής 
στένωσης, της λοίμωξης με CMV ή Cl difficile, της κολ-
λαγονικής ληκυθίτιδας, της φλεγμονής του ορθικού 
κολοβώματος, ανατομικών διαταραχών, ή του συν-
δρόμου ευερεθίστης ληκύθου. Περίπου 10-15% των 
ασθενών με οξεία ληκυθίτιδα αναπτύσσουν χρόνια 
ληκυθίτιδα, η οποία μπορεί να είναι «ανταποκρινό-
μενη στη θεραπεία» ή «ανθεκτική στη θεραπεία» 
με χορήγηση ενός μόνο αντιβιοτικού.39 Οι ασθενείς 
με χρόνια, ενεργό ληκυθίτιδα δεν ανταποκρίνονται 
στη συμβατική θεραπεία και συχνά συνεχίζουν να 
υποφέρουν από συμπτώματα, που είναι μια συχνή 
αιτία αποτυχίας της ληκύθου. Η συνδυασμένη αντι-
βιοτική θεραπεία ή η από του στόματος βουδεσονί-
δη μπορεί να είναι αποτελεσματικές. 16 διαδοχικοί 
ασθενείς με χρόνια, ανθεκτική ληκυθίτιδα (νόσος 
>4 εβδομάδες και αποτυχία ανταπόκρισης σε >4 
εβδομάδες θεραπεία με ένα μόνο αντιβιοτικό) αντι-
μετωπίστηκαν με σιπροφλοξασίνη 1 g/ημέρα και 
τινιδαζόλη 15 mg/kg/ημέρα για 4 εβδομάδες.47 Ως 
συγκριτική ομάδα χρησιμοποιήθηκε μια κοόρτη αρ-
χείου δέκα διαδοχικών ασθενών με χρόνια ανθεκτι-
κή ληκυθίτιδα που αντιμετωπίστηκαν με 5-8 g από 
του στόματος και τοπικά μεσαλαζίνη. Αυτοί οι αν-
θεκτικοί ασθενείς είχαν μια σημαντική μείωση στο 
συνολικό PDAI σκορ και μια σημαντική βελτίωση 
του σκορ ποιότητας ζωής (p<0,002) όταν λάμβαναν 
σιπροφλοξασίνη και τινιδαζόλη σε σύγκριση με την 
αρχική εκτίμηση. Το ποσοστό κλινικής ύφεσης στην 
ομάδα των αντιβιοτικών ήταν 87,5% και στην ομάδα 
της μεσαλαζίνης 50%.

Σε μια άλλη μελέτη, 18 ασθενείς μη ανταποκριθέντες 
σε μετρονιδαζόλη, σιπροφλοξασίνη και αμοξικιλλίνη/
κλαβουλανικό οξύ για 4 εβδομάδες αντιμετωπίστηκαν 
με από του στόματος ριφαξιμίνη 2 g/ημέρα (ένα μη 
απορροφήσιμο, ευρέως φάσματος αντιβιοτικό) και σι-
προφλοξασίνη 1 g/ημέρα για 15 ημέρες. Δεκαέξι από 
τους 18 ασθενείς (88,8%) είτε βελτιώθηκαν (n=10) είτε 
υφέθησαν (n=6).48 Οι διάμεσες τιμές των PDAI σκορ 
προ και μετά θεραπείας ήταν 11 (εύρος 9-17) και 4 (εύ-
ρος 0-16), αντιστοίχως (p<0,002). Μια βρετανική ομά-
δα παρατήρησε παρόμοιο όφελος σε 8 μόνο ασθε-
νείς.49 Σε μία άλλη συνδυαστική μελέτη, 44 ασθενείς 
με ανθεκτική ληκυθίτιδα έλαβαν μετρονιδαζόλη 800 
mg-1 g/ημέρα και σιπροφλοξασίνη 1 g/ημέρα για 28 
ημέρες.50 36 ασθενείς (82%) υφέθησαν και οι διάμεσες 
τιμές των PDAI σκορ προ και μετά θεραπείας ήταν 12 
και 3 αντιστοίχως (p<0,0001). H εναλλακτική επιλογή 
είναι η από του στόματος βουδεσονίδη CIR 9 mg κα-
θημερινά για 8 εβδομάδες, η οποία πέτυχε ύφεση σε 
15/20 (75%) ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν μετά 
από ένα μήνα λήψης σιπροφλοξασίνης ή μετρονιδα-
ζόλης.51 Το μήνυμα είναι αρκετά απλό, ακόμα κι αν οι 
μελέτες δεν έχουν ικανοποιητική ισχύ: εάν η σιπρο-
φλοξασίνη δεν έχει αποτέλεσμα, τότε δοκιμάστε την 
σε συνδυασμό με ένα ιμιδαζολικό αντιβιοτικό ή ριφα-
ξιμίνη, ή δοκιμάστε από του στόματος βουδεσονίδη.

8.3.3.  Οξεία και χρόνια ανθεκτική 
ληκυθίτιδα: Άλλοι φαρμακευτικοί 
παράγοντες

Η ποικιλία των προσεγγίσεων απεικονίζει τις προκλή-
σεις του να προσπαθεί κανείς να βρει αποτελεσματική 
θεραπεία για μια νέα διαταραχή. Αυτές είναι ως επί το 
πλείστον ιστορικού ενδιαφέροντος. Τα κλύσματα βου-
δεσονίδης ήταν όσο αποτελεσματικά και η βουδεσο-
νίδη για την οξεία ληκυθίτιδα σε μια τυχαιοποιημένη 
ελεγχόμενη μελέτη.52 Τα κλύσματα κυκλοσπορίνης 
ήταν επιτυχή για τη χρόνια ληκυθίτιδα σε μια πιλο-
τική μελέτη53 και η από του στόματος αζαθειοπρίνη 
μπορεί να βοηθήσει εάν η υποτροπή των ασθενών 
γίνει εξαρτόμενη από τη βουδεσονίδη. Μη ελεγχό-
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μενες μελέτες κλυσμάτων βραχείας αλύσου λιπαρών 
οξέων54,55 είχαν πτωχά αποτελέσματα. Υπόθετα γλου-
ταμίνης και βουτυρικού οξέος έχουν συγκριθεί για τη 
χρόνια ληκυθίτιδα.56 Πιο προσφάτου ενδιαφέροντος 
είναι η δοκιμή του infliximab σε ασθενείς με χρόνια 
(πολύ) ανθεκτική ληκυθίτιδα που δεν ανταποκρινό-
ταν ούτε σε μετρονιδαζόλη ή σιπροφλοξασίνη 1 g/
ημέρα για 4 εβδομάδες, ούτε σε από του στόματος 
βουδεσονίδη CIR 9 mg/ημέρα για 8 εβδομάδες. Οι 
10/12 (83,3%) από αυτούς τους ασθενείς που αντιμε-
τωπίστηκαν με infliximab 5 mg/kg την εβδομάδα 0, 2 
και 6, υφέθησαν.57 Η διάμεση τιμή του PDAI σκορ προ 
θεραπείας ήταν 13 (εύρος: 8-18) και μετά το infliximab 
2 (εύρος: 0-9) (p<0,001) και το IBDQ επίσης βελτιώθη-
κε σημαντικά από 96 (εύρος: 74-184) σε 196 (εύρος: 
92-230) (p<0,001).57 Το infliximab έχει χρησιμοποιηθεί 
όταν η αιτία της δυσλειτουργίας της ληκύθου είναι η 
νόσος του Crohn, ή η συριγγοποίηση.58 Έχει επίσης 
αναφερθεί όφελος από κλύσματα alicaforsen (έναν 
αναστολέα του διακυτταρικού μορίου προσκόλλησης 
(ICAM)-1) σε μια ανοιχτή (open-label) μελέτη.59

8.3.4. Διατήρηση της ύφεσης: Ευβιοτικά 

Θέση ECCO 8E

Το VSL#3 (18 × 1011 βακτηριδιακών στελεχών για 
9 ή 12 μήνες) έχει δείξει αποτελεσματικότητα για 
τη διατήρηση της επιτευχθείσης με αντιβιοτικά 
ύφεσης [EL 1b, RG C]. To VSL#3 (9 × 1011 βακτηρί-
δια) έχει επίσης δείξει αποτελεσματικότητα στην 
πρόληψη της ληκυθίτιδας [EL 2b, RG C].

Στη χρόνια ληκυθίτιδα, άπαξ και έχει επιτευχθεί ύφε-
ση, η θεραπεία με υψηλής συγκέντρωσης μίγμα ευ-
βιοτικού VSL#3 είναι ικανή να διατηρήσει την ύφεση. 
Δύο διπλές-τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο 
μελέτες έδειξαν την αποτελεσματικότητα του VSL#3 
(450 δισεκατομμύρια βακτηριδίων 8 διαφορετικών 
στελεχών/g) στο να διατηρήσει την ύφεση σε ασθε-
νείς με χρόνια ληκυθίτιδα. Στην πρώτη μελέτη, 40 

ασθενείς που πέτυχαν κλινική και ενδοσκοπική ύφεση 
μετά ένα μήνα συνδυασμένης αντιβιοτικής θεραπείας 
(ριφαξιμίνη 2 g/ημέρα + σιπροφλοξασίνη 1 g/ημέρα), 
τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε VSL#3, 6 g/ημέρα (18 
× 1011 βακτηρίδια/ημέρα), είτε εικονικό φάρμακο για 
9 μήνες.60 Όλοι οι 20 ασθενείς που έλαβαν εικονικό 
φάρμακο υποτροπίασαν, ενώ 17 από τους 20 ασθε-
νείς (85%) που έλαβαν VSL#3 παρέμεναν σε κλινική και 
ενδοσκοπική ύφεση στο τέλος της μελέτης. Είναι εν-
διαφέρον ότι και οι 17 ασθενείς υποτροπίασαν εντός 
4 μηνών μετά τη διακοπή του VSL#3.60 Στη δεύτερη 
μελέτη, 36 ασθενείς με χρόνια, ανθεκτική ληκυθίτιδα 
που πέτυχαν ύφεση (PDAI=0) μετά από ένα μήνα συν-
δυασμένης αντιβιοτικής θεραπείας (μετρονιδαζόλη + 
σιπροφλοξασίνη) έλαβαν VSL#3 6 g/μία φορά την ημέ-
ρα ή εικονικό φάρμακο για 1 έτος. Τα ποσοστά ύφεσης 
στο ένα έτος ήταν 85% στην ομάδα του VSL#3 και 6% 
στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου (p<0,001).61

8.3.5. Πρόληψη της λυκηθίτιδας: Ευβιοτικά

Το ίδιο σκεύασμα ευβιοτικού (VSL#3) έχει δείξει 
ότι προλαμβάνει τη ληκυθίτιδα εντός του πρώτου 
έτους μετά τη χειρουργική επέμβαση, σε μια τυχαι-
οποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό 
φάρμακο μελέτη. Σαράντα διαδοχικοί ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε ΕΑΛ λόγω ΕΚ τυχαιοποιήθηκαν 
εντός μίας εβδομάδος μετά τη σύγκλειση της ειλεο-
στομίας, σε VSL#3 3 g (9 × 1011) την ημέρα ή εικονι-
κό φάρμακο για 12 μήνες. Οι ασθενείς εκτιμήθηκαν 
κλινικά, ενδοσκοπικά και ιστολογικά στους 1, 3, 6, 9 
και 12 μήνες. Οι ασθενείς που έλαβαν VSL#3 είχαν 
σημαντικά μικρότερη επίπτωση οξείας ληκυθίτιδας 
(10%) σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν το ει-
κονικό φάρμακο (40%) (p<0,05) και σημαντική βελ-
τίωση στην ποιότητα ζωής.62 Ο μηχανισμός με τον 
οποίο λειτουργεί η θεραπεία με ευβιοτικά παραμέ-
νει ασαφής, αλλά έχει διερευνηθεί.63 Η μικροχλω-
ρίδα του βλεννογόνου της ληκύθου πριν και μετά 
τη θεραπεία με VSL#3 δείχνει ότι οι ασθενείς που 
αναπτύσσουν ληκυθίτιδα ενώ λαμβάνουν εικονικό 
φάρμακο έχουν μικρή βακτηριδιακή και μεγάλη 
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μυκητιασική ποικιλότητα. Η βακτηριδιακή ποικιλία 
αυξήθηκε και η μυκητιασική μειώθηκε σε ασθενείς 
που διατηρήθηκαν σε ύφεση με VSL#3 (p=0,001). 
Πειράματα με real time PCR κατέδειξαν ότι το VSL#3 
αύξησε το συνολικό αριθμό των βακτηριδιακών 
κυττάρων (p=0,002) και τροποποίησε το φάσμα των 
βακτηριδίων προς τα αναερόβια στελέχη. Οι ταξο-
νομικές βιβλιοθήκες κλώνων έδειξαν ότι το φάσμα 
των Lactobacillus sp. και Bifidobacter sp. μεταβλήθη-
κε υπό ευβιοτική θεραπεία. Η ποικιλότητα της μυ-
κητιασικής χλωρίδας ελαττώθηκε. Η αποκατάσταση 
της ακεραιότητας μιας «προστατευτικής» χλωρίδας 
του εντερικού βλεννογόνου θα μπορούσε, συνε-
πώς, να είναι ένας δυνητικός μηχανισμός δράσης 
των ευβιοτικών βακτηριδίων στις φλεγμονώδεις 
νόσους του κατώτερου γαστρεντερικού σωλήνα. 

8.4.  Φλεγμονή του ορθικού 
κολοβώματος (cuffitis)

Θέση ECCO 8E

H φλεγμονή του ορθικού κολοβώματος μπορεί 
να προκαλέσει συμπτώματα παρόμοια με της 
ληκυθίτιδας ή του συνδρόμου ευερεθίστης λη-
κύθου, παρόλο που είναι πιο συχνή η αιμορραγία 
[EL 2a, RG B]. H τοπική εφαρμογή 5-ASA έχει δείξει 
αποτελεσματικότητα [EL 4, RG D].

H φλεγμονή του ορθικού κολοβώματος, ειδικά μετά 
από διπλής συρραφής ΕΠΑΛ (βλ. Κεφ. 7) μπορεί να 
προκαλέσει δυσλειτουργία της ληκύθου με συμπτώ-
ματα που μιμούνται τη ληκυθίτιδα ή το σύνδρομο 
ευερεθίστης ληκύθου (ΣΕΛ). Σε αντίθεση με το ΣΕΛ 
(που μπορεί να συνυπάρχει), η αιμορραγία είναι χα-
ρακτηριστικό στοιχείο της φλεγμονής του ορθικού 
κολοβώματος. Η ενδοσκόπηση από έναν ενημερω-
μένο ενδοσκόπο είναι διαγνωστική, όμως θα πρέπει 
να ληφθεί φροντίδα ώστε να εξετασθεί το κολόβω-
μα του κυλινδρικού επιθηλίου μεταξύ της οδοντωτής 

γραμμής και της λυκηθοπρωκτικής αναστόμωσης 
(Κεφ 7.2.3).64 Σε μία ανοιχτή μελέτη, 14 διαδοχικοί 
ασθενείς με φλεγμονή του ορθικού κολοβώματος 
αντιμετωπίστηκαν με υπόθετα μεσαλαζίνης 500 mg 
δύο φορές την ημέρα.16 Τα υπόθετα μεσαλαζίνης 
μείωσαν σημαντικά το συνολικό δείκτη ενεργότητας 
της φλεγμονής του ορθικού κολοβώματος (Cuffitis 
Activity Index) (εξαγόμενος από τον PDAI) από 
11,9±3,17 σε 6,21±3,19 (p<0,001). Το συμπτωματικό 
σκορ (από 3,24±1,28 σε 1,79±1,31), το ενδοσκοπικό 
σκορ (από 3,14±1,29 σε 1,00±1,52) και το ιστολογικό 
σκορ (από 4,93±1,77 σε 3,57±1,39) ήταν όλα σημα-
ντικά μειωμένα. Το 92% των ασθενών με αιματηρές 
κενώσεις και 70% εκείνων με αρθραλγία (χαρακτηρι-
στικό κλινικό στοιχείο της φλεγμονής του ορθικού κο-
λοβώματος, Κεφ. 8.1.5) βελτιώθηκε υπό θεραπεία. Δεν 
αναφέρθηκαν συστηματικές ή τοπικές παρενέργειες. 

9.  Επιτήρηση για καρκίνο  
του παχέος εντέρου

9.1.  Παράγοντες κινδύνου 
για καρκίνο

9.1.1. Υπολογισμός κινδύνου

Θέση ECCO 9A

Οι ασθενείς με μακροχρόνια ελκώδη κολίτιδα 
φαίνεται να παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για 
καρκίνο παχέος εντέρου (ΚΠΕ) σε σύγκριση με το 
γενικό πληθυσμό [EL 2].

Οι ασθενείς με ΕΚ έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να ανα-
πτύξουν καρκίνο του παχέος εντέρου (ΚΠΕ) από το 
μέσο πληθυσμό. Το μέγεθος πάντως αυτού του κινδύ-
νου είναι ακόμα αντικείμενο συζητήσεων. Πράγματι, 
παρόλο που παλαιότερες αναφορές που συμπεριε-
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λήφθησαν σε δύο μετα-αναλύσεις65,66 επιβεβαίωσαν 
μια ταχεία αύξηση του κινδύνου μετά από δέκα έτη 
νόσου, το μέγεθος του κινδύνου σε πρόσφατες πλη-
θυσμιακές μελέτες φαίνεται να είναι μικρότερο.67,68 
Στην πραγματικότητα, παρόλο που οι Eaden και συν. 
υπολόγισαν έναν αθροιστικό κίνδυνο για καρκίνο πα-
χέος εντέρου της τάξεως του 18% σε ασθενείς με ΕΚ 
μετά από 30 έτη νόσου, σε δύο μελέτες που δημοσι-
εύθηκαν μετά το 200467,68 παρατηρήθηκαν κίνδυνοι 
της τάξεως του 7,5% και 2,1% αντιστοίχως. Επιπλέον, 
στη μεγαλύτερη αναφορά έως τώρα κολονοσκοπή-
σεων επιτήρησης σε αυξημένου κινδύνου πληθυσμό 
με εκτεταμένη ΕΚ (600 ασθενείς σε μια περίοδο άνω 
των 30 ετών), η αθροιστική επίπτωση του ΚΠΕ ανά-
λογα με τη διάρκεια της κολίτιδας ήταν 2,5% στα 20 
έτη, 7,6% στα 30 έτη και 10,8% στα 40 έτη.69 Σε αυτή 
τη μελέτη από το St Mark’s, μόνο 30/600 ασθενείς 
(5%) ανέπτυξαν ΚΠΕ. Οι αιτίες αυτής της μείωσης του 
κινδύνου για ΚΠΕ είναι ακόμη ασαφείς, αλλά πιθανόν 
να περιλαμβάνουν καλύτερο έλεγχο της φλεγμονής 
του βλεννογόνου, ευρύτερη χρήση σκευασμάτων 
5-ASA, την εφαρμογή προγραμμάτων επιτήρησης 
και την έγκαιρη κολεκτομή.70 Στο σύνολό τους αυτές 
οι μελέτες υποδηλώνουν ότι ο κίνδυνος για ΚΠΕ σε 
ασθενείς με ΕΚ πρέπει να παραμείνει υπό λεπτομερή 
έλεγχο. Παρόλα αυτά, η καλύτερη απόδειξη, όπως 
παρέχεται ομόφωνα από μετα-αναλύσεις, επισημαί-
νει ότι ο κίνδυνος για ανάπτυξη ΚΠΕ είναι αυξημένος 
στην ΕΚ [EL 2]. Η ομάδα εργασίας της Ομοφωνίας του 
ECCO, μέσω των απαντήσεών της σε ερωτηματολό-
για, υποστήριξε αυτή την εκτίμηση των δεδομένων.

9.1.2.  Παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη 
καρκίνου

Θέση ECCO 9B

Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος σε ασθενείς με 
εκτεταμένη κολίτιδα, μέτριος σε ασθενείς με αρι-
στερόπλευρη κολίτιδα και μη αυξημένος σε ορ-
θίτιδα [EL 2].

Διάφοροι ανεξάρτητοι παράγοντες επιδρούν στο 
μέγεθος του κινδύνου κακοήθους εξαλλαγής. Η δι-
άρκεια της νόσου και η έκταση της φλεγμονής του 
βλεννογόνου είναι οι πιο σημαντικοί. Δεν υπάρχει 
ομόφωνος ορισμός για τη διάρκεια της νόσου, πα-
ρόλο που ο χρόνος έναρξης των συμπτωμάτων έχει 
γενικά χρησιμοποιηθεί σε μελέτες οι οποίες έχουν 
καθορίσει αυτή την παράμετρο ως παράγοντα κιν-
δύνου. Σε μια ανασκόπηση από 19 πληθυσμιακές και 
κλινικές μελέτες, ο Eaden επιβεβαίωσε ότι ο κίνδυνος 
για ΚΠΕ φαίνεται να αυξάνεται 8-10 έτη μετά την 
έναρξη των σχετιζόμενων με ΕΚ συμπτωμάτων65 και 
ακολούθως αυξάνεται στις επόμενες δεκαετίες της 
νόσου [EL 2].

Θέση ECCO 9C

Οι ασθενείς με πρώιμη έναρξη της νόσου (ηλικία 
<20 ετών στην έναρξη της νόσου) και ασθενείς 
με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα (ΠΣΧ) 
σχετιζόμενη με ΕΚ έχουν έναν ιδιαίτερα αυξημέ-
νο κίνδυνο [EL 2]. Η εμμένουσα φλεγμονή και το 
οικογενειακό ιστορικό ΚΠΕ συμβάλλουν στον κίν-
δυνο για ΚΠΕ στους ασθενείς με ΕΚ [EL 3].

Η έκταση της φλεγμονής του βλεννογόνου (συ-
μπεριλαμβανομένης της ειλεΐτιδας εκ παλινδρομή-
σεως) έχει συσχετισθεί με τον κίνδυνο για ΚΠΕ σε 
διάφορες μελέτες και σε μία συστηματική ανασκό-
πηση [EL 2].66,67,71-75 Και άλλοι παράγοντες έχουν επί-
σης συσχετισθεί με υψηλό κίνδυνο για ΚΠΕ σε όλες 
ή τμήμα αυτών των μελετών. Αυτοί περιλαμβάνουν 
τη νεαρή ηλικία στην έναρξη της νόσου (κάτω των 
20 ετών κατά τη διάγνωση)65 και τη συνύπαρξη 
πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολαγγειίτιδας (ΠΣΧ) 
[EL 2].76 Πάντως, δεν υπήρχε διαφορά στη διάμεση 
ηλικία κατά την έναρξη των συμπτωμάτων της κο-
λίτιδας για εκείνους με ή χωρίς ΚΠΕ σε μια μελέτη 
600 ασθενών από τα χρόνια του St Mark’s (p=0,8, 
Mann-Whitney).69 Η εμμένουσα φλεγμονή του 
βλεννογόνου72,73 και το οικογενειακό ιστορικό ΚΠΕ77 
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μπορεί επίσης να συνεισφέρουν σε έναν αυξημένο 
κίνδυνο, αλλά η συσχέτιση δεν είναι το ίδιο ισχυρή 
μεταξύ των μελετών [EL 3]. Σε μια καθορισμένη με-
λέτη ασθενών-μαρτύρων από δύο καλά χαρακτηρι-
σμένους πληθυσμούς ασθενών ΙΦΝΕ (Copenhagen 
County, Δανία και Olmsted County, Minnesota) 
συγκρίθηκαν 43 περιπτώσεις ΚΠΕ σχετιζόμενου με 
ΙΦΝΕ με 1-3 άτομα ελέγχου (n=102) για 6 κριτήρια. 
Βρέθηκαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της ΠΣΧ 
(OR: 6,9, 95% CI: 1,2-40), του ποσοστού του χρόνου 
με κλινικά ενεργό νόσο (OR: ανά 5% αύξηση 1,2, 
95% CI: 1,0-1,4), και ≥12 μήνες συνεχών συμπτωμά-
των (OR: 3,2, 95% CI: 1,2-8,6).78 Η παρουσία ψευδο-
πολυπόδων, που μπορεί να θεωρηθούν ως δείκτης 
σοβαρότητας της φλεγμονής, έχουν συσχετισθεί 
με διπλάσιο κίνδυνο για ΚΠΕ (OR: 2,5, 95% CI: 1,4-
4,6)73,79 και είναι ένα χρήσιμο σημείο για την κλινική 
πράξη.

9.2.  Προγράμματα 
κολονοσκοπήσεων 
επιτήρησης

9.2.1. Έλεγχος και επιτήρηση

Από τη στιγμή που οι δυσπλαστικές μεταβολές στο 
βλεννογόνο του κόλου συσχετίζονται με αυξημένο 
κίνδυνο για ΚΠΕ στην ΕΚ, έχουν αναπτυχθεί προ-
γράμματα κολονοσκοπήσεων επιτήρησης με στόχο 
τη μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας λόγω 
ΚΠΕ, ενώ ταυτοχρόνως αποφεύγεται η μη αναγκαία 
κολεκτομή. Η επιτήρηση για ΚΠΕ σε ασθενείς με ΕΚ 
δεν συνίσταται μόνο στην εκτέλεση επαναλαμβα-
νομένων κολονοσκοπήσεων, αλλά περιλαμβάνει 
την ανασκόπηση των συμπτωμάτων του ασθενούς, 
τη χρήση φαρμάκων και των εργαστηριακών τιμών, 
όπως επίσης και την ενημέρωση του προσωπικού και 
του οικογενειακού ιατρικού ιστορικού. Στην έναρξη 
αυτών των προγραμμάτων, διενεργείται μια αρχική 
κολονοσκόπηση ελέγχου, με στόχο την επανεκτί-
μηση της έκτασης της νόσου και την επιβεβαίωση 

απουσίας δυσπλαστικών αλλοιώσεων. Από εκεί και 
πέρα διενεργούνται τακτικά κολονοσκοπήσεις επιτή-
ρησης σε καθορισμένα διαστήματα (βλ. κάτω).

9.2.2. Αποτελεσματικότητα

Θέση ECCO 9D

Η κολονοσκόπηση επιτήρησης επιτρέπει πρωι-
μότερη ανακάλυψη του ΚΠΕ, με αντίστοιχα βελ-
τιωμένη πρόγνωση [EL 3, RG B]. Σαφής απόδειξη 
ότι η κολονοσκόπηση επιτήρησης παρατείνει την 
επιβίωση σε ασθενείς με ΕΚ λείπει [EL 3, RG B]. 

Η αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμά-
των έχει εκτιμηθεί σε μερικές προοπτικές μελέτες 
και συστηματικά ανασκοπηθεί από την ομάδα 
Cochrane.66 Μια αμερικανική συνδιάσκεψη ομο-
φωνίας, υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Crohn και 
Κολίτιδας της Αμερικής, ανασκόπησε επίσης τη 
χρησιμότητα των κολονοσκοπήσεων ελέγχου και 
επιτήρησης το 2005.80 Η ομάδα Cochrane χρησι-
μοποίησε ως πρωτεύοντα στόχο, για την εκτίμη-
ση των προγραμμάτων επιτήρησης στην ΕΚ, τον 
θάνατο που σχετίζεται με τον ΚΠΕ, περιορίζοντας 
την ανάλυση σε προοπτικές, τυχαιοποιημένες μελέ-
τες που συμπεριελάμβαναν και ομάδα ελέγχου. Οι 
συγγραφείς δεν κατάφεραν να επιδείξουν όφελος 
από τα προγράμματα επιτήρησης για την αποφυ-
γή του σχετιζόμενου με ΚΠΕ θανάτου στην ΕΚ με 
αυτές τις αυστηρές παραμέτρους, συμπεριέλαβαν 
όμως μόνο δύο μελέτες στην τελική τους ανάλυ-
ση.81,82 Μια προγενέστερη μετα-ανάλυση περιελάμ-
βανε και μια τρίτη μελέτη, της οποίας αναμένεται 
η πλήρης δημοσίευση, καταλήγοντας όμως στο συ-
μπέρασμα ότι υπήρχε βελτιωμένη 5ετής επιβίωση 
στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επιτήρηση, 
συγκριτικά με ασθενείς ΕΚ εκτός προγραμμάτων 
επιτήρησης.83 Επιπλέον, στο μεγαλύτερο και πιο εν-
δελεχές πρόγραμμα ελέγχου που έχει αναφερθεί ως 
σήμερα, και που περιελάμβανε 600 ασθενείς, 2.627 
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κολονοσκοπήσεις, 5.932 ανθρωποέτη παρακολού-
θησης και ποσοστό καθετηριασμού του τυφλού 
98,7%, χωρίς σημαντικές επιπλοκές, 16/30 καρκί-
νους ήταν ενδιάμεσοι καρκίνοι.69

Σαφής απόδειξη λοιπόν για το όφελος αυτών των 
προγραμμάτων λείπει και το προφανές όφελος θα 
μπορούσε ακόμη να συνδέεται και με χρονικά επη-
ρεαζόμενες προσωπικές προκαταλήψεις. Οι ασθε-
νείς στα προγράμματα επιτήρησης μπορεί να έχουν 
πρωιμότερη διάγνωση ΚΠΕ ακόμη κι αν ο ΚΠΕ ανα-
καλύπτεται ανεξάρτητα της κολονοσκόπησης επι-
τήρησης. Η διάγνωση του ΚΠΕ σε ασθενείς εκτός 
τέτοιων προγραμμάτων μπορεί να προκύπτει από 
οψιμότερη, κατευθυνόμενη από τα συμπτώματα, δι-
ερεύνηση [EL 3]. Αυτά τα ζητήματα είναι καλύτερο να 
συζητώνται με τους ασθενείς, πριν την είσοδο σε ένα 
πρόγραμμα επιτήρησης.

Η Ομοφωνία είχε διαφορετικές απόψεις σχετικά 
με την ικανότητα των προγραμμάτων κολονοσκο-
πήσεων επιτήρησης στο να βελτιώσουν την επι-
βίωση σε ασθενείς με ΕΚ, ερχόμενη σε συμφωνία 
με τα αντικρουόμενα αποτελέσματα των μετα-
αναλύσεων. Μόνο το ένα τρίτο των ειδικών που 
ψήφισαν θεωρούσαν ότι η διαδικασία μπορούσε να 
επιτύχει αυτό το στόχο, ενώ τα δύο τρίτα παρέμει-
ναν μη πεπεισμένα ή απόδωσαν το όποιο όφελος 
σε πιθανές χρονικά επηρεαζόμενες προσωπικές 
προκαταλήψεις. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να τονι-
σθεί ότι όποιο όφελος υπολογιζόμενο σε έτη σω-
ζόμενης ζωής μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο 
με τον έλεγχο ασθενών με ΕΚ παρά με εκείνον του 
γενικού πληθυσμού. Αυτό οφείλεται στο ότι ο σχε-
τιζόμενος με ΕΚ ΚΠΕ τείνει να εμφανίζεται νωρίτε-
ρα στη ζωή και με μεγαλύτερη συχνότητα απ’ ό,τι 
στο γενικό πληθυσμό. Μαθηματικά μοντέλα έχουν 
υπολογίσει ότι η διάρκεια της σωζόμενης ζωής ανά 
ελεγχόμενη περίπτωση κυμαίνεται από 1,2 με 5 έτη 
σε ασθενείς με ΕΚ, σε σύγκριση με 1,2 με 4 μήνες 
στον έλεγχο του γενικού πληθυσμού,66,84 σε εξάρ-
τηση με τις παραμέτρους που συμπεριελήφθησαν 
στον υπολογισμό.

9.2.3. Αρχική κολονοσκόπηση ελέγχου

Θέση ECCO 9E

Η κολονοσκόπηση ελέγχου πρέπει να γίνεται 8-10 
έτη μετά την έναρξη των συμπτωμάτων της ΕΚ σε 
όλους τους ασθενείς για επανεκτίμηση της έκτα-
σης της νόσου [EL 5, RG D]. 

Καθώς η διάρκεια της νόσου είναι ένας κύριος παρά-
γοντας κινδύνου για την ανάπτυξη ΚΠΕ σε ασθενείς 
με ΕΚ, είναι λογικό να προτείνεται μια κολονοσκόπη-
ση ελέγχου όταν ο κίνδυνος αρχίζει να αυξάνεται, 
π.χ. μετά 8-10 έτη από την έναρξη της νόσου [EL 2]. 
Αυτή η αρχική κολονοσκόπηση έχει επίσης ως στόχο 
να επανεκτιμηθεί η έκταση της νόσου, μιας και αυτή 
η παράμετρος επιδρά και στον κίνδυνο για ΚΠΕ. Πα-
ρόλα αυτά, η καταλληλότητα της κολονοσκόπησης 
ελέγχου ως μέσο επανεκτίμησης της έκτασης της 
νόσου και του πιθανού κινδύνου, δεν έχει επισήμως 
καθιερωθεί. Έχει προταθεί σε ανασκοπήσεις και μια 
προηγούμενη Ομοφωνία,80 ενώ συμφωνήθηκε και 
κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίασης Ομο-
φωνίας από τους συμμετέχοντες ειδικούς [EL 5].

9.2.4. Προγράμματα επιτήρησης

Θέση ECCO 9F

Στην εκτεταμένη κολίτιδα, η επιτήρηση θα πρέπει 
να αρχίζει μετά την κολονοσκόπηση ελέγχου και 
να διενεργείται κάθε δεύτερο έτος μέχρι το 20ο 
έτος νόσου και μετά ανά έτος [EL 2, RG Β].
Η επιτήρηση θα πρέπει να αρχίζει 15 έτη μετά την 
έναρξη της νόσου στην αριστερόπλευρη ή περι-
φερική κολίτιδα. Η ορθίτιδα δεν απαιτεί περαιτέ-
ρω επιτήρηση [EL 2, RG Β].

Το πρόγραμμα επιτήρησης είναι επίσης αυθαίρετο, 
επειδή όμως έχει παρατηρηθεί ΚΠΕ εντός 2 ετών 
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από κολονοσκόπηση επιτήρησης,85,86 τα διαστήμα-
τα μεταξύ των επαναλαμβανόμενων εξετάσεων δεν 
πρέπει να ξεπερνούν αυτό το όριο και θα πρέπει να 
είναι βραχύτερα σε ασθενείς με ιδιαίτερα αυξημένο 
κίνδυνο όπως εκείνοι με μακροχρόνια νόσο ή ΠΣΧ. 

Επιπλέον, παρόλο που η έκταση της νόσου είναι κε-
ντρικό θέμα στην εκτίμηση του κινδύνου για ΚΠΕ, 
αυτή η παράμετρος είναι δύσκολο να ορισθεί, υποδη-
λώνοντας ότι η επιτήρηση μπορεί να προσφέρεται σε 
μεγάλες ομάδες ασθενών. Έχουν αναφερθεί σημαντι-
κές διαφορές μεταξύ της έκτασης που εκτιμάται με κο-
λονοσκόπηση και ιστολογική εξέταση,87 όπως επίσης 
και διακυμάνσεις της έκτασης στο χρόνο.88 Έχει ανα-
φερθεί νεοπλασία σε περιοχές μικροσκοπικής εμπλο-
κής χωρίς ορατή ενδοσκοπική φλεγμονή. Επομένως, 
η έκταση της νόσου θα πρέπει να ορίζεται όχι μόνο 
από το αποτέλεσμα της κολονοσκόπησης ελέγχου, 
αλλά και από τα αποτελέσματα των προηγούμενων 
εξετάσεων. Αντιθέτως, υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις 
ότι ο κίνδυνος για ΚΠΕ είναι μικρότερος σε ασθενείς 
με περιορισμένη νόσο,71,75 όπως ορίζεται από την κο-
λονοσκόπηση ή το βαριούχο υποκλυσμό, ώστε ένας 
λογικός συμβιβασμός είναι να αναβληθεί η επιτήρηση 
για απώτερη χρονική στιγμή σε ασθενείς με περιορι-
σμένη μακροσκοπικά νόσο [EL 2]. Αυτό όλο προϋπο-
θέτει ότι έχει ληφθεί η απόφαση μαζί με τον ασθενή 
ότι η επιτήρηση είναι ενδεδειγμένη. Αν ο κίνδυνος για 
ΚΠΕ που επιπλέκει την κολίτιδα θεωρείται ότι δεν είναι 
μεγαλύτερος από εκείνον του γενικού πληθυσμού, η 
επιτήρηση μπορεί να μην είναι απαραίτητη.

Θέση ECCO 9G

Εάν η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα 
συνδέεται με την ΕΚ, η επιτήρηση θα πρέπει να 
διενεργείται ετησίως από το χρόνο της διάγνωσης 
της ΠΣΧ [EL 3, RG B].

Σε άλλες καταστάσεις, όπως σε ασθενείς με ΠΣΧ σχε-
τιζόμενη με ΕΚ, ο κίνδυνος για ανάπτυξη ΚΠΕ δεν εί-

ναι μόνο ιδιαίτερα μεγάλος, αλλά έχει αναφερθεί να 
προκύπτει νωρίς (διάμεση τιμή 2,9 έτη) στην πορεία 
της νόσου.89 Αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να εισάγο-
νται σε ένα πιο εντατικό πρόγραμμα επιτήρησης από 
τη στιγμή που έχει τεθεί η διάγνωση.

Οι συστάσεις του ECCO (Θέσεις 9E-9G) είναι συνακό-
λουθες μιας αντίληψης αυξημένου κινδύνου για ΚΠΕ 
στην ΕΚ (Θέσεις 9Α-9C) και μιας ευρείας αποδοχής σε 
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ότι ο έλεγχος για ΚΠΕ στο 
γενικό πληθυσμό είναι ενδεδειγμένος. Εάν το τελευ-
ταίο ισχύει, είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί άρνηση 
πιο στενού ελέγχου σε μια ομάδα ασθενών με μεγα-
λύτερο κίνδυνο για ΚΠΕ. Οι βαθμοί σύστασης είναι 
ανάλογοι της ισχύος των αποδείξεων.

9.3. Κολονοσκοπικές πράξεις

9.3.1. Αριθμός και περιοχή βιοψιών

Οι διαδικαστικές τεχνικές κατά την κολονοσκόπηση 
επιτήρησης είναι καλύτερα αποδεδειγμένες από το 
όφελος αυτού καθεαυτού του προγράμματος. Θα 
πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον 33 βιοψίες από 
τα διάφορα τμήματα του παχέος εντέρου για να επι-
τευχθεί 90-95% ευαισθησία στην εντόπιση δυσπλα-
σίας.90-93 Μια λογική προσέγγιση θα ήταν, επομένως, 
να διενεργούνται 4 τυχαίες βιοψίες κάθε 10 cm περι-
μετρικά στο παχύ έντερο. Επιπλέον, βιοψίες θα πρέ-
πει να λαμβάνονται από στενωμένες ή υπεγερμένες 
περιοχές και από άλλες ανώμαλες περιοχές του παχέ-
ος. Η πλήρης κολονοσκόπηση είναι απαραίτητη διότι 
περίπου το ένα τρίτο του σχετιζόμενου με ΕΚ ΚΠΕ 
αναπτύσσεται στο εγγύς κόλο.85 Αυτή η στρατηγική 
υποστηρίζεται περαιτέρω από την παρατήρηση ότι 
οι περισσότερες δυσπλαστικές βλάβες είναι ορατές 
κατά τη διάρκεια μιας προσεκτικής κολονοσκόπη-
σης. Σε μια μελέτη που έγινε σε 525 ασθενείς οι οποί-
οι υπεβλήθησαν σε 2.204 κολονοσκοπήσεις επιτήρη-
σης, ο Rutter ανακάλυψε 110 νεοπλασματικές περι-
οχές σε 56 ασθενείς.94 Ογδόντα πέντε (77,3%) ήταν 
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μακροσκοπικά ορατές στην κολονοσκόπηση και 
25 (22,7%) ήταν μακροσκοπικά μη ορατές. Πενήντα 
ασθενείς (89,3%) είχαν μακροσκοπικά αναγνωρίσιμη 
νεοπλασία και μόνο 6 (10,7%) είχαν μακροσκοπικά 
μη ορατές βλάβες. Πάντως, η αξία των τυχαίων βι-
οψιών είναι περιορισμένη συγκριτικά με τις οπτικές 
τεχνικές που αυξάνουν την ανακάλυψη του δυσπλα-
στικού επιθηλίου. 

9.3.2. Χρωμοενδοσκόπηση

Θέση ECCO 9H 

Τυχαίες βιοψίες (4 κάθε 10 cm) και στοχευμένες 
βιοψίες κάθε ορατής βλάβης θα πρέπει να λαμ-
βάνονται κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης 
επιτήρησης [EL 2b, RG B]. Το μπλε του μεθυλενίου 
ή το indigo carmine είναι εναλλακτική επιλογή 
ως προς τις τυχαίες βιοψίες για τους κατάλληλα 
εκπαιδευμένους ενδοσκόπους και είναι ανώτερη 
των τυχαίων βιοψιών στο ποσοστό ανακάλυψης 
νεοπλασματικών βλαβών [EL 1b, RG B]. 

Η απόδοση της κολονοσκόπησης επιτήρησης μπο-
ρεί να βελτιωθεί με ψεκαζόμενες βαφές (όπως το 
μπλε του μεθυλενίου ή το indigo carmine) που 
αναδεικνύουν ήπιες αλλαγές αρχιτεκτονικής του 
βλεννογόνου του κόλου.95-101 Όλες οι μελέτες έχουν 
επιβεβαιώσει βελτιωμένη διαγνωστική απόδοση για 
την ανακάλυψη δυσπλασίας με τη χρήση χρωμοεν-
δοσκόπησης. Με αυτή τη μέθοδο, οι τυχαίες βιοψίες 
από εμφανώς φυσιολογικό βλεννογόνο δεν έχουν 
επιπρόσθετη αξία συγκριτικά με τις στοχευμένες 
βιοψίες που λαμβάνονται μετά από βαφή του βλεν-
νογόνου.101 Έχουν ληφθεί συγκρίσιμα διαγνωστικά 
αποτελέσματα με μπλε του μεθυλενίου και indigo 
carmine.97,98 Παρά τα καλά αυτά αποτελέσματα, μια 
μελέτη από έμπειρους ερευνητές βρήκε ότι δεν χά-
θηκε καμιά δυσπλασία ακόμα και χωρίς ψεκασμό 
βαφής.94 Πάντως, οι εκπαιδευμένοι ενδοσκόποι στη 
χρωμοενδοσκόπηση μπορούν περαιτέρω να διακρί-

νουν τις νεοπλασματικές από τις μη νεοπλασματικές 
αλλαγές της αρχιτεκτονικής επιφανείας των κρυπτών 
βάσει της αναγνώρισης του τύπου των βοθρίων με 
ευαισθησία 93% και 97% αντιστοίχως. Η κολονοσκό-
πηση με ψεκασμό βαφής δεν διήρκησε σημαντικά 
περισσότερο από τη συμβατική κολονοσκόπηση.98 
Αυτή η ενδοσκοπική προσέγγιση μπορεί όχι μόνο 
να βελτιώσει την απόδοση των κολονοσκοπήσεων 
ελέγχου και επιτήρησης, αλλά και να ελαττώσει τον 
εργασιακό φόρτο των παθολογοανατόμων διότι 
απαιτούνται λιγότερες βιοψίες ανά εξέταση.

9.4. Δυσπλασία

Ο τελικός στόχος της κολονοσκόπησης επιτήρησης 
είναι να καθορίσει αν ο βλεννογόνος του κόλου έχει 
ήδη υποστεί τα πρώιμα στάδια της κακοήθους εξαλ-
λαγής (π.χ. να ανακαλύψει δυσπλασία), που αναγνω-
ρίζει ασθενείς με ΕΚ με τον μεγαλύτερο κίνδυνο για 
ανάπτυξη ΚΠΕ.102,103 Η δυσπλασία στην ΕΚ χωρίζεται 
σε υψηλόβαθμη, χαμηλόβαθμη και ακαθόριστη δυ-
σπλασία, ανάλογα με την παρουσία ή απουσία συ-
γκεκριμένων ιστολογικών αλλαγών στο επιθήλιο. Αν 
οι βιοψίες είναι ακαθόριστες για δυσπλασία και αυτό 
επιβεβαιώνεται από έναν έμπειρο παθολογοανατό-
μο, τότε συστήνεται κολονοσκόπηση επιτήρησης 
εντός 3 με 6 μηνών, με εντατικοποίηση της θεραπεί-
ας για ΕΚ στο μεσοδιάστημα.

9.4.1. Κίνδυνος εξέλιξης σε καρκίνο

Θέση ECCO 9Ι

Ένα εύρημα δυσπλασίας θα πρέπει να επιβεβαι-
ώνεται από έναν ανεξάρτητο παθολογοανατόμο 
[EL 2b, RG B].

Ο βαθμός της δυσπλασίας είναι σημαντικός γιατί επι-
δρά στην ευαισθησία και ειδικότητα της παρουσίας ή 
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μελλοντικής ανάπτυξης ΚΠΕ. Η δυσπλασία οποιουδή-
ποτε βαθμού έχει αναφερθεί να έχει 74% ευαισθησία 
και 74% ειδικότητα για ανάπτυξη ΚΠΕ, ενώ στην ίδια 
σειρά ασθενών από τη Mayo Clinic, η υψηλόβαθμη 
δυσπλασία είχε μικρότερη ευαισθησία (34%) αλλά 
98% ειδικότητα για ανακάλυψη ΚΠΕ.104 Στην πιο πρό-
σφατη μετα-ανάλυση, η χαμηλόβαθμη δυσπλασία 
βρέθηκε να σχετίζεται με 9 φορές αυξημένο κίνδυνο 
για ανάπτυξη ΚΠΕ και με 12 φορές κίνδυνο για ανά-
πτυξη προχωρημένης νεοπλασίας.105 Έτσι λοιπόν, 
το εύρημα χαμηλόβαθμης δυσπλασίας φέρει έναν 
ουσιαστικό κίνδυνο: ένα τέτοιο εύρημα περιπλέκει 
σημαντικά την πρόγνωση. Γι’ αυτό το λόγο, η δυ-
σπλασία πρέπει να επιβεβαιώνεται από έναν έμπειρο 
παθολογοανατόμο, διότι οι διαφορές μεταξύ των πα-
ρατηρητών για τον προσδιορισμό δυσπλασίας είναι 
μεγάλες.106-108 Επιπλέον, οι μεμονωμένες μελέτες που 
δεν δείχνουν αυξημένο κίνδυνο για κακοήθη εξαλλα-
γή στη χαμηλόβαθμη δυσπλασία109 πρέπει να τεθούν 
στο πλαίσιο της μετα-ανάλυσης.

9.4.2. Δυσπλασία και κολεκτομή

Θέση ECCO 9J

Η υψηλόβαθμη δυσπλασία σε επίπεδο βλεννο-
γόνο είναι ένδειξη για ολική κολεκτομή [EL 2, RG 
B]. Ένας ασθενής με χαμηλόβαθμη δυσπλασία σε 
επίπεδο βλεννογόνο θα πρέπει να υποβάλλεται 
σε ολική κολεκτομή ή σε επανάληψη των βιοψιών 
επιτήρησης εντός 3-6 μηνών [EL 2b, RG B].

Όταν βρεθεί δυσπλασία, η λογική ενός τέτοιου προ-
γράμματος επιτήρησης απαιτεί τη διενέργεια κολε-
κτομής, διότι ο κίνδυνος για ΚΠΕ είναι αρκετά αυξη-
μένος.105 Αν είναι παρούσα υψηλόβαθμη δυσπλα-
σία, η απόφαση είναι ευκολότερη, διότι ο κίνδυνος 
συγχρόνου ΚΠΕ μπορεί να φτάνει και το 32%, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι βιοψίες ελήφθησαν όντως 
από επίπεδο βλεννογόνο και όχι από αδένωμα. Εάν 
ανακαλυφθεί χαμηλόβαθμη δυσπλασία, ο κατά 9 

φορές αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης ΚΠΕ, όπως 
αναφέρεται στην πιο πρόσφατη μετα-ανάλυση,105 
θα μπορούσε λογικά να δικαιολογεί την κολεκτομή 
και αυτή η επιλογή θα πρέπει να συζητείται με τον 
ασθενή.110 Πάντως, επειδή κάποιες μελέτες παρα-
κολούθησης ασθενών με χαμηλόβαθμη δυσπλα-
σία έδειξαν μικρό ποσοστό ανάπτυξης ΚΠΕ,86,111 
φαίνεται ως λογικός συμβιβασμός η συνέχιση της 
επιτήρησης με εκτεταμένη δειγματοληψία βιοψι-
ών σε βραχύτερα (ίσως 3-6 μηνών) διαστήματα 
σε εκείνους που θα είναι αυστηρά συνεπείς στο 
πρόγραμμα επιτήρησης. Αυτό παραμένει αμφισβη-
τήσιμο στη βιβλιογραφία και συζητήθηκε και στη 
συνεδρίαση.66,112

9.4.3. Δυσπλασία και επηρμένες βλάβες

Θέση ECCO 9Κ

Μια επηρμένη βλάβη με δυσπλασία θα πρέπει 
να εξαιρείται πλήρως. Επί απουσίας δυσπλασί-
ας στον επίπεδο περιβάλλοντα βλεννογόνο, θα 
πρέπει να προτείνεται ενδελεχής ενδοσκοπική 
επιτήρηση [EL 2b, RG B]. Αν δεν είναι εφικτή η εν-
δοσκοπική εξαίρεση ή αν βρεθεί δυσπλασία στον 
επίπεδο περιβάλλοντα βλεννογόνο, θα πρέπει να 
συστήνεται ολική κολεκτομή [EL 2b, RG B].

Οι επηρμένες βλάβες με υπόβαθρο ΕΚ αναφέρο-
νται παραδοσιακά ως «Βλάβη ή Μάζα σχετιζόμε-
νη με Δυσπλασία» (Dysplasia associated Lesion or 
Mass -DALM). Μέχρι προσφάτως αυτό το εύρημα 
θεωρείτο απόλυτη ένδειξη για κολεκτομή. Πάντως, 
όλο και περισσότερο γίνεται παραδεκτό ότι μερικές 
από αυτές τις επηρμένες βλάβες μπορεί να προσο-
μοιάζουν στα σποραδικά αδενώματα και να υπό-
κεινται σε πλήρη ενδοσκοπική εξαίρεση.97,113-115 Εάν 
η πλήρης εξαίρεση του πολύποδα επιβεβαιώνεται 
από την ιστολογική εξέταση και αν οι βιοψίες που 
λαμβάνονται από τον επίπεδο βλεννογόνο άμεσα 
παραπλεύρως της περιοχής της πολυποδεκτομής 
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δεν δείξουν δυσπλασία και αν, επιπροσθέτως, δεν 
βρίσκεται δυσπλασία πουθενά αλλού στο κόλο, 
τότε η κολεκτομή μπορεί με ασφάλεια να αποφευ-
χθεί. Η προσεκτική παρακολούθηση, κατά προτί-
μηση με κολονοσκόπηση επιτήρησης στους 3 και 
μετά στους 6 μήνες, είναι απαραίτητη εάν ακολου-
θείται αυτή η στρατηγική, διότι τουλάχιστον αυτοί 
οι ασθενείς στις τέσσερις προαναφερθείσες μελέτες 
ανάπτυξαν περαιτέρω επηρμένες βλάβες. Αν η βλά-
βη δεν μοιάζει με τυπικό αδένωμα, δεν είναι εξαιρέ-
σιμη, ή σχετίζεται με δυσπλασία στον περιβάλλοντα 
βλεννογόνο, τότε ενδείκνυται η κολεκτομή λόγω 
του μεγάλου κινδύνου συγχρόνου ΚΠΕ.90,113

9.5. Χημειοπροφύλαξη

Ο κίνδυνος ανάπτυξης ΚΠΕ έχει δειχθεί ότι είναι με-
γαλύτερος σε ασθενείς με εμμένουσα φλεγμονή73 
και κατά συνέπεια, η κατάλληλη θεραπεία μπορεί να 
μειώσει τον κίνδυνο για ΚΠΕ που σχετίζεται με χρόνια 
ΕΚ. Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι η σουλφασαλαζίνη  
ή η μεσαλαζίνη μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του 
κινδύνου, και αναφέρεται ως χημειοπροστασία. Οι 
Velayos και συν. διενήργησαν μια μετα-ανάλυση 
που περιελάμβανε 334 περιπτώσεις ΚΠΕ, 140 περι-
πτώσεις δυσπλασίας και ένα σύνολο 1.932 ατόμων 
εξαγωμένων από 3 μελέτες κοόρτης και 6 μελέτες 
ασθενών μαρτύρων.79 Αυτή ανέδειξε ότι σε έναν 
πληθυσμό ανάλογο ως προς την έκταση και τη δι-
άρκεια της ΕΚ, τα αμινοσαλικυλικά μπορεί να μει-
ώνουν τον κίνδυνο του κολοορθικού καρκίνου. Η 
μείωση του κινδύνου ήταν σημαντική για την ανά-
πτυξη ΚΠΕ (OR: 0,51, 95% CI: 0,37-0,69), όχι όμως της 
δυσπλασίας (OR: 1,18, 95% CI: 0,41-3,43). Αναλογι-
ζόμενοι τη μικρή τοξικότητα της μεσαλαζίνης και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ατόμων που 
είναι αναγκαίος να αντιμετωπισθούν θεραπευτικά 
(ΝΝΤ) για να προληφθεί ένας ΚΠΕ μπορεί να φθάσει 
το 7 σε ασθενείς με 30 χρόνια νόσου,116 η Ομοφω-
νία θεώρησε ότι μια τέτοια θεραπεία θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη και δυνητικά να προσφέρεται σε 

όλους τους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα επί απου-
σίας αντενδείξεων. Παρόλα αυτά, αναγνωρίζονται 
οι περιορισμοί των διαθέσιμων στοιχείων και μερι-
κές μεγάλες μελέτες δεν έδειξαν όφελος.78 Όταν συ-
γκρίθηκαν 76 περιπτώσεις ΚΠΕ και ΕΚ σε μια κοόρτη 
18.969 ασθενών της UK General Practice Research 
Database με 6 ανάλογες ασθενών μαρτύρων, η τα-
κτική χρήση 5-ASA (οριζόμενη ως 6 ή περισσότε-
ρες συνταγογραφήσεις στους προηγούμενους 12 
μήνες) εμφάνισε τάση προς μικρότερο κίνδυνο για 
ΚΠΕ σε σύγκριση με τη μη τακτική χρήση (μη προ-
σαρμοσμένο OR: 0,7, 95% CI: 0,44-1,03). Για τη μεσα-
λαζίνη, και όχι για τη σουλφασαλαζίνη, η επίδραση 
εξαρτάτο σημαντικά από το συνολικό αριθμό των 
συνταγογραφήσεων: OR: 1,13 (0,49-2,59) για 6-12 
συνταγογραφήσεις, OR: 0,30 (0,11-0,83) για 13-30 
συνταγογραφήσεις και OR: 0,31 (0,11-0,84) για >30 
συνταγογραφήσεις.117

Οι ασθενείς με ΠΣΧ που σχετίζεται με ΕΚ φαίνεται να 
διατρέχουν ιδιαίτερα μεγάλο κίνδυνο για ανάπτυξη 
ΚΠΕ.75 Στην περίοδο παρακολούθησης μιας τυχαιο-
ποιημένης μελέτης που εκτιμούσε το όφελος από 
το αρκτοδεοξυχολικό οξύ σε αυτούς τους ασθενείς, 
οι ασθενείς που έλαβαν δραστικό φάρμακο για τη 
νόσο των χοληφόρων είχαν μικρότερη επίπτωση 
δυσπλασίας και ανάπτυξης ΚΠΕ συγκριτικά με τους 
ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο.118 Αυτή 
η μελέτη επιβεβαίωσε στοιχεία μιας διασταυρού-
μενης μελέτης119 στο πλαίσιο μιας προοπτικής τυ-
χαιοποιημένης μελέτης. Η Ομοφωνία θεώρησε τα 
στοιχεία αυτά ικανοποιητική απόδειξη ώστε να συ-
στήσει αυτή τη θεραπεία σε όλους τους ασθενείς με 
ΕΚ και ΠΣΧ, λαμβάνοντας υπόψη το δυνητικό όφε-
λος του φαρμάκου και για τις δύο καταστάσεις και 
τη μικρή τοξικότητα. Παρόλα αυτά, οι περιορισμοί 
των στοιχείων αναγνωρίζονται και πάλι, καθώς δεν 
έχουν προσδιορίσει όλες οι μελέτες μια συσχέτιση 
μεταξύ ΠΣΧ και ΚΠΕ σε ασθενείς με ΕΚ.79 Είναι ενδι-
αφέρον πάντως ότι όταν η ίδια ομάδα εξέτασε πλη-
θυσμιακές κοόρτες σε σύγκριση με νοσοκομειακές 
κοόρτες, βρήκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ ΠΣΧ 
και ΚΠΕ (OR: 6,9, 95% CI: 1,2-40), αν και δεν μπόρεσε 
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να καταδειχθεί προστατευτική επίδραση των αμινο-
σαλικυλικών (αθροιστική δόση σουλφασαλαζίνης 
OR ανά kg 1,1, 95% CI: 1,0-1,3) και μεσαλαζίνης OR 
ανά kg 1,3, 95% CI: 0,9-1,9)78.

Θέση ECCO L

Η χημειοπροφύλαξη με 5-ASA παράγωγα μπορεί 
να μειώνει τον κίνδυνο του κολοορθικού καρκί-
νου στους ασθενείς με ΕΚ και πρέπει να λαμβά-
νεται υπόψη για όλους τους ασθενείς με ΕΚ [EL 2, 
RG B]. Η χημειοπροφύλαξη για καρκίνο παχέος 
εντέρου με αρκτοδεοξυχολικό οξύ θα πρέπει να 
δίδεται σε ασθενείς με ΠΣΧ [EL 1b, RG B].

9.6. Πρόγνωση

Η πρόγνωση του ΚΠΕ που επιπλέκει την ΕΚ έχει γενι-
κά θεωρηθεί χειρότερη του σποραδικού ΚΠΕ. Αυτό 
μπορεί να μην ισχύει. Σε μια αναφορά από τη Mayo 
Clinic, 290 ασθενείς με ΚΠΕ σχετιζόμενο με ΙΦΝΕ 
(241 με χρόνια ελκώδη κολίτιδα και 49 με νόσο του 
Crohn) εκτιμήθηκαν κατ’ αντιστοιχία ως προς την 
ηλικία και το φύλο με ίσο αριθμό ασθενών με σπο-
ραδικό ΚΠΕ μεταξύ των ετών 1976 και 1996. Το 55% 
των όγκων των σχετιζόμενων με ΙΦΝΕ ήταν περιφε-
ρικότερα της σπληνικής καμπής συγκριτικά με το 
78% των σποραδικών ΚΠΕ, αλλά κατά τη διάρκεια 
μιας διάμεσης περιόδου παρακολούθησης 5 ετών, 
πέθαναν 163 ασθενείς με ΚΠΕ σχετιζόμενο με ΙΦΝΕ 
(56%), συγκριτικά με 164 ασθενείς με σποραδικό ΚΠΕ 
(57%). Τα 5ετή ποσοστά επιβίωσης ήταν 54% στην 
υποομάδα του ΙΦΝΕ-ΚΠΕ vs 53% στην υποομάδα 
του σποραδικού ΚΠΕ (p=0,94).120 Αυτό δεν διαφέρει 
πολύ από την εμπειρία στο νοσοκομείο St Mark. Στη 
μεγαλύτερη εμπειρία κολονοσκοπήσεων επιτήρη-
σης σε 600 ασθενείς σε 5.932 ανθρωποέτη χρόνου 
παρακολούθησης, 30 ασθενείς (5%) ανέπτυξαν ΚΠΕ, 
με 5ετές ποσοστό επιβίωσης 73,3%.69

Η πρόγνωση της κολοορθικής δυσπλασίας στις ΙΦΝΕ 
αποτελεί επίσης θέμα διαμάχης (κεφάλαιο 9.4.1). Σε 
μια πληθυσμιακή μελέτη από τη Minnesota, 29/725 
(4%) ασθενείς με ΙΦΝΕ ανέπτυξαν δυσπλασία σε επί-
πεδο βλεννογόνο (n=8), βλάβη ή μάζα σχετιζόμενη με 
δυσπλασία (DALM, n=1), ή βλάβη ή μάζα σχετιζόμενη 
με αδένωμα (ALM, n=18) σε περιοχή ΙΦΝΕ ή ALM σε 
περιοχή εκτός ΙΦΝΕ (n=2). Από τους 6 ασθενείς με χα-
μηλόβαθμη δυσπλασία σε επίπεδο βλεννογόνο (εΧΒΔ) 
που δεν υποβλήθηκαν σε κολεκτομή, κανείς δεν χει-
ροτέρευσε σε μια διάμεση περίοδο παρακολούθησης 
17,8 (εύρος: 6-21) ετών με ένα διάμεσο αριθμό 3 (εύ-
ρος: 0-12) κολονοσκοπήσεων επιτήρησης. Τέσσερις 
(22%) ασθενείς με ALM σε περιοχές ΙΦΝΕ που δεν 
υποβλήθηκαν σε εγχείρηση ανέπτυξαν χαμηλόβαθμη 
δυσπλασία ή DALM. Η δυσπλασία η ανευρισκόμενη 
εγγύτερα της σπληνικής καμπής σχετιζόταν σημαντι-
κά με κίνδυνο υποτροπής ή προόδου της δυσπλασίας. 
Αυτή η πληθυσμιακή κοόρτη δεν επιβεβαίωσε τον αυ-
ξημένο κίνδυνο για καρκίνο σχετιζόμενο με χαμηλό-
βαθμη δυσπλασία σε επίπεδο βλεννογόνο,78 που είναι 
σε ασυμφωνία με τη μετα-ανάλυση.105

10. Παιδιά και έφηβοι

10.1. Εισαγωγή

Περίπου 10-15% των ασθενών με ιδιοπαθή φλεγμο-
νώδη εντεροπάθεια διαγιγνώσκονται πριν την ηλικία 
των 18 ετών.121 Κατά τη διάρκεια της ήβης η επίπτωση 
είναι 7 ανά 100.000 ανά έτος και αυξάνεται περαιτέρω 
κατά την εφηβεία, φθάνοντας περίπου τις 12 περιπτώ-
σεις ανά 100.000 στις ηλικίες 20-29, σύμφωνο με το 
παρατηρούμενο μέγιστο στην ηλικία των 30 ετών.122 
Στα παιδιά οι περισσότερες μελέτες κοόρτης δείχνουν 
μικρότερη επίπτωση ελκώδους κολίτιδας (ΕΚ) σε σύ-
γκριση με τη νόσο του Crohn (ΝC),123 αλλά η επίπτωση 
της NC έχει σαφώς αυξηθεί κατά τη διάρκεια της περα-
σμένης δεκαετίας. Αντιθέτως, η επίπτωση της ΕΚ είναι 
σταθερή σε μερικές μελέτες,124-126 αυξανόμενη όμως 
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σε άλλες κοόρτες.127-129 Η διάμεση ηλικία έναρξης των 
συμπτωμάτων είναι τα 12 έτη στις περισσότερες παι-
διατρικές μελέτες,122,130,131 όμως η καθυστέρηση στη 
διάγνωση είναι σημαντικά βραχύτερη απ’ ό,τι στη ΝC. 
Σε αντίθεση με τους ενήλικες, η κλινική εικόνα της ΕΚ 
είναι συνήθως πιο σοβαρή στα παιδιά, το οποίο μπο-
ρεί να εξηγηθεί από την κυριαρχία της πανκολίτιδας 
(70-80% των παιδιών) τη στιγμή της διάγνωσης.131,132

10.2. Διάγνωση

10.2.1. Ουδός διάγνωσης

Θέση ECCO 10A

Θα πρέπει να τεθεί η υποψία της ελκώδους κο-
λίτιδας σε ένα παιδί με χρόνια (≥4 εβδομάδες) ή 
υποτροπιάζουσα (≥2 επεισόδια σε 6 μήνες) αι-
ματηρή διάρροια, κατόπιν αποκλεισμού λοιμω-
δών ή άλλων αιτίων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν 
υπάρχει καθυστέρηση ανάπτυξης και/ή καθυ-
στέρηση της ήβης, οικογενειακό ιστορικό ΙΦΝΕ, 
αυξημένοι δείκτες φλεγμονής ή είναι παρούσα 
αναιμία [EL 2b, RG B].

Σε αντίθεση με την παιδιατρική NC και την ποικίλη 
συμπτωματολογία, η κλινική εκδήλωση της ΕΚ είναι 
σχεδόν πανομοιότυπα αιματηρή διάρροια (84-94% 
των παιδιών) που συνοδεύεται από τεινεσμό.132 
Παρόλο που η λοιμώδης αιτιολογία πρέπει να απο-
κλεισθεί, η παρουσία της δεν αποκλείει τη διάγνωση 
της ΕΚ ή της NC. Ο συνδυασμός αιμορραγίας από το 
ορθό, αναιμίας και αυξημένης ΤΚΕ προσδιόρισαν το 
86% ασθενών με ΙΦΝΕ προ της διενέργειας ενδοσκό-
πησης.133 Άλλες αναδρομικές σειρές περιπτώσεων 
επιβεβαίωσαν τη διαγνωστική αξία των αυξημένων 
δεικτών φλεγμονής και της αναιμίας για ΙΦΝΕ.134,135

Το βραχύτερο διάστημα από την έναρξη των συμπτω-
μάτων στη διάγνωση της ΕΚ πιθανόν εξηγεί γιατί η κα-
θυστέρηση της ανάπτυξης είναι κατά το ήμισυ συχνή 

συγκριτικά με τη NC. Όπως και με τους ενήλικες, ο 
σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για να αναπτυ-
χθεί ΕΚ στην παιδική ηλικία είναι να υπάρχει μέλος της 
οικογένειας με ελκώδη κολίτιδα (σχετικός κίνδυνος 
7-17).137,138 Ο κίνδυνος για NC σε μέλος οικογένειας 
με νόσο του Crohn είναι ένας σχετικός κίνδυνος του 
15-35. Όσο πιο ισχυρό το οικογενειακό ιστορικό, τόσο 
πιο πρώιμη η έναρξη των συμπτωμάτων. Οι ασθενείς 
με πρώιμη έναρξη ΕΚ (ηλικίας <5 ετών) έχουν οικογε-
νειακό ιστορικό ΕΚ σε ποσοστό 26-44%, συγκριτικά με 
μεγαλύτερους ασθενείς ή παιδιά με NC.139,140 Γενετικοί 
παράγοντες είναι δυνατόν να έχουν ισχυρότερη επί-
δραση στις παιδιατρικές ΙΦΝΕ, ειδικά στην πρώιμης 
έναρξης οξεία βαριά ΕΚ, σε σύγκριση με μεγαλύτερα 
παιδιά ή ενήλικες.141,142 Παρόλα αυτά, τα περισσότερα 
παιδιά με ΙΦΝΕ δεν έχουν οικογενειακό ιστορικό και 
θεωρούνται σποραδικές περιπτώσεις.

10.2.2. Καταγραφή

Θέση ECCO 10Β

Σε όλα τα παιδιά με ΕΚ, πρέπει να καταγράφονται 
το ύψος, το βάρος (και η προ της διάγνωσης κα-
μπύλη ανάπτυξης) και το στάδιο της ήβης, κατά 
τη στιγμή της διάγνωσης και σε τακτά χρονικά 
διαστήματα κατά την περίοδο παρακολούθησης 
[EL 3b, RG B].

Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη είναι μια μοναδική 
επιπλοκή των παιδιατρικών ΙΦΝΕ που προκαλείται 
από το συνδυασμό ανεπαρκούς θερμιδικής πρόσλη-
ψης, αυξημένων απωλειών και ενεργούς φλεγμονής. 
Η αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγω-
γής και η συνυπάρχουσα βλεννογονική επούλωση 
χαρακτηρίζονται από φυσιολογική γραμμική ανά-
πτυξη και εφηβική ανάπτυξη. Αντιθέτως, όταν δεν 
επιτυγχάνεται αποκατάσταση της ανάπτυξης μετά 
τη διαπίστωση της καθυστέρησης της κατά τη διά-
γνωση, ή όταν το βεληνεκές ύψους μειώνεται κατά 
τη θεραπεία συντήρησης, είναι πολύ πιθανό ότι 
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υπάρχει εμμένουσα δραστηριότητα νόσου, οπότε 
η θεραπεία πρέπει να είναι πιο επιθετική και να εξα-
σφαλισθεί η επαρκής θερμιδική πρόσληψη.136,143,144

10.2.3. Διαγνωστικές εξετάσεις

Θέση ECCO 10C

Ειλεοκολονοσκόπηση με λήψη βιοψιών πρέπει 
να διενεργείται σε όλα τα παιδιά ή τους εφήβους 
με υποψία φλεγμονώδους νόσου του εντέρου 
(ΙΦΝΕ). Η ενδοσκόπηση του ανωτέρου πεπτικού 
συστήνεται όταν η ειλεοκολονοσκόπηση δεν επι-
βεβαιώνει τη διάγνωση της ελκώδους κολίτιδας 
[EL 2a, RG B].

Θέση ECCO 10D

Σε παιδιά και εφήβους (έως την ηλικία των 16-18 
ετών), η ενδοσκόπηση πρέπει να διενεργείται από 
ειδικό με εμπειρία στην παιδιατρική γαστρεντε-
ρολογία, κατά προτίμηση από έναν παιδογαστρε-
ντερολόγο [EL 5, RG D], σε περιβάλλον κατάλληλο 
για τη διάγνωση και τη θεραπεία παιδιών με ΙΦΝΕ 
(παιδιατρικό νοσοκομείο με πρόσβαση σε γενική 
αναισθησία).

H ΙΦΝΕ ομάδα μελέτης της Ευρωπαϊκής Εταιρίας 
Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας Ηπατολογίας και 
Διατροφής (European Society of Paediatric Gastro-
enterology Hepatology and Nutrition ESPGHAN) κα-
τέληξε σε μια συμφωνία για τη διάγνωση των ΙΦΝΕ 
στα παιδιά, η οποία συνοψίστηκε στα «κριτήρια του 
Porto».145 Αυτή η ομάδα θεωρεί ουσιώδες να καθορι-
σθεί η διάγνωση του τύπου της νόσου, όπως επίσης 
και να προσδιορισθεί η βαρύτητα, η εντόπιση και η 
έκταση της νόσου, πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Οι παι-
διατρικοί ασθενείς με ΕΚ έχουν πιο εκτεταμένη νόσο 
που φείδεται του ορθού σε ποσοστό έως και 30%,146 
ώστε να απαιτείται μια ολοκληρωμένη διαγνωστική 

προσέγγιση σε παιδιά με αιματηρές διάρροιες. Τα 
στοιχεία που υποστηρίζουν την ολική κολονοσκόπη-
ση με επισκόπηση και του ειλεού και τις πολλαπλές 
βιοψίες, από μια σιγμοειδοσκόπηση μόνο, προέρ-
χονται από αναδρομικές μελέτες κοόρτης.146-148 Σε 
περιπτώσεις με εκτεταμένη κολίτιδα που δεν μπορεί 
να ταξινομηθεί, η γαστροδωδεκαδακτυλοσκόπηση 
μπορεί να επιτρέψει την οριστική διάγνωση.149

Η Ομοφωνία του ECCO συμφωνεί ότι ένας παιδογα-
στρεντερολόγος, παρά ένας ειδικός στην ενδοσκό-
πηση των ενηλίκων, θα ήταν καλύτερο να διενεργεί 
την ενδοσκόπηση σε παιδιά ύποπτα για ΙΦΝΕ. Το πιο 
σημαντικό επιχείρημα είναι η ποιότητα της φροντί-
δας, κυρίως επειδή η ενδοσκόπηση στα παιδιά γί-
νεται κατά προτίμηση κάτω από γενική αναισθησία: 
αυτό προτιμάται για λόγους άνεσης και φροντίδας 
και έχει δειχθεί να είναι ασφαλές.150-155 Επιπλέον, η 
θεραπεία και η παρακολούθηση των παιδιών και 
των εφήβων με ΙΦΝΕ θα πρέπει να είναι στα χέρια 
ενός παιδογαστρεντερολόγου που είναι γνώστης 
των διαφορών των σχετιζόμενων με την ηλικία στην 
εμφάνιση της νόσου και στη θεραπεία. Τέτοιοι ειδικοί 
είναι έμπειροι στο να χειρίζονται προβλήματα όπως 
η καθυστέρηση της γραμμικής ανάπτυξης και η κα-
θυστέρηση της ήβης.156

10.3.  Θεραπεία επίτευξης 
ύφεσης στα παιδιά

10.3.1. Περιφερική κολίτιδα

Θέση ECCO 10E

Τα από του στόματος [EL 2b, RG B] και/ή τα τοπι-
κώς δρώντα αμινοσαλικυλικά (υπόθετα στην ορ-
θίτιδα, κλύσματα στην αριστερόπλευρη κολίτιδα) 
[EL 5, RG D] είναι η κατάλληλη θεραπεία επίτευξης 
ύφεσης για ήπια προς μέτρια περιφερική κολίτιδα 
σε παιδιά ή εφήβους.
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Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες σε παιδιά με περιφερική 
κολίτιδα. Ένα ερωτηματολόγιο πάντως που εστάλη 
σε μέλη της ομάδας ΙΦΝΕ του ESPGHAN αποκάλυ-
ψε μεγάλη ποικιλία στη θεραπευτική αντιμετώπιση 
της περιφερικής κολίτιδας. Η πρώτη επιλογή ήταν ή 
μόνο από του στόματος θεραπεία (μεσαλαζίνη 21%, 
σουλφασαλαζίνη 36%), ή σε συνδυασμό με τοπική 
θεραπεία (μεσαλαζίνη 36%, κορτικοστεροειδή 7%). 
Λαμβάνοντας υπόψη τη σπανιότητα της ορθίτιδας 
στα παιδιά, δεν υπάρχουν σταθμισμένα θεραπευτικά 
πρωτόκολλα.

10.3.2. Εκτεταμένη κολίτιδα

Θέση ECCO 10F

Για ήπια προς μέτρια πανκολίτιδα στα παιδιά, 
συστήνεται ως πρώτης γραμμής θεραπεία η από 
του στόματος μεσαλαζίνη/σουλφασαλαζίνη [EL 
2b, RG B]. Τα από του στόματος στεροειδή ενδεί-
κνυνται αν η ανταπόκριση είναι ανεπαρκής [EL 
4, RG D]. 

Μόνο μια προοπτική μελέτη έχει επιβεβαιώσει την 
αποτελεσματικότητα των από του στόματος αμινο-
σαλικυλικών σε παιδιά με ενεργό ελκώδη κολίτιδα. 
Σε αυτή τη μελέτη επετεύχθη κλινική ανταπόκριση 
στις 8 εβδομάδες στο 79% των ασθενών που ελάμ-
βαναν σουλφασαλαζίνη (60 mg/kg/ημέρα) και 50% 
των ασθενών σε ολσαλαζίνη (30 mg/kg/ημέρα). 
Αναδρομικές μελέτες έχουν δείξει επίσης ότι τα από 
του στόματος αμινοσαλικυλικά πετυχαίνουν αποτε-
λεσματικά κλινική ύφεση.158-162

Παρόλο που η σουλφασαλαζίνη μπορεί να προκαλέ-
σει περισσότερες παρενέργειες από το γαστρεντερι-
κό, είναι η προτιμητέα θεραπεία με αμινοσαλικυλικά 
για τα μικρά παιδιά που δεν μπορούν να καταπιούν 
χάπια, επειδή είναι διαθέσιμη ως σιρόπι. Εναλλακτι-
κά, η μεσαλαζίνη μπορεί να χορηγηθεί ως σκεύασμα 
εντερικά επικαλυμμένων κόκκων. Βάσει της γνώμης 

ειδικών και εξαγωγής συμπερασμάτων από φαρμα-
κοκινητικές μελέτες,159,161,163 η συνιστώμενη δόση με-
σαλαζίνης (συνδυασμός από του στόματος και από 
του ορθού μεσαλαζίνη) σε παιδιά ηλικίας 12 ετών ή 
μεγαλύτερα, είναι 50-75 mg/kg/ημέρα με ανώτατο 
όριο τα 4 g/ημέρα. Για τη σουλφασαλαζίνη είναι 100 
mg/kg/ημέρα με ανώτατο όριο τα 6 g/ημέρα.

Σχετικά με τα από του στόματος κορτικοστεροειδή, 
δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες σε παιδιά με ΕΚ. Παρό-
λα αυτά, στοιχεία που έχουν συλλεγεί με προοπτικό 
τρόπο από τη βάση δεδομένων US Pediatric Inflam-
matory Bowel Disease Collaborative Research Group 
Registry παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες.164 Από 97 
παιδιά (ηλικίας <16 ετών) με νεοδιαγνωσθείσα ΕΚ 
μεταξύ των ετών 2002 και 2005, με ελάχιστη παρα-
κολούθηση 1 έτους, το 79% ελάμβαναν κορτικοστε-
ροειδή, τα περισσότερα (62/77) εντός 30 ημερών 
από τη διάγνωση. Για εκείνα που αντιμετωπίστηκαν 
εντός 30 ημερών, η δραστηριότητα της νόσου ήταν 
ανενεργός στο 60%, ήπια στο 27%, και μέτρια ή σο-
βαρή στο 11%. Στους 12 μήνες, 31 στους 62 (50%) 
ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν νωρίς με κορτικο-
στεροειδή θεωρήθηκαν κορτικο-αποκρινόμενοι και 
28 (45%) ήταν κορτικο-εξαρτώμενοι. Ένα σύνολο 4 
ασθενών που λάμβαναν κορτικοστεροειδή χρειά-
στηκαν κολεκτομή στο πρώτο έτος. Ανοσοτροποποι-
ητικά χρησιμοποιήθηκαν στο 61% των ασθενών που 
αντιμετωπίσθηκαν με κορτικοστεροειδή. Αυτό είναι 
παρόμοιο με τους ενήλικες: η πρώιμη ανταπόκριση 
είναι εξαιρετική, αλλά η εξάρτηση συνήθης, ακόμη 
και με ανοσοτροποποιητικά. H ομάδα εργασίας ΙΦΝΕ 
της ESPGHAN προτιμά σε ποσοστό 46% την προ-
σθήκη κορτικοστεροειδών αν η ανταπόκριση στα 
αμινοσαλικυλικά θεωρηθεί ανεπαρκής. Η πρεδνιζο-
λόνη από του στόματος δίδεται άπαξ ημερησίως σε 
δοσολογία 1-2 mg/kg/ημέρα, με ανώτατη δόση τα 
40 mg, για 2-4 εβδομάδες (μέχρι κλινικής ύφεσης), 
μετά μειώνεται στο μηδέν σε 6-8 εβδομάδες. Παρό-
λο που δεν υποστηρίζεται με κλινικές αποδείξεις από 
τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, κατά τη διάρκεια 
θεραπείας με κορτικοειδή χορηγούνται ασβέστιο και 
βιταμίνη D.
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10.3.3. Βαριά κολίτιδα

Θέση ECCO 10G

Για βαριά πανκολίτιδα σε παιδιά, τα κορτικοστε-
ροειδή είναι η πρώτης γραμμής θεραπεία [EL 4, 
RG D]. Αν η ανταπόκριση είναι ανεπαρκής, ενδει-
κνυόμενες επιλογές είναι η ενδοφλέβια κυκλο-
σπορίνη [EL 4, RG C] ή το infliximab [EL 4, RG C], 
ή η κολεκτομή. 

Παρόλο που δεν έχουν διεξαχθεί τυχαιοποιημένες 
κλινικές μελέτες σε παιδιά με οξεία βαριά ΕΚ, όλοι 
όσοι απάντησαν στο ερωτηματολόγιο του ESP-
GHAN συμφώνησαν ότι τα κορτικοστεροειδή είναι 
η πρώτη γραμμής θεραπεία στη βαριά πανκολίτι-
δα. Σε μια επαναξιολόγηση της ανταπόκρισης στα 
στεροειδή σε 32 μελέτες που συμπεριελάμβαναν 
1.991 ασθενείς (1974-2006), πήραν μέρος μόνο 43 
παιδιά.165 Για να εκτιμηθεί η έκβαση σε παιδιά, διε-
νεργήθη μια αναδρομική μελέτη 74 εισαγωγών σε 
63 παιδιά (57% άρρενα, ηλικία κατά τη διάγνωση 
10,9±4 έτη, 79% εκτεταμένη κολίτιδα) στο Νοσοκο-
μείο SickKids στο Toronto μεταξύ των ετών 1995-
99.166 Το 41% δεν ανταποκρίθηκε στη θεραπεία με 
ενδοφλέβια κορτικοστεροειδή κατά την έξοδο και 
23 (37%) κατέληξαν σε κολεκτομή στην ίδια εισα-
γωγή. Στο ένα έτος, το 54% και στα 5 χρόνια το 
59% κατέληξαν σε κολεκτομή. Δεν υπήρχε σαφής 
συμφωνία από το ESPGHAN αν τα κορτικοστε-
ροειδή θα έπρεπε να δίδονται ως μονοθεραπεία 
(25% των ερωτηθέντων), ή σε συνδυασμό με από 
του στόματος μεσαλαζίνη (25%), ή ενδοφλέβια με 
συμπληρωματική παρεντερική διατροφή (50%). 
Δεδομένης της ομοιότητας της ανταπόκρισης των 
παιδιών στα στεροειδή συγκριτικά με τους ενήλικες 
(Κεφ. 5.2.4), φαίνεται απίθανο να είναι απαραίτητη η 
μεσαλαζίνη. Παρόλο που η διατροφική υποστήριξη 
ενδείκνυται ιδιαίτερα στα παιδιά, η ολική παρεντε-
ρική διατροφή στους ενήλικες δεν φαίνεται να προ-
σφέρει κάποιο πλεονέκτημα στην αντιμετώπιση της 
οξείας βαριάς κολίτιδας (Κεφ. 5.2.4).

Όταν 3-5 ημέρες ενδοφλέβιων κορτικοστεροειδών 
είναι αναποτελεσματικές, η κυκλοσπορίνη, το tacro-
limus ή το infliximab είναι οι μόνες δύο επιλογές θε-
ραπείας διάσωσης για να αποφευχθεί ή να αναβλη-
θεί η κολεκτομή. Μια αντικειμενική εκτίμηση της 
ανταπόκρισης στα στεροειδή διευκολύνει τους θε-
ραπευτικούς χειρισμούς όπως γίνεται στους ενήλι-
κες (βλ. Κεφ. 5.2.5). Έχει αναπτυχθεί ένας παιδιατρι-
κός δείκτης βαρύτητας166 και όταν υπολογιστεί την 
ημέρα 3, προβλέπει με αξιοπιστία την αποτυχία στα 
ενδοφλέβια κορτικοστεροειδή.167 Όπως και με τους 
ενήλικες, η συχνότητα των κενώσεων (p=0,001) και 
η CRP (p=0,045) την ημέρα 3 (αλλά όχι την ημέρα 1) 
προβλέπει την αποτυχία, μαζί με τη θερμοκρασία 
(p=0,001). Μελέτες περιπτώσεων με ενδοφλέβια 
κυκλοσπορίνη σε παιδιά με σοβαρή, κορτικοανθε-
κτική κολίτιδα, που είναι υποψήφια για εγχείρηση, 
κατέδειξαν ύφεση της νόσου έως και στο 80% των 
περιπτώσεων.168-172 Σε πολλά παιδιά, πάντως, η μεί-
ωση της από του στόματος κυκλοσπορίνης κατέλη-
ξε σε υποτροπή και ακολούθησε κολεκτομή εντός 
έτους από της διακοπής της θεραπείας. Σε κάποιους 
ασθενείς, η βραχύχρονη θεραπεία με κυκλοσπορί-
νη μπορεί να οδηγήσει αποτελεσματικά σε ύφεση 
μέχρι να έχει δράση η θεραπεία συντήρησης με 
αζαθειοπρίνη.170

Το infliximab δεν έχει μελετηθεί προοπτικά, όμως 
μικρές αναδρομικές μελέτες σε νεοδιαγνωσμένους 
κορτικοανθεκτικούς ασθενείς δείχνουν πλήρη ύφε-
ση στο 75-88% των ασθενών.173-175 Λόγω του μικρού 
αριθμού των ασθενών που μελετήθηκαν και του πε-
ριορισμένου χρόνου παρακολούθησης, είναι προς 
το παρόν άγνωστο αν η θεραπεία με infliximab είναι 
αποτελεσματική ώστε να αποφευχθεί η κολεκτομή, 
ή απλώς να αναβληθεί. Η άποψη της Ομοφωνίας 
είναι ότι η έναρξη θεραπείας διάσωσης, είτε με 
κυκλοσπορίνη, tacrolimus, είτε με infliximab, πρέ-
πει να γίνει μόνο σε εξειδικευμένο κέντρο όπου ο 
παιδίατρος και/ή ο χειρουργός του παχέος εντέρου 
είναι διαθέσιμοι και λαμβάνουν μέρος στην αντιμε-
τώπιση αυτών των σοβαρά ασθενών παιδιών.
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10.4.  Θεραπεία διατήρησης 
της ύφεσης στα παιδιά

Θέση ECCO 10H

Η από του στόματος μεσαλαζίνη ή σουλφασαλα-
ζίνη είναι η συνιστώμενη θεραπεία διατήρησης 
της ύφεσης στην ίδια δόση όπως και στη θεραπεία 
επαγωγής [EL 5, RG D]. Για δύσκολους ασθενείς με 
εκτεταμένη και/ή υποτροπιάζουσα νόσο, που είναι 
κορτικοανθεκτικοί ή κορτικοεξαρτώμενοι, συστή-
νεται αζαθειοπρίνη/μερκαπτοπουρίνη [EL 4, RG C]. 
Η μακροχρόνια χορήγηση στεροειδών αντενδεί-
κνυται και η κυκλοσπορίνη είναι ακατάλληλη.

10.4.1. Αμινοσαλικυλικά

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας διατήρησης της 
ύφεσης με μεσαλαζίνη ή σουλφασαλαζίνη δεν έχει 
μελετηθεί σε παιδιά με ΕΚ. Από τους ανήκοντες στην 
ομάδα εργασίας ΙΦΝΕ του ESPGHAN που απάντησαν 
στο ερωτηματολόγιο, το 57% σύστησαν τη συνέχιση 
της ίδιας δόσης μεσαλαζίνης, όπως χρησιμοποιήθη-
κε και για την επαγωγή της ύφεσης, ενώ το 43% σύ-
στησαν χαμηλότερη δόση. Η άποψη της Ομοφωνίας 
βασίζεται σε αποτελέσματα από μελέτες ενηλίκων 
που καταδεικνύουν ότι η υψηλή δόση 5-ASA είναι 
αποτελεσματική θεραπεία διατήρησης της ύφεσης. Η 
μακροχρόνια λήψη κορτικοστεροειδών αντενδείκνυ-
ται απόλυτα, διότι δεν διατηρούν την ύφεση και έχουν 
αρνητική επίδραση στη γραμμική αύξηση και στην 
εναπόθεση αλάτων στα οστά. Η θεραπεία διατήρησης 
της ύφεσης με κυκλοσπορίνη είναι αναποτελεσματική 
και ακατάλληλη, διότι μπορούν να συμβούν σοβαρές, 
μερικές φορές, μη αναστρέψιμες βλάβες.

10.4.2. Θειοπουρίνες

Αναδρομικές μελέτες κοόρτης κατέδειξαν ότι η θε-
ραπεία διατήρησης της ύφεσης με αζαθειοπρίνη/

μερκαπτοπουρίνη είναι αποτελεσματική, ενώ επιτυγ-
χάνει αποδέσμευση από τα στεροειδή.176-179 Αυτό το 
αποτέλεσμα αποδέσμευσης από τα στεροειδή είναι 
περισσότερο εμφανές όταν η θεραπεία με αζαθειο-
πρίνη ξεκινά νωρίς στην πορεία της νόσου, εντός 2 
ετών μετά τη διάγνωση.179 Η συνιστώμενη δόση για 
την αζαθειοπρίνη στα παιδιά είναι 2-3 mg/kg/ημέρα 
και για την μερκαπτοπουρίνη 1-1,5 mg/kg/ημέρα.

10.5. Εγχείρηση στα παιδιά

Θέση ECCO 10I

Η κολεκτομή ενδείκνυται για τη βαριά κολίτιδα με 
οξείες επιπλοκές που δεν ανταποκρίνεται στη φαρ-
μακευτική θεραπεία, για εμμένουσα ενεργή νόσο 
με αποτυχία ή τοξικότητα της φαρμακευτικής 
θεραπείας, αποτυχία να μειωθούν τα κορτικοστε-
ροειδή παρά τη λήψη ανοσοκατασταλτικών, κα-
θυστέρηση της ανάπτυξης και καθυστέρηση της 
ήβης παρά τη φαρμακευτική θεραπεία [EL 4, RG C].

10.5.1. Eνδείξεις

Στην οξεία βαριά κολίτιδα, η απόφαση να διενεργη-
θεί κολεκτομή θα πρέπει να αξιολογείται σε καθημε-
ρινή βάση και από την ιατρική και από την χειρουρ-
γική ομάδα. Αν η νόσος δεν ανταποκρίνεται σε 7-10 
ημέρες θεραπείας είτε με αναστολείς της καλσινευ-
ρίνης (κυκλοσπορίνη, tacrolimus) είτε με infliximab, 
ενδείκνυται η κολεκτομή.

Η κολεκτομή ενδείκνυται επίσης για εμμένουσα ενερ-
γή νόσο, όταν υπάρχει εξάρτηση από τα κορτικοστε-
ροειδή παρά τη συγχορηγούμενη θεραπεία με αζα-
θειοπρίνη/μερκαπτοπουρίνη, ή όταν η ανοσοκατα-
σταλτική θεραπεία έχει παρενέργειες. Η καθυστέρηση 
στην ανάπτυξη παρά την εμφανώς επαρκή θεραπεία 
συντήρησης είναι επίσης ένδειξη για κολεκτομή, ακό-
μα και όταν τα κλινικά συμπτώματα είναι ήπια.180-184 Η 
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προκαταρκτική (και ανέκδοτη) εμπειρία με infliximab 
σε παιδιά δείχνει ότι αυτό μπορεί να είναι πιο αποτε-
λεσματικό σε οξέως πάσχοντες ασθενείς, σε σύγκριση 
με ασθενείς με χρόνια, ανθεκτική νόσο.173,175,185 Σπανί-
ως επιτυγχάνει ύφεση ελεύθερη στεροειδών. Επομέ-
νως, το infliximab δεν μπορεί να συστηθεί για χρονία 
κορτικοεξαρτώμενη νόσο στα παιδιά.

10.5.2. Διαδικασίες

Θέση ECCO 10J

Η κολεκτομή θα πρέπει να διενεργείται από έμπει-
ρο παιδοχειρουργό, ιδανικά με την υποστήριξη 
χειρουργού του παχέος με παιδιατρική εμπειρία, η 
ειλεοληκυθική αναστόμωση θα πρέπει να διενεργεί-
ται σε ένα κέντρο υψηλής εξειδίκευσης [EL 4, RG C].

Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, ένα παιδί που χρει-
άζεται κολεκτομή θα πρέπει να κατευθύνεται για εξει-
δικευμένη φροντίδα σε ειδικό κέντρο. Σειρές περιπτώ-
σεων ειλεοληκυθικής αναστόμωσης σε παιδιά δείχνουν 
καλά αποτελέσματα όσον αφορά στην ποιότητα της 
ζωής, στην εγκράτεια και στην επίπτωση ληκυθίτι-
δας.181,182,186-189 Πάντως, σε πολύ μικρά παιδιά (<10 ετών), 
η ληκυθίτιδα αναφέρεται στο 75% των ασθενών.190 
Επειδή η δημιουργία ληκύθου μειώνει τη γονιμότητα 
στα θήλεα άτομα,191,192 ίσως στα κορίτσια είναι καλύτε-
ρη επιλογή η κολεκτομή με ειλεοορθική αναστόμωση 
έως ότου αργότερα γίνει ειλεοληκυθική αναστόμω-
ση.193 Θα πρέπει να ζητηθεί συμβουλή ειδικού.

10.6. Θρεπτική υποστήριξη

Θέση ECCO 10Κ

Η εντερική ή η παρεντερική θεραπεία σίτισης εί-
ναι ακατάλληλη ως θεραπεία πρώτης γραμμής.

Πάντως, η εκτίμηση θρέψης είναι ουσιαστική και 
θα πρέπει να χορηγείται θρεπτική υποστήριξη 
όταν είναι απαραίτητο [EL 5, RG D].

Θέση ECCO 10L

Δεν υπάρχει ένδειξη για «ειδική δίαιτα» στην ελ-
κώδη κολίτιδα, διότι καμία δεν είναι αποτελεσμα-
τική και υπάρχει ο κίνδυνος θρεπτικών ελλειμμά-
των [EL 5, RG D].

Δεν έχει δειχθεί ότι η εντερική σίτιση έχει πρωταρχικό 
θεραπευτικό ρόλο στην ελκώδη κολίτιδα. Υπάρχουν 
πολλές θεωρίες που υποδηλώνουν ότι η δίαιτα μπο-
ρεί να εμπλέκεται στην αιτιολογία των φλεγμονω-
δών νόσων του εντέρου. Πάντως, μέχρι σήμερα δεν 
υπάρχει διαιτητική προσέγγιση που αποδεδειγμένα 
να μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης ΙΦΝΕ. Τα παιδιά 
με ΙΦΝΕ έχουν αυξημένες θερμιδικές και πρωτεϊνικές 
απαιτήσεις, οπότε η πρόσληψη θα πρέπει να είναι το 
120% των συνιστώμενων καθημερινών επιτρεπτών 
ορίων. Εάν η από του στόματος πρόσληψη είναι πτω-
χή λόγω ανορεξίας την περίοδο δραστηριότητας της 
νόσου, μπορεί να ενδείκνυνται συμπληρώματα υψη-
λής θερμιδικής αξίας και είναι κατάλληλη η διαιτητι-
κή συμβουλή από έναν ειδικό.

10.7.  Ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη

Θέση ECCO 10Μ

Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη είναι σημαντική 
συμπληρωματική θεραπεία επειδή τα συμπτώμα-
τα κατάθλιψης είναι συχνά και η ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη σχετίζεται με καλύτερη έκβαση και 
καλύτερη ποιότητα ζωής [EL 3b, RG B]. 
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Τα παιδιά και οι έφηβοι με ΙΦΝΕ είναι σε μεγαλύτερο 
κίνδυνο να αναπτύξουν συμπεριφορικές δυσκολίες 
ή συναισθηματική δυσλειτουργία και συγκεκριμέ-
να κατάθλιψη (σε σχεδόν 25% των ασθενών), όπως 
επίσης αγχώδη διαταραχή, κοινωνική δυσλειτουργία 
και χαμηλή αυτοεκτίμηση σε σύγκριση με τα υγιή 
παιδιά.194-197 Η ποιότητα της ζωής στους εφήβους με 
ΙΦΝΕ είναι γενικά χειρότερη απ’ ό,τι στον υγιή πλη-
θυσμό ελέγχου.198-201 Δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες 
μελέτες έδειξαν ότι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
μέσω μιας προσανατολισμένης προς τον ασθενή 
προσέγγισης αυτοδιαχείρισης μπορεί να έχει επωφε-
λή επίδραση στην πορεία της νόσου.202,203 Επομένως, 
συστήνεται κατάλληλη ιατρική πληροφόρηση και 
υποστήριξη της πνευματικής υγείας, διότι αυτό μπο-
ρεί να επηρεάσει τη δραστηριότητα της νόσου.195

10.8.  Μετάβαση φροντίδας 
στις κλινικές ενηλίκων

Θέση ECCO 10N

Οι μεταβατικές κλινικές αντιπροσωπεύουν την 
ιδανική φροντίδα και συστήνονται απόλυτα [EL 
5, RG D].

Μια προσεκτική μετάβαση των ασθενών από τις παι-
διατρικές κλινικές στους γαστρεντερολόγους ενηλίκων 
είναι ζωτικής σημασίας, διότι μπορεί να ενισχύσει τη 
συμμόρφωση στη θεραπεία και να βελτιώσει την ποι-
ότητα ζωής.204 Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ της 
φροντίδας των παιδιών και των ενηλίκων. Στις παιδι-
ατρικές κλινικές, τα παιδιά και οι έφηβοι με ΙΦΝΕ συ-
νήθως εξετάζονται μαζί με τους γονείς τους και συχνά 
λαμβάνουν περισσότερη προσοχή, διότι η νόσος είναι 
ασυνήθης στα παιδιά σε σύγκριση με τους ενήλικες. 
Μια εξειδικευμένη νοσηλεύτρια για παιδιά μπορεί να 
είναι διαθέσιμη για να συμβουλεύει και να είναι το ση-
μείο επαφής για το παιδί ή τους γονείς. Η ενδοσκόπηση 
διενεργείται υπό γενική αναισθησία, ενώ αυτό είναι η 

εξαίρεση στους ενήλικες. Από την άλλη πλευρά, ο παι-
δογαστρεντερολόγος σπανίως συζητά θέματα μακρο-
πρόθεσμης σημασίας, όπως τον κίνδυνο για καρκίνο ή 
την επιτήρηση. Η στενή συνεργασία μεταξύ των παιδι-
ατρικών κλινικών και των κλινικών ενηλίκων θα αντιπα-
ρέλθει αυτές τις διαφορές. Το ιδανικό πλαίσιο γι’ αυτό 
είναι μια μεταβατική κλινική όπου οι έφηβοι ασθενείς 
θα εξετάζονται και από τους δύο ειδικούς.205 Η εναλλα-
κτική λύση είναι να καθιερωθεί μια παράλληλη κλινική, 
όπου οι παιδιατρικές και οι ενήλικες ΙΦΝΕ κλινικές θα 
λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά ταυτόχρονα, έτσι ώστε 
όταν εξετάζεται ένας ασθενής, να είναι εύκολη η ενη-
μέρωση και συνεννόηση μεταξύ του παιδογαστρεντε-
ρολόγου και του γαστρεντερολόγου ενηλίκων. Μια 
εκπαιδευμένη νοσηλεύτρια εξειδικευμένη στα ΙΦΝΕ 
μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο να συντονίζει τη 
φροντίδα μεταξύ των κλινικών, του ασθενούς και της 
οικογένειας κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο.

11. Εγκυμοσύνη

Το κεφάλαιο για την εγκυμοσύνη και την ελκώ-
δη κολίτιδα θα δημοσιευθεί ακολούθως. Οι αρχές 
αντιμετώπισης της εγκυμοσύνης, του τοκετού, της 
γαλουχίας και της νόσου του Crohn εφαρμόζονται 
και στην ελκώδη κολίτιδα.206 Βλέπε επίσης Cornish J, 
Tan E, Teare J, et al. A meta-analysis on the influence 
of inflammatory bowel disease on pregnancy. Gut 
2007;56:830-7.

12. Ψυχοσωματική προσέγγιση

12.1. Εισαγωγή

Αν και οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες γενικά θεω-
ρούνται σημαντικοί στην ελκώδη κολίτιδα, υπάρ-
χουν ακόμα αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με 
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το ρόλο τους. Αυτό οδηγεί σε πιθανές ασυνέπειες 
στην κλινική πρακτική. Ένα βιοψυχοκοινωνικό μο-
ντέλο207,208 είναι πλεονεκτικότερο σε σχέση με ένα 
βιοϊατρικό μοντέλο, διότι ενσωματώνει το σύμπλεγ-
μα βιολογικών και ψυχοκοινωνικών διαδράσεων 
που εξηγούν την ανθρώπινη ασθένεια και τις επι-
δράσεις της. Η προσοχή στους ψυχοκοινωνικούς 
παράγοντες που σχετίζονται με την ελκώδη κολίτι-
δα μπορεί να έχει επιπτώσεις όχι μόνο στην ψυχο-
κοινωνική ευεξία και στην ποιότητα ζωής, αλλά και 
στη δραστηριότητα της ίδιας της νόσου. Οι λέξεις 
κλειδιά που χρησιμοποιούνται στη συστηματική 
βιβλιογραφική ανασκόπηση στο Medline και στο 
Embase για αυτή την ανασκόπηση ήταν ελκώδης, 
όπως επίσης ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος και 
σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου – ψυχολογία, ψυ-
χοκοινωνικός, ψυχοθεραπεία, ποιότητα ζωής, σχέση 
ιατρού-ασθενούς και ψυχοφάρμακα.

12.2.  Επίδραση 
των ψυχολογικών 
παραγόντων στη νόσο

12.2.1. Αιτιολογία

Θέση ECCO 12A

Η εικαζόμενη συσχέτιση μεταξύ ψυχολογικών 
παραγόντων και της αιτιολογίας της ελκώδους 
κολίτιδας δεν μπορεί να αποδειχθεί. Υπάρχει πά-
ντως επίδραση της ψυχολογικής έντασης και των 
διαταραχών θυμικού στην πορεία της νόσου [EL 
1b, RG B].

Οι μελέτες σχετικά με την επίδραση των ψυχολο-
γικών παραγόντων στην ανάπτυξη της ελκώδους 
κολίτιδας είναι πολύ περιορισμένες. Υπάρχουν με-
ρικές μελέτες με υποθετικές ερμηνείες σχετικά με 
την επίδραση των ψυχολογικών παραγόντων στην 
αιτιολογία της νόσου.209-212 Πολλές μελέτες για τους 

ψυχοκοινωνικούς παράγοντες συνδέονται περισσό-
τερο με τις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους (ΙΦΝΕ) 
γενικότερα, παρά με την ελκώδη κολίτιδα ή τη νόσο 
του Crohn ειδικότερα.

12.2.2. Τύπος νόσου

Θέση ECCO 12B

Υπάρχουν αποδείξεις για αλληλεπίδραση μετα-
ξύ ψυχολογικών παραγόντων και ενεργότητας 
ΙΦΝΕ. Η κατάθλιψη και η υποκειμενικά αντιλαμ-
βανόμενη χρόνια ψυχική επιβάρυνση αποτελούν 
παράγοντες κινδύνου για υποτροπή της νόσου. 
Παραμένει αμφισβητήσιμο εάν τα οξέα γεγονότα 
ζωής πυροδοτούν τις υποτροπές [EL 1b, RG B]. Οι 
περισσότεροι ασθενείς θεωρούν ότι το στρες επι-
δρά στη νόσο τους [EL 4, RG C].

Οι ψυχολογικοί παράγοντες θεωρούνται ότι επι-
δρούν στην πορεία της νόσου, κάτι που συμφωνεί 
με τα δεδομένα από την πρόσφατη βιβλιογραφία 
σχετικά με την επίδραση της υποκειμενικά αντι-
λαμβανόμενης ψυχολογικής επιβάρυνσης στη δρα-
στηριότητα νόσου της ελκώδους κολίτιδας.213-217 
Μελέτες σχετικά με την επίδραση σημαντικών γε-
γονότων ζωής στη δραστηριότητα της βιολογικής 
νόσου έχουν δώσει αντικρουόμενα αποτελέσμα-
τα.218-220 Οι ίδιοι οι ασθενείς και η πλειοψηφία των 
Ευρωπαίων ειδικών στη συνδιάσκεψη Ομοφωνίας 
θεωρούν ότι η ψυχολογική επιβάρυνση επηρεάζει 
τον κίνδυνο υποτροπής.212,222 Μια μελέτη δείχνει 
μεγαλύτερη απάντηση σε στρεσογόνα και μεγα-
λύτερη επιθηλιακή βλάβη σε ασθενείς ΙΦΝΕ, κάτι 
που υποδηλώνει ότι η δραστηριοποίηση του άξονα 
εγκεφάλου-εντέρου λόγω στρες και των μαστοκυτ-
τάρων του βλεννογόνου μπορεί να είναι σημαντική 
στην έναρξη και/ή την υποτροπή των ΙΦΝΕ.223
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12.3.  Ψυχολογικές διαταραχές 
στην ελκώδη κολίτιδα

Θέση ECCO 12C

Οι ψυχολογικές διαταραχές φαίνεται να είναι το 
αποτέλεσμα της νόσου παρά η αιτία της, ή ειδικές 
για ελκώδη κολίτιδα. Ο βαθμός της ψυχολογικής 
επιβάρυνσης και των διαταραχών συσχετίζεται με 
τη σοβαρότητα της νόσου, προγιγνώσκει τη σχε-
τιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής και επηρεά-
ζει την πορεία της νόσου [EL 1b, RG B]. 

Θέση ECCO 12D

Οι κλινικοί ιατροί θα πρέπει ειδικά να εκτιμούν 
την κατάθλιψη μεταξύ των ασθενών με ενεργό 
νόσο και εκείνων με κοιλιακό άλγος σε ύφεση [EL 
2b, RG B].

Οι ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα φαίνεται να μην 
έχουν περισσότερες, ή μόνο λίγο περισσότερες, 
ψυχολογικές διαταραχές συγκριτικά με ασθενείς με 
άλλες χρόνιες νόσους.211,224-229 Έχει αναφερθεί μια 
σταθερή συσχέτιση μεταξύ ψυχολογικών παραγό-
ντων και της επίπτωσης συμπτωμάτων τύπου ΣΕΕ 
σε ασθενείς σε ύφεση.229-232 Υπάρχουν επίσης απο-
δείξεις ότι τα παιδιά και οι έφηβοι συνιστούν ένα 
πληθυσμό με αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξει ψυ-
χιατρική διαταραχή.233,234 Μια πρόσφατη μελέτη με 
μεγάλο πληθυσμό ΙΦΝΕ έδειξε ότι οι ασθενείς ΙΦΝΕ 
έχουν βαθμό κατάθλιψης τριπλάσιο από το γενικό 
πληθυσμό (16,3% vs. 5,6%).235 Σε αυτή τη μελέτη το 
17% των καταθλιπτικών ασθενών έχουν σκεφθεί την 
αυτοκτονία τους τελευταίους 12 μήνες και πρόσθε-
τα, το 30% σκέφθηκαν την αυτοκτονία νωρίτερα. Σε 
άτομα με παρούσα κατάθλιψη, οι θήλεις ασθενείς 
ήταν πιο πιθανό να έχουν σκεφθεί την αυτοκτονία 
σε σχέση με τους άρρενες (50% vs. 31%). Οι στρατη-
γικές αντιμετώπισης της κατάθλιψης συσχετίζονται 

θετικά και προγιγνώσκουν τη σχετιζόμενη με την 
υγεία ποιότητα ζωής.236 Επιπλέον, οι ψυχοκοινωνι-
κές επιπτώσεις της νόσου γίνονται πιο σημαντικές 
όσο πιο σοβαρή είναι η νόσος και η ποιότητα της 
ζωής σχετίζεται με τη δραστηριότητα της νόσου, τα 
συμπτώματα218,224,237-243 και το θήλυ φύλο.237,244,245

12.4.  Προσέγγιση 
των ψυχολογικών 
διαταραχών

12.4.1. Επικοινωνία με ασθενείς

Θέση ECCO 12E

Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις και η σχετιζόμενη 
με την υγεία ποιότητα ζωής θα πρέπει να λαμβά-
νονται υπόψη στην κλινική πράξη στις τακτικές 
επισκέψεις. Η ατομική πληροφόρηση και επεξή-
γηση σχετικά με τη νόσο θα πρέπει να παρέχεται 
μέσω προσωπικής συνέντευξης. Η πορεία της νό-
σου μπορεί να βελτιωθεί με τον συνδυασμό αυτο-
διαχείρισης και συμβουλευτικής με επίκεντρο τον 
ασθενή [EL 1b και 3b, RG B].

Οι αντιλήψεις περί υγείας έχουν επίδραση στον τρό-
πο που βιώνεται η ασθένεια.226 Η αυξημένη προσοχή 
του ιατρού για το γεγονός ότι οι ψυχολογικά επιβα-
ρυμένοι ασθενείς έχουν δυσκολία στο να διαχειρίζο-
νται την κλινική πληροφορία246 μπορεί να βελτιώσει 
την επικοινωνία ιατρού-ασθενή.247 Είναι σημαντικό οι 
ασθενείς να πληροφορούνται σχετικά με την κατά-
στασή τους μέσω προσωπικής συνέντευξης, σε συν-
δυασμό με συναισθηματική υποστήριξη. Και αυτό 
επειδή χαμηλότερο επίπεδο πληροφόρησης σχετίζε-
ται με μεγαλύτερη ανησυχία,248 παρά την εντύπωση 
που έχουν μερικοί ιατροί ότι οι περισσότερες πληρο-
φορίες αυξάνουν το επίπεδο άγχους. Οι ψυχοκοινω-
νικοί παράγοντες συσχετίζονται ισχυρά με τη χρήση 
της φροντίδας υγείας.249 Τα εγχειρίδια αυτοδιαχείρισης 
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μαζί με συμβουλευτική με επίκεντρο τον ασθενή 
βελτιώνουν τον έλεγχο της νόσου του ασθενή.250-251 
Πρέπει, πάντως, να αναγνωρίσουμε το ότι τα εκπαι-
δευτικά εγχειρίδια από μόνα τους δεν φαίνεται να 
βοηθούν και ίσως να χειροτερεύουν τη σχετιζόμενη 
με την υγεία ποιότητα της ζωής των ασθενών που 
παρακολουθούνται σε τριτοβάθμια κέντρα.252 Επι-
πρόσθετα, τα προγράμματα εκπαίδευσης των ασθε-
νών φαίνεται να έχουν πολύ περιορισμένη ή ακόμη 
και καμία επίδραση στην πορεία της νόσου τους, τη 
σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα της ζωής, ή την 
ψυχολογική της επίδραση.253-255 Σχεδόν όλοι οι ειδι-
κοί της Ομοφωνίας (91%) είναι πεπεισμένοι ότι μια 
καλή σχέση ιατρού-ασθενούς βοηθά ψυχολογικά και 
συνυπολογίζουν τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες 
και για τη διάγνωση και για τη θεραπεία. Πάντως, οι 
ασθενείς περιγράφουν ελλείψεις στη φροντίδα των 
μελών της οικογένειας, ανεπαρκή πληροφόρηση και 
ανεπαρκή πρόσβαση στις πηγές φροντίδας υγείας.256

12.4.2. Ψυχολογική υποστήριξη

Θέση ECCO 12F

Οι ιατροί θα πρέπει να εκτιμούν την ψυχοκοινω-
νική κατάσταση του ασθενούς, την ποιότητα της 
ζωής του και την απαίτησή του για πρόσθετη 
ψυχολογική φροντίδα και να συστήνουν ψυχοθε-
ραπεία εάν ενδείκνυται. Θα πρέπει να είναι διαθέ-
σιμη η συνδυασμένη ψυχοσωματική και γαστρε-
ντερολογική φροντίδα [EL 2b, RG B]. Οι ασθενείς 
θα πρέπει να πληροφορούνται για την ύπαρξη 
συλλόγων ασθενών [EL 5, RG D].

Για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής, έχει δειχθεί να 
είναι ευαίσθητα δύο αξιολογημένα ερωτηματολόγια 
ειδικά για ΙΦΝΕ, αναπαραγώγιμα και ανταποκρινόμε-
να για χρήση σε κλινικές μελέτες: το Inflammatory 
Bowel Disease Questionnaire (IBDQ)257 και το Rating 
Form of Inflammatory Bowel Disease Patient Con-
cerns (RFIPC).258 Η ανακάλυψη και η θεραπεία της 

ψυχολογικής επιβάρυνσης έχει τη δυνατότητα να 
βελτιώσει τη σχετική με την υγεία ποιότητα ζωής.259 
Η παρουσία ψυχολογικών διαταραχών συμβάλλει 
στην κακή ποιότητα ζωής και στον αριθμό των ια-
τρικών επισκέψεων, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα 
της κατάστασης.249 Αυτή είναι η κοινή εμπειρία των 
ιατρών που φροντίζουν ασθενείς με ΙΦΝΕ, ακόμη και 
αν η δυνατότητα ή η ανάγκη να αντιμετωπιστεί αυτό 
το κομμάτι της νόσου είναι κατανοητή.

Για να εκτιμηθεί η ανάγκη για ψυχολογική φροντίδα 
στις χρόνιες νόσους, είναι διαθέσιμο ένα αξιολογη-
μένο ερωτηματολόγιο, αναπτυγμένο και βασισμένο 
στις φλεγμονώδεις εντεροπάθειες.260 Οι περισσότε-
ροι ειδικοί (80%) αισθάνονται ικανοί οι ίδιοι να συστή-
σουν ψυχοθεραπεία κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
με τους ασθενείς. Δεν υπάρχει μελέτη σχετικά με την 
ικανότητά τους να το κάνουν αυτό, όμως αυτό είναι 
σύμφωνο με την εμπειρία των συμμετεχόντων στην 
Ευρωπαϊκή Ομοφωνία για την αντιμετώπιση της νό-
σου του Crohn,206 τη Γερμανική Ομοφωνία στη νόσο 
του Crohn56 και εκείνη της ελκώδους κολίτιδας.261,262 
Από τη στιγμή που οι στρατηγικές που στοχεύουν 
στη βελτίωση της κοινωνικής υποστήριξης μπορεί 
να έχουν θετική επίδραση στην ψυχολογική επιβά-
ρυνση,263 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εκπαίδευση 
των γαστρεντερολόγων να ενσωματώσουν τους ψυ-
χοκοινωνικούς παράγοντες στην κλινική πράξη.

12.4.3. Θεραπευτική παρέμβαση

Θέση ECCO 12G

Οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις ενδείκνυνται 
για ψυχολογικές διαταραχές που σχετίζονται με 
την ελκώδη κολίτιδα [EL 1b, RG B].

Οι μέθοδοι ψυχοθεραπείας και χαλάρωσης έχουν 
θετική επίδραση στις ΙΦΝΕ, κυρίως επηρεάζοντας 
τις ψυχολογικές διαστάσεις της ασθένειας όπως η 
ψυχολογική ευεξία, οι στρατηγικές αντιμετώπισης 
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και η ψυχολογική επιβάρυνση,264-268 όπως και η 
αντίληψη του πόνου.269 Αυτό υποστηρίζει τη θέση 
(Θέση 12G). Η διάγνωση της ελκώδους κολίτιδας 
είναι από μόνη της ανεπαρκής για να συστηθεί 
ψυχοθεραπεία, καθώς μελέτες ψυχοθεραπείας σε 
ασθενείς χωρίς ψυχολογική διαταραχή δείχνουν μι-
κρό ή κανένα όφελος.270 Μια μελέτη που συνδύασε 
ασθενείς με νόσο του Crohn και ελκώδη κολίτιδα 
ανέφερε επίδραση της ψυχοθεραπείας στη δρα-
στηριότητα της νόσου, αλλά υπήρχε ανομοιογένεια 
στην τυχαιοποίηση της θεραπείας και των ομάδων 
ελέγχου, ώστε τα αποτελέσματα να μην συμπερι-
λαμβάνονται στη βασιζόμενη σε αποδείξεις θέση.

12.4.4. Θεραπευτική επιλογή

Θέση ECCO 12G

Η επιλογή της ψυχοθεραπευτικής μεθόδου εξαρ-
τάται από την ψυχολογική διαταραχή και θα πρέ-
πει καλύτερα να γίνεται από ειδικούς (ψυχοθερα-
πευτή, ειδικό στην ψυχοσωματική ιατρική, ψυχία-
τρο). Τα ψυχοφάρμακα θα πρέπει να συνταγογρα-
φούνται για ορισμένες ενδείξεις [EL 5, RG D].

Δεν υπάρχει απόδειξη ότι πρέπει να προτιμάται μία 
ψυχοθεραπευτική μέθοδος έναντι μίας άλλης. Οι 
ασκήσεις χαλάρωσης είναι χρήσιμες, μιας και είναι 
εύκολο να τις μάθει και να τις εφαρμόσει κανείς. Η 
γνώμη των ειδικών υποστηρίζει ότι είναι πλεονέ-
κτημα εάν ο ψυχοθεραπευτής έχει εμπειρία στην 
αντιμετώπιση ασθενών με χρόνιες φλεγμονώδεις 
νόσους του εντέρου και συνεργάζεται στενά με το 
γαστρεντερολόγο του ασθενούς. Δεν υπάρχουν συ-
γκεκριμένες μελέτες για τη χρήση εξατομικευμένων 
ψυχοφαρμάκων στην ελκώδη κολίτιδα.271 Παρόλα 
αυτά, σχεδόν όλοι οι ειδικοί πιστεύουν ότι υπάρχουν 
κλινικές καταστάσεις στις οποίες τα αντικαταθλιπτικά 
θα έπρεπε να συστήνονται για την αντιμετώπιση της 
ψυχολογικής επιβάρυνσης που σχετίζεται με την ελ-
κώδη κολίτιδα.

13. Εξωεντερικές εκδηλώσεις

13.1. Εισαγωγή

Εξωεντερικές εκδηλώσεις εμφανίζονται μέχρι και 
σε 30% των ασθενών που υποφέρουν από ελκώδη 
κολίτιδα ή νόσο του Crohn,272-274 παρόλο που είναι 
πιθανό ότι οι μελέτες από κέντρα αναφοράς έχουν 
υπερεκτιμήσει την επίπτωση και οι μελέτες της κοι-
νότητας υποδηλώνουν ότι η συχνότητά τους μπορεί 
να είναι πολύ μικρότερη. Αυτό που είναι ενδιαφέρον 
είναι ότι η εμφάνιση μιας εξωεντερικής εκδήλωσης 
φαίνεται να προδιαθέτει σε άλλες. Αυτό δηλώνει μια 
υποκείμενη προδιάθεση σε μερικούς ασθενείς που 
είναι κατά το πλείστον γενετικά καθορισμένη, αν και 
μπορεί να υπόκειται σε περιβαλλοντική επίδραση. Οι 
θήλεις ασθενείς με κολίτιδα (είτε ελκώδη είτε Crohn 
κολίτιδα) φαίνεται να είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς.275

Τα συστήματα διαβάθμισης όπως ο Crohn’s disease 
activity index (CDAI) περιλαμβάνουν τις εξωεντε-
ρικές εκδηλώσεις στον υπολογισμό. Αυτό συνιστά 
αδυναμία, αν και μη ευρέως αποδεκτό, μιας και μόνο 
μερικές εξωεντερικές εκδηλώσεις σχετίζονται με τη 
δραστηριότητα της νόσου και μια γενετική προδι-
άθεση σε μια μειοψηφία των ασθενών δημιουργεί 
συστηματικά σφάλματα. Εκείνες οι εξωεντερικές 
εκδηλώσεις που σχετίζονται ευρέως με τη δραστη-
ριότητα της κολίτιδας περιλαμβάνουν την ολιγοαρ-
θρική περιφερική αρθρίτιδα, το οζώδες ερύθημα, τα 
στοματικά αφθώδη έλκη και την επισκληρίτιδα.274 Η 
πολυαρθρική περιφερική αρθρίτιδα, το γαγγραινώ-
δες πυόδερμα [ΓΠ], η ραγοειδίτιδα και η σπονδυ-
λαρθροπάθεια τείνουν να ακολουθούν μια πορεία 
ανεξάρτητη από την ενεργότητα της νόσου, ενώ η 
πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα [ΠΣΧ] είναι 
πιο συχνή σε ασθενείς με κολίτιδα που ακολουθεί μια 
εμφανώς ήπια πορεία. 

Για εκείνες τις εξωεντερικές εκδηλώσεις που σχετίζο-
νται με τη δραστηριότητα της ελκώδους κολίτιδας, 
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η αντιμετώπιση είναι παράλληλη της υποκείμενης 
νόσου. Αλλιώς η θεραπεία είναι σε εξατομικευμένη 
βάση καθώς λείπουν οι τυχαιοποιημένες ελεγχόμε-
νες μελέτες. Η ειδική θεραπεία για τις εξωεντερικές 
εκδηλώσεις επηρεάζεται ισχυρά από την τρέχουσα 
θεραπεία για ΙΦΝΕ και μπορεί να περιλαμβάνει αυξη-
μένη δοσολογία των υπαρχόντων φαρμάκων ή την 
προσθήκη νέων παραγόντων.

Η ανασκόπηση της Ομοφωνίας αναγνωρίζει ότι οι γα-
στρεντερολόγοι διαγιγνώσκουν και αντιμετωπίζουν 
τις πιο συνήθεις εξωεντερικές εκδηλώσεις με άνεση, 
εκτός και αποδειχθούν ανθεκτικές, με την εξαίρεση 
της εμπλοκής των οφθαλμών για την οποία προτιμά-
ται η συμβουλή από έναν οφθαλμίατρο στην πλειο-
ψηφία των περιπτώσεων (93%). Σημειώνεται, πάντως, 
ότι η συχνότητα με την οποία αναζητάται η δερματο-
λογική (46%) και η ρευματολογική (31%) συμβουλή ως 
πράξη ρουτίνας έχει αυξηθεί από τότε που ερωτήθη 
η ομάδα ανασκόπησης ως προς την προσέγγισή των 
εξωεντερικών εκδηλώσεων της νόσου του Crohn το 
2004.206 Αυτό το τμήμα επικεντρώνεται στις πιο συχνά 
συναντόμενες εξωεντερικές εκδηλώσεις, για τις οποί-
ες υπάρχουν μερικά τουλάχιστον ποσοτικοποιημένα 
στοιχεία. Οι επιπλοκές θρόμβωσης στην κολίτιδα και 
η πρόληψή τους εξετάζονται στο κεφάλαιο της οξείας 
αντιμετώπισης της κολίτιδας. Η αναιμία στην κολίτι-
δα (όπως και στη νόσο του Crohn) παραγνωρίζονται 
πολύ συχνά: έχουν δημοσιευθεί ξεχωριστά κατευθυ-
ντήριες οδηγίες.276

13.2. Αρθροπάθειες

Θέση ECCO 13A

Η διάγνωση της περιφερικής αρθρίτιδας και αρ-
θροπάθειας που σχετίζεται με ΕΚ γίνεται επί κλινι-
κού εδάφους βάσει χαρακτηριστικών στοιχείων 
και αποκλεισμό άλλων ειδικών μορφών αρθρίτι-
δας [EL 3b, RG C]. Ο τύπος Ι είναι ολιγοαρθρικός

και προσβάλλει οξέως τις μεγάλες αρθρώσεις σε 
περιόδους δραστηριότητας ΕΚ. Ο τύπος ΙΙ είναι 
πολυαρθρικός και προσβάλλει μεγάλο αριθμό 
περιφερικών αρθρώσεων ανεξάρτητα από τη 
δραστηριότητα της ΕΚ [EL 2b, RG Β]. Η κεντρική 
αρθρίτιδα, συμπεριλαμβανομένης της ιερολα-
γονίτιδας και της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτι-
δας, διαγιγνώσκεται στο έδαφος της συμβατικής 
ρευματολογίας και υποστηρίζεται από χαρακτη-
ριστικές ακτινολογικές αλλαγές, με το μαγνητικό 
συντονισμό να είναι ο πιο ευαίσθητος [EL 2b, RG 
Β]. Παρόλο που το HLA B-27 υπερεκφράζεται στις 
κεντρικές αρθρίτιδες που σχετίζονται με την ΕΚ, 
δεν είναι διαγνωστικής αξίας [EL 2b, RG Β].

Η διάγνωση της περιφερικής αρθρίτιδας και αρθρο-
πάθειας που σχετίζεται με φλεγμονώδη εντερική 
νόσο (ΙΦΝΕ) γίνεται σε κλινικό έδαφος και έχουν κα-
θοριστεί t τύποι από την ομάδα της Οξφόρδης. Ο δι-
αχωρισμός υποστηρίζεται από διαφορές στη γενετι-
κή προδιάθεση.277 Ο τύπος Ι είναι ολιγοαρθροπάθεια 
μεγάλων αρθρώσεων που εμφανίζεται σε περιόδους 
ενεργής ΙΦΝΕ, ενώ ο τύπος ΙΙ είναι πολυαρθροπάθεια 
μικρών αρθρώσεων της οποίας η δραστηριότητα εί-
ναι κατά το πλείστον ανεξάρτητη της ΙΦΝΕ δραστη-
ριότητας. Η κεντρική αρθρίτιδα περιλαμβάνει την ιε-
ρολαγονίτιδα και την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, 
οι οποίες διαγιγνώσκονται κλινικά, υποστηριζόμενες 
από χαρακτηριστικές ακτινολογικές αλλαγές. Η απει-
κόνιση με μαγνητικό συντονισμό είναι το διαγνωστι-
κό εργαλείο εκλογής. 

13.2.1.  Ολιγοαρθρική περιφερική 
αρθροπάθεια

Ο τύπος Ι αρθροπάθειας277 προσβάλει κυρίως τις αρ-
θρώσεις που σηκώνουν το βάρος του σώματος, συ-
μπεριλαμβανομένων των ποδοκνημικών, γονάτων, 
καρπών, αγκώνων και ώμων. Ολιγοαρθρική σημαίνει 
ότι προσβάλλονται λιγότερες από πέντε αρθρώσεις. 
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Η αρθρίτιδα είναι συνήθως οξεία, αυτοπεριοριζόμε-
νη, υποχωρεί εντός εβδομάδων καθώς ελαττώνεται 
η δραστηριότητα της νόσου, και δεν αφήνει μόνι-
μη αρθρική βλάβη. Η κλινική εξέταση αποκαλύπτει 
επώδυνες, ευαίσθητες, οιδηματώδεις αρθρώσεις. Η 
αναρρόφηση αρθρικού υγρού δεν είναι απαραίτητη 
εκτός εάν υποψιαζόμαστε άλλη διάγνωση. Η διαφο-
ρική διάγνωση περιλαμβάνει την οστεοαρθρίτιδα, 
τη σηπτική αρθρίτιδα, την πυροφωσφορική αρθρο-
πάθεια (ψευδοουρική αρθρίτιδα), την ταυτόχρονη 
ρευματοειδή αρθρίτιδα, ή περιστασιακά την ουρική 
αρθρίτιδα. Αν προσβάλλεται μόνο μία άρθρωση του 
ισχίου, τότε θα πρέπει να σκεφθεί κανείς την οστεο-
νέκρωση λόγω στεροειδών.279

13.2.2.  Πολυαρθρική περιφερική 
αρθροπάθεια

Ο τύπος ΙΙ αρθρίτιδας προσβάλλει κυρίως τις μικρές 
αρθρώσεις και των δύο χειρών ως μια συμμετρική 
αρθροπάθεια. Το άλγος είναι συνήθως δυσανάλογο 
με τα σημεία της αρθρίτιδας. Συνήθως επιμένει για 
μήνες ή χρόνια και ακολουθεί μια πορεία ανεξάρ-
τητη της ΙΦΝΕ ενεργότητας. Μπορεί να επιμένει και 
μετά την κολεκτομή ή να ξεκινά μετά τη δημιουργία 
ειλεο-λυκηθο-πρωκτικής αναστόμωσης. Η διαφο-
ρική διάγνωση περιλαμβάνει την οστεοαρθρίτιδα, 
αλλά και παρενέργειες της θεραπείας όπως ο ψευδο-
ρευματισμός λόγω στεροειδών (που είναι συνήθης 
μετά την απόσυρση στεροειδών επί μακρόν χορη-
γούμενων) και της αρθροπάθειας που οφείλεται στη 
μεσαλαζίνη ή την αζαθειοπρίνη.278

13.2.3. Κεντρική αρθροπάθεια

Η ασυμπτωματική ιερολαγονίτιδα είναι συνήθης, με 
έως και 50% των ασθενών με κολίτιδα να έχουν μη φυ-
σιολογική ακτινογραφία.279 Η συμπτωματική ιερολαγο-
νίτιδα χαρακτηρίζεται από άλγος στους γλουτούς μετά 
από ανάπαυση, που βελτιώνεται με την κίνηση. Το κλι-
νικό σημείο της δυσφορίας στις ιερολαγόνιες αρθρώ-

σεις κατά τη διάρκεια αμφίπλευρης πίεσης στο χείλος 
της πυέλου είναι χαρακτηριστικό. Το κύριο σύμπτωμα 
της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας είναι το επίμονο 
οσφυϊκό άλγος, που συνήθως ξεκινά πριν την ηλικία 
των 30 ετών. Η κλινική εξέταση αποκαλύπτει απώλεια 
της οσφυϊκής λόρδωσης και περιορισμένη κάμψη της 
σπονδυλικής στήλης. Οι συμβατικές ακτινογραφίες της 
οσφύος είναι συνήθως φυσιολογικές στα αρχικά στά-
δια της νόσου. Η αξονική τομογραφία της σπονδυλικής 
στήλης και η οστική σάρωση με ραδιοϊσότοπα είναι 
πιο ευαίσθητες μέθοδοι από τις απλές ακτινογραφίες, 
όμως η εξέταση εκλογής είναι τώρα η απεικόνιση με 
μαγνητικό συντονισμό (ΜRI).280-281 Υπάρχει, πάντως, η 
εντύπωση ότι μπορεί κανείς να δει στην MRI ήπιες βλά-
βες μικρής ή καμιάς κλινικής σημασίας, αυτό πάντως 
παραμένει να προσδιοριστεί σε μακροχρόνια περίο-
δο παρακολούθησης. Σε προχωρημένες περιπτώσεις 
μπορεί να υπάρχει καθίζηση των σωμάτων των σπον-
δύλων, περιφερικά συνδεσμόφυτα και οστεόφυτα, με 
την αγκύλωση να δημιουργεί την κλασική σπονδυλική 
στήλη «δίκην μπαμπού». Η συσχέτιση με το HLA B-27 
βρίσκεται στην πλειοψηφία (έως και 75%) των ασθενών 
με κεντρική αρθρίτιδα, αλλά είναι λιγότερο συχνή απ’ 
ό,τι σε ασθενείς με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα που 
δεν σχετίζεται με ΙΦΝΕ. Δεν σχετίζεται με την ιερολα-
γονίτιδα και ο προσδιορισμός του HLA δεν έχει θέση 
στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ασθενών.282,283

13.2.4. Θεραπεία των αρθροπαθειών

Θέση ECCO 13B

Η αντιμετώπιση της αρθρίτιδας και της αρθροπά-
θειας που σχετίζεται με την ΕΚ βασίζεται σχεδόν 
αποκλειστικά στην εξαγωγή συμπερασμάτων 
από εκείνη άλλων μορφών αρθρίτιδας. Υποστηρί-
ζεται μερικώς η χρήση σουλφασαλαζίνης, απλών 
αναλγητικών, μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών 
παραγόντων, τοπικών ενέσεων στεροειδών και 
φυσιοθεραπείας [EL 4, RG D]. Στον τύπο Ι περι-
φερικής αρθρίτιδας η έμφαση πρέπει να δοθεί
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στην υποκείμενη κολίτιδα [EL 2c, RG C]. Στην κε-
ντρική αρθρίτιδα είναι ισχυρότερη η θέση υπέρ 
της εντατικής φυσιοθεραπείας [EL 2a, RG B], της 
σουλφασαλαζίνης [EL 2a, RG C], της μεθοτρεξά-
της [EL 3b, RG C], και του infliximab [EL 2a, RG C].

Η αντιμετώπιση της αρθρίτιδας και της αρθροπάθειας 
που σχετίζεται με ΙΦΝΕ είναι ως επί το πλείστον εμπει-
ρική. Περιλαμβάνει τη χρήση απλών αναλγητικών, 
σουλφασαλαζίνης, τοπικών ενέσεων στεροειδών και 
φυσιοθεραπεία, αλλά το αν ή όχι θα χρησιμοποιηθούν 
μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις παράγοντες αποτε-
λεί ένα συνεχές δίλημμα, αν και η βραχυχρόνια χρήση 
δεν φαίνεται να προκαλεί υποτροπή της κολίτιδας.284

Για τον τύπο Ι περιφερικής αρθρίτιδας η έμφαση πρέ-
πει να δοθεί στην αντιμετώπιση της ενεργής νόσου, 
που συμπεριλαμβάνει αναλόγως τα στεροειδή, ανο-
σοτροποποίηση και θεραπεία με anti-TNF. Μπορούμε 
να αναμένουμε υποχώρηση της αρθροπάθειας. Το 
φάρμακο πρώτης γραμμής, ειδικό για τις αρθρώσεις 
για όλες τις μορφές αρθρίτιδας που σχετίζονται με 
ΙΦΝΕ, φαίνεται να είναι η σουλφασαλαζίνη, όμως λεί-
πουν οι πειστικές αποδείξεις που το υποστηρίζουν. 
Παρόλα αυτά, προτιμάται από τη μεγαλύτερη μειο-
ψηφία των μελών της ομάδας (41%). Η συμπτωματική 
ανακούφιση μπορεί να επιτευχθεί με απλά αναλγητι-
κά, ανάπαυση και φυσιοθεραπεία.279,284-286 Παρόλο που 
υπάρχει η ανησυχία ότι οι μη στεροειδείς αντιφλεγμο-
νώδεις παράγοντες (συμβατικοί και αναστολείς COX II) 
μπορεί να επιδεινώσουν την υποκείμενη κολίτιδα,287,288 
έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλούς γαστρεντερολό-
γους με καλά αποτελέσματα και περιορισμένο κίνδυ-
νο να υποτροπιάσει η κολίτιδα. Ο παράγοντας που 
φαίνεται να προσδιορίζει καλύτερα τον εξατομικευμέ-
νο κίνδυνο είναι το προηγούμενο ιστορικό υποτροπής 
σε σχέση με τη λήψη ΜΣΑΦ. Μια τυχαιοποιημένη με-
λέτη της ασφάλειας της σελεκοξίμπης στην κολίτιδα283 
έδειξε ότι η βραχύχρονη χρήση (<2 εβδομάδες) δεν 
επιδείνωσε την κολίτιδα. Η τοπική ένεση στεροειδών 
στις χειρότερα προσβεβλημένες αρθρώσεις συχνά 

προσφέρει ταχεία, αλλά προσωρινή ανακούφιση. Ο 
τύπος ΙΙ αρθρίτιδας γενικά υποχωρεί με την αποτελε-
σματική θεραπεία της κολίτιδας.289

Η αντιμετώπιση της κεντρικής αρθρίτιδας πρέπει 
να περιλαμβάνει εντατική φυσιοθεραπεία, μαζί με 
φάρμακα τροποποιητικά της νόσου όπως η σουλ-
φασαλαζίνη και η μεθοτρεξάτη.279,285,289 Η ασφάλεια 
και η αποτελεσματικότητα του infliximab στην 
αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα είναι γνωστή, αλλά 
φυλάσσεται κυρίως για ανυπόφορα ή βαριά εξου-
θενωτικά συμπτώματα.290,291 Και αυτό λόγω της αντι-
γονικότητας που εμφανίζεται με συχνότητα 15% και 
του μικρού, αλλά αναγνωρισμένου κινδύνου αξιο-
σημείωτων παρενεργειών όπως η σήψη, η φυματί-
ωση, ή η απομυελίνωση.

13.3. Δερματικές εκδηλώσεις

Θέση ECCO 13C

Η διάγνωση των δερματικών εκδηλώσεων της ΕΚ 
γίνεται σε κλινικό έδαφος, βάσει των χαρακτηρι-
στικών τους στοιχείων και (έως κάποιο βαθμό) 
του αποκλεισμού άλλων ειδικών δερματικών δι-
αταραχών, η βιοψία είναι σπάνια ενδεικνυόμενη ή 
αναγκαία [EL 3b, RG C].

13.3.1. Οζώδες ερύθημα

Το οζώδες ερύθημα είναι συνήθως εύκολα αναγνω-
ρίσιμο. Χαρακτηρίζεται από επηρμένα, ευαίσθητα, 
ερυθρά ή ερυθροϊώδη υποδόρια οζίδια 1 έως 5 cm 
σε διάμετρο. Συνήθως προσβάλλει τις εκτατικές επι-
φάνειες των άκρων, ειδικότερα την πρόσθια επιφά-
νεια της κνήμης και συνήθως εμφανίζεται σε περιό-
δους δραστηριότητας της κολίτιδας. Σίγουρη κλινική 
διάγνωση μπορεί να γίνει απλά και η βιοψία συνήθως 
δεν ενδείκνυται. Αν γίνει, η ιστολογία αποκαλύπτει 
μια μη ειδική εστιακή κυτταρίτιδα.292,293
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Επειδή το οζώδες ερύθημα συνδέεται στενά με τη δρα-
στηριότητα της νόσου, παρά με γενετική σύνδεση,294 η 
αντιμετώπιση βασίζεται σε εκείνη της υποκείμενης κο-
λίτιδας. Απαιτούνται συνήθως συστηματικά στεροειδή 
(άποψη του 76% της Ομοφωνίας). Σε ανθεκτικές περι-
πτώσεις ή όταν υπάρχουν συχνές υποτροπές, μπορεί 
να προστεθεί ανοσορρύθμιση με αζαθειοπρίνη και/ή 
infliximab, είναι όμως η εξαίρεση να χρειάζονται τέτοια 
μέτρα μόνο λόγω της ύπαρξης οζώδους ερυθήματος. 
Το ιωδιούχο κάλιο από του στόματος έχει χρησιμοποι-
ηθεί επιτυχώς σε ανθεκτικές περιπτώσεις.295

13.3.2. Γαγγραινώδες πυόδερμα (ΓΠ)

Των βλαβών συνήθως προηγείται τραύμα στην περι-
οχή (που μπορεί να έχει γίνει χρόνια πριν) μέσω ενός 
φαινομένου γνωστού ως παθεργία. Το ΓΠ μπορεί να 
εμφανισθεί οπουδήποτε στο σώμα, συμπεριλαμβα-
νομένων και των γεννητικών οργάνων, όμως οι πιο 
συχνές περιοχές είναι οι γάμπες και κοντά σε οπές. 
Αρχικά λαμβάνουν τη μορφή μονών ή πολλαπλών 
ερυθηματωδών βλατίδων ή φλυκταινών, αλλά η επα-
κόλουθη νέκρωση της δερμίδας οδηγεί στην ανά-
πτυξη βαθέων εσκαμμένων εξελκώσεων που περι-
έχουν πυώδες υλικό, στείρο στην καλλιέργεια εκτός 
και εάν έχει προκύψει δευτερογενώς λοίμωξη. 

Η αντιμετώπιση του γαγγραινώδους πυοδέρματος 
βασίζεται στα τοπικά και συστηματικά στεροειδή. 
Τα στεροειδή θεωρούνται η πιο αποτελεσματική θε-
ραπεία για το γαγγραινώδες πυόδερμα (άποψη του 
54% της Ομοφωνίας), με την ενδοφλέβια κυκλοσπο-
ρίνη ή το tacrolimus να φυλάσσεται για ανθεκτικές 
περιπτώσεις.296-298 Πάντως, δεν υπάρχουν αξιόπιστες 
μελέτες που να υποστηρίζουν τη χρήση υψηλών δό-
σεων στεροειδών ή αναστολέων της καλσινευρίνης 
και αυτά τα φάρμακα έχουν δυνητικά σημαντικές πα-
ρενέργειες. Το infliximab έχει αλλάξει την αντιμετώ-
πιση του ΓΠ. Στην πρώτη ελεγχόμενη μελέτη για το 
πυόδερμα (που συμπεριελάμβανε και ασθενείς χω-
ρίς ΙΦΝΕ) εδόθη infliximab 5 mg/kg ή εικονικό φάρ-
μακο την εβδομάδα 0.299 Την εβδομάδα 2 (πρωτεύων 

στόχος), βελτιώθηκαν στατιστικώς σημαντικά περισ-
σότεροι ασθενείς της ομάδα του infliximab (46% 
(6/13)) συγκριτικά με εκείνους του εικονικού φαρ-
μάκου (6% (1/17), p=0,025). Συνολικά, 29 ασθενείς 
έλαβαν infliximab με το 69% (20/29) να έχουν κλινικό 
όφελος. Η ύφεση στην εβδομάδα 6 ήταν 21% (6/29). 
Δεν υπήρχε απόκριση στο 31% (9/29) των ασθενών. 
Το infliximab ακόμη φυλάσσεται για πιο περίπλοκες 
περιπτώσεις, αλλά είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό.

13.3.3. Σύνδρομο Sweet

Το σύνδρομο Sweet χαρακτηρίζεται από ευαίσθητα, 
εξέρυθρα φλεγμονώδη οζίδια ή βλατίδες, που συνή-
θως προσβάλλουν τα άνω άκρα, το πρόσωπο ή τον 
τράχηλο. Μόλις πρόσφατα σχετικά αναγνωρίστηκε ως 
εξωεντερική εκδήλωση των ΙΦΝΕ.300,301 Είναι μέλος της 
ομάδας των οξέων ουδετεροφιλικών δερματώσεων 
που συμπεριλαμβάνουν το γαγγραινώδες πυόδερμα, 
αλλά μπορεί να διαχωριστεί από την εμφάνισή του, 
την κατανομή και τα ιστολογικά του χαρακτηριστικά. 
Υπάρχει ισχυρή προτίμηση για γυναίκες (87%), ασθε-
νείς με νόσο του παχέος (100%) και για εκείνους με άλ-
λες εξωεντερικές εκδηλώσεις (77%). Το εξάνθημα συ-
σχετίζεται με ενεργό νόσο στο 67-80%, αλλά μπορεί 
να προηγείται της έναρξης των εντερικών συμπτωμά-
των στο 21% και έχει αναφερθεί εμφάνιση του 3 μήνες 
μετά ολική κολεκτομή για ΕΚ.

13.4. Οφθαλμικές εκδηλώσεις

Η ραγοειδίτιδα και η επισκληρίτιδα είναι πιθανόν οι 
πιο συχνές εξωεντερικές εκδηλώσεις των ΙΦΝΕ.273,302

Θέση ECCO 13D

Η σίγουρη διάγνωση της απλής επισκληρίτιδας 
μπορεί να μην απαιτεί ειδική θεραπεία, αλλά αν 
είναι απαραίτητο θα ανταποκριθεί συνήθως στα
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τοπικά στεροειδή [EL 4, RG D]. Όταν η διάγνω-
ση δεν είναι βέβαιη συστήνεται η παραπομπή 
σε οφθαλμίατρο για τη γνώμη του ειδικού και η 
εξέταση με σχισμοειδή λυχνία [EL 4, RG D]. Η ρα-
γοειδίτιδα αντιμετωπίζεται με στεροειδή και ίσως 
είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί και η τοπική 
και η συστηματική οδός [EL 3b, RG C]. Η ανοσο-
τροποποιητική θεραπεία θεωρείται επωφελής σε 
ανθεκτικές περιπτώσεις [EL 4, RG D].

13.4.1. Επισκληρίτιδα

Η επισκληρίτιδα μπορεί να είναι ανώδυνη, να εμ-
φανίζεται απλά με υπεραιμικό σκληρό και επιπεφυ-
κότα χιτώνα, όμως μπορεί να εμφανισθεί κνησμός 
και αίσθημα καύσου.303 Η διάγνωση της απλής επι-
σκληρίτιδας εξαρτάται από τον αποκλεισμό των πιο 
σοβαρών χαρακτηριστικών της ραγοειδίτιδας. Όταν 
αυτό δεν είναι δυνατό είναι ουσιώδης η παραπομπή 
σε οφθαλμίατρο για τη γνώμη ειδικού και η εξέταση 
με σχισμοειδή λυχνία. Η επισκληρίτιδα συνήθως δεν 
απαιτεί ειδική θεραπεία άλλη από εκείνη της υποκεί-
μενης ενεργής νόσου. Θα ανταποκριθεί στα τοπικά 
στεροειδή αν τα συμπτώματα είναι σοβαρά –όμως 
προσέξτε να μην παραβλεφθεί η λοίμωξη (συμπε-
ριλαμβανομένης της ερπητικής), η εξέλκωση και η 
ραγοειδίτιδα.

13.4.2. Ραγοειδίτιδα

Η ραγοειδίτιδα είναι πιο σπάνια, έχει όμως δυνητι-
κά σοβαρές επιπλοκές. Όταν σχετίζεται με την ελ-
κώδη κολίτιδα είναι συνήθως αμφίπλευρη, ύπουλη 
στην έναρξη και με μακρά διάρκεια.304 Οι ασθενείς 
παραπονούνται για οφθαλμικό άλγος, θολή όραση, 
φωτοφοβία και κεφαλαλγία. Η δυνητική πρόοδος σε 
απώλεια όρασης πρέπει να οδηγεί σε επείγουσα πα-
ραπομπή σε οφθαλμίατρο. Η εξέταση με σχισμοειδή 
λυχνία θα επιβεβαιώσει τη διάγνωση και θα διαφο-
ροποιήσει την πρόσθια από την οπίσθια ραγοειδίτι-

δα. Η ραγοειδίτιδα αντιμετωπίζεται με στεροειδή, και 
μπορεί να είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί και η 
τοπική και η συστηματική οδός. To infliximab είναι 
ταχέως αποτελεσματικό,304 αλλά η θεραπεία πρέπει 
να καθοδηγείται από ειδικούς.

13.4.3. Καταρράκτης

Η χρόνια χρήση κορτικοστεροειδών για την αντι-
μετώπιση της ΕΚ συσχετίζεται με πλήθος επιπλο-
κές και μπορεί να καταλήξει σε οπίσθιο υποκάψιο 
καταρράκτη σε μια σημαντική αναλογία (25%) 
ασθενών που λαμβάνουν 15 mg ή περισσότερο 
πρεδνιζόνης για 1 έτος.305 Παρόλο που τα στεροει-
δή δεν προλαμβάνουν την υποτροπή και δεν έχουν 
θέση στη μακροχρόνια αντιμετώπιση της ΕΚ, κάθε 
ασθενής σε μακροχρόνια στεροειδή πρέπει να υπο-
βάλλεται σε εξέταση ρουτίνας (πιθανόν ετήσια) με 
σχισμοειδή λυχνία.

13.5.  Νόσος ήπατος-
χοληφόρων

Η νόσος ήπατος-χοληφόρων είναι σχετικά συχνή 
στις ΙΦΝΕ και η μαγνητική χολαγγειογραφία δείχνει 
ότι ίσως είναι πιο συχνή στην ελκώδη κολίτιδα απ’ 
ό,τι εκτιμάτο έως τώρα.306 Η πρωτοπαθής σκληρυ-
ντική χολαγγειίτιδα (ΠΣΧ) αποτελεί την πιο σημα-
ντική πάθηση σχετικά ειδική της υποκείμενης ΙΦΝΕ. 
Άλλες παθήσεις που σχετίζονται με τις ΙΦΝΕ πιο συ-
χνά από τον γενικό πληθυσμό περιλαμβάνουν την 
περιχολαγγειίτιδα, τη στεάτωση, τη χρόνια ηπατίτι-
δα, την κίρρωση και το σχηματισμό χολολίθων. Η 
ηπατοτοξικότητα από μερικά φάρμακα για την κο-
λίτιδα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη, παρόλο 
που συνήθως εμφανίζεται εντός 3 εβδομάδων από 
την έναρξη των φαρμάκων και όχι σε οψιμότερα 
στάδια.

Η πιο συνήθης εκδήλωση είναι η ανεύρεση παθολο-
γικών εξετάσεων της ηπατικής λειτουργίας, και όχι 
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τόσο τα συμπτώματα ή τα σημεία ηπατικής νόσου. 
Η διάγνωση των διαταραχών ήπατος-χοληφόρων 
ακολουθεί τις συνήθεις διερευνητικές οδούς για τις 
παθολογικές εξετάσεις της ηπατικής λειτουργίας, με 
σάρωση υπερήχων, ορολογικές εξετάσεις για ανακά-
λυψη αυτοάνοσων ή λοιμωδών αιτίων, και με βιοψία 
ήπατος. Η κατ’ επικράτηση χολόσταση ή το άλγος 
χολικού τύπου θα πρέπει να οδηγεί άμεσα σε υπερη-
χογραφικό έλεγχο, που μπορεί να αποκαλύψει χολολί-
θους, στεάτωση, εικόνα συμβατή με κίρρωση ή (λιγό-
τερο συχνά) να δείχνει ανώμαλο πόρο δηλωτικό ΠΣΧ. 

Θέση ECCO 13E

Η ΠΣΧ φαίνεται να ανταποκρίνεται στο αρκτοδε-
οξυχολικό οξύ, που βελτιώνει τις παθολογικές εξε-
τάσεις της ηπατικής λειτουργίας [EL 1b, RG B] και 
μπορεί, στα 20 mg/kg, να βελτιώνει την ιστολογία 
του ήπατος και την πρόγνωση [EL 2a, RG C]. Είναι 
δυνατό το αρκτοδεοξυχολικό οξύ να μειώνει τον 
κίνδυνο καρκίνου του παχέος σε ασθενείς με ΠΣΧ 
[EL 2a, RG C]. Η ERCP μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να αντιμετωπίσει μείζονες στενώσεις μέσω δι-
αστολής και/ή τοποθέτηση ενδοπροσθέσεων [EL 
4, RG C]. Η προχωρημένη ηπατική νόσος μπορεί 
να απαιτεί μεταμόσχευση [EL 2a, RG Β].

13.5.1.  Πρωτοπαθής σκληρυντική 
χολαγγειίτιδα

Στους ασθενείς με χολόσταση η πιθανότητα ΠΣΧ εί-
ναι σημαντικά αυξημένη αν το υπερηχογράφημα εί-
ναι φυσιολογικό, αν οι παρενέργειες των φαρμάκων 
θεωρηθούν μη πιθανές και αν ο ορολογικός έλεγ-
χος για πρωτοπαθή ηπατική νόσο είναι αρνητικός. 
Η μαγνητική παλίνδρομη χολαγγειογραφία (MRC) 
έχει πια καθιερωθεί ως πρώτης γραμμής διαγνω-
στικός έλεγχος για ΠΣΧ.307 Η χαρακτηριστική εικόνα 
δείχνει ανώμαλα χοληφόρα, με περιοχές στένωσης 
και διάτασης. Εάν η MRC είναι φυσιολογική αλλά 
ακόμα υπάρχει η υποψία για ΠΣΧ (όπως μια αλλιώς 

ανεξήγητη χολόσταση σε ασθενή με ΙΦΝΕ), τότε εί-
ναι ασφαλέστερο και πιθανόν πιο αποτελεσματικό 
να διενεργηθεί βιοψία ήπατος παρά διαγνωστική 
ERCP, μιας και αυτή θα διαγνώσει τη νόσο των μι-
κρών χοληφόρων. Η ΠΣΧ αυξάνει σημαντικά τον 
κίνδυνο και χολαγγειοκαρκίνωμα και για κολοορθι-
κό καρκίνο (Κεφ. 9.1.2, 9.5).

Η ΠΣΧ φαίνεται να ανταποκρίνεται στο αρκτοδεοξυ-
χολικό οξύ (ursodiol), που βελτιώνει τις παθολογικές 
εξετάσεις της ηπατικής λειτουργίας308 και μπορεί, 
στα 20 mg/kg, πιθανόν να βελτιώνει την πρόγνωση. 
Είναι πιθανό να μειώνει και τον κίνδυνο καρκίνου 
του παχέος σε αυτούς τους ασθενείς118 (Κεφ. 9.5). 
Το tacrolimus προκαλεί ταχεία μείωση στα επίπεδα 
των ηπατικών ενζύμων, όχι όμως ιστολογική βελτί-
ωση.309 Η ERCP μπορεί να αντιμετωπίσει μείζονες 
στενώσεις μέσω διαστολής και/ή τοποθέτηση εν-
δοπροσθέσεων. Η προχωρημένη ηπατική νόσος 
μπορεί να απαιτεί μεταμόσχευση, όμως η υποτρο-
πή της ΠΣΧ στο μεταμοσχευθέν ήπαρ εμφανίζεται 
σε περίπου 20% των ασθενών.308,310 Η συμβουλή 
ειδικού ενδείκνυται στην αντιμετώπιση ασθενών με 
ΠΣΧ και ΙΦΝΕ. Λόγω του μεγαλύτερου κινδύνου για 
καρκίνο παχέος, γενικά θεωρείται ότι ενδείκνυται 
η διενέργεια κολονοσκόπησης επιτήρησης από τη 
στιγμή της διάγνωσης. 

13.6. Μεταβολική οστική νόσος

Θέση ECCO 13E

Η διάγνωση της οστεοπόρωσης στους ενήλικες 
γίνεται καλύτερα με το T score κάτω από -2,5 στην 
ακτινολογική μέτρηση οστικής πυκνότητας [EL 
1a, RG A], με όλες τις άλλες διαγνωστικές μεθό-
δους να έχουν περιορισμούς [EL 2b, RG B]. Η πα-
ρουσία οστεοπόρωσης χαρακτηρίζει ασθενείς με 
μεγαλύτερο του μέσου όρου κίνδυνο για κάταγ-
μα και οι οποίοι θα πρέπει να λάβουν θεραπεία 
[EL 2b, RG B]. 
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Θέση ECCO 13F

H οστεοπενία μπορεί να είναι προγνωστικός δεί-
κτης μελλοντικής οστεοπόρωσης, αλλά εμφανίζει 
μικρό άμεσο κίνδυνο [EL 2b, RG C]. Πάντως αν το Τ 
score είναι κάτω από -1,5, η θεραπεία με ασβέστιο, 
βιταμίνη D και ένα διφωσφονικό πρέπει να ληφθεί 
υπόψη [EL 4, RG C]. Προϋπάρχον ιστορικό κατάγ-
ματος είναι, σε σημαντικό βαθμό, κακής προγνω-
στικής σημασίας και αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται για οστεοπόρωση ακόμα και αν 
το T score είναι φυσιολογικό [EL 4, RG C].

13.6.1. Διάγνωση και κίνδυνος κατάγματος

Η οστεοπόρωση και η οστεοπενία είναι συνήθης 
σε ασθενείς με ΙΦΝΕ (20-50%), αλλά ο πραγματικός 
αριθμός των καταγμάτων στις ΙΦΝΕ είναι ελαφρά 
μόνο αυξημένος σε σχέση με τον γενικό πληθυ-
σμό.311,312 Σε μια μελέτη που χρησιμοποίησε τη βάση 
δεδομένων των γενικών ιατρών, ο σχετικός κίνδυνος 
κατάγματος του ισχίου ήταν 1,62 (95% CI: 1,24-2,11) 
για όλες τις ΙΦΝΕ, 1,49 (1,04-2,15) για την ελκώδη κο-
λίτιδα και 2,08 (1,36-3,18) για τη νόσο του Crohn.312 
Οι παράγοντες που συμβάλλουν περιλαμβάνουν την 
ηλικία, τη θεραπεία με στεροειδή, το κάπνισμα, τη 
λίγη φυσική δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομέ-
νης και εκείνης κατά τη διάρκεια της νοσηλείας), τις 
φλεγμονώδεις κυτταροκίνες και πιθανόν την εκτομή 
με σχηματισμό νεολυκήθου.

Η διάγνωση βασίζεται συμβατικά στη μέτρηση 
οστικής πυκνότητας (DEXA), με οστεοπόρωση να 
ορίζεται ένα T score μικρότερο του -2,5. Το υπε-
ρηχογράφημα έχει προταθεί ως μέθοδος ελέγχου, 
όμως δεν είναι ακόμα αξιόπιστο. Η παρουσία οστε-
οπόρωσης αυξάνει τον κίνδυνο καταγμάτων των 
μακρών οστών και της σπονδυλικής στήλης, αν και 
μάλλον αρκετά λιγότερο σε νέους ασθενείς απ’ ό,τι 
πιστευόταν παλαιότερα. Συμβατικά χρησιμοποιεί-
ται η ακτινολογική διάγνωση της οστεοπόρωσης 
ως ένδειξη για ειδική θεραπεία. 

Η οστεοπενία (T score μικρότερο του -1,0) πιστεύεται 
από μερικούς να αποτελεί σημαντικό παράγοντα κιν-
δύνου από μόνη της αν και αυτό όλο και περισσότερο 
αμφισβητείται.313 Είναι πάντως πιθανό να είναι δείκτης 
αυξημένου κινδύνου για οστεοπόρωση αργότερα, 
ακόμα και αν ο κίνδυνος δεν είναι απόλυτος. Η θερα-
πευτική παρέμβαση πιθανόν δεν δικαιολογείται με την 
παρούσα γνώση, ενδείκνυται όμως η συνεχής επιτήρη-
ση για την απώλεια οστικής μάζας. Είναι σημαντικό να 
συζητούνται με τους ασθενείς οι κίνδυνοι προοπτικά.

Οι κίνδυνοι της οστεοπόρωσης (και οι δυνητικοί κίν-
δυνοι από την οστεοπενία) πρέπει να επεξηγούνται. Η 
συνιστώμενη διαιτητική πρόσληψη ασβεστίου πρέπει 
να είναι 1.000-1.500 mg/ημέρα, που συνήθως σημαί-
νει συμπληρωματική χορήγηση ακόμα και σε ασθενείς 
που δεν παίρνουν κορτικοστεροειδή. Πρέπει να σημει-
ωθεί ότι οι συστάσεις για θεραπεία της οστεοπόρωσης 
εφαρμόζονται μόνο σε ενήλικες άνω της ηλικίας των 
25 ετών και ότι οι αποδείξεις για την αντιμετώπιση 
της οστεοπενίας είναι περιστασιακές. Η διάγνωση της 
οστεοπόρωσης στα παιδιά και οι μακροχρόνιες συνέ-
πειες της θεραπείας με διφωσφονικά είναι άγνωστες.

13.6.2. Αντιμετώπιση

Θέση ECCO 13G

Οι ασκήσεις με βάρη [EL 2b, RG B], η διακοπή του 
καπνίσματος [EL 3b, RG C], η αποφυγή υπερβολικής 
κατανάλωσης αλκοόλ [EL 4, RG D] και η διατήρηση 
επαρκούς πρόσληψης ασβεστίου (>1 g/ημέρα) [EL 
2b, RG B] είναι επωφελείς. Στις μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες με οστεοπόρωση, η τακτική χρήση διφω-
σφονικών, καλσιτονίνης και των παραγώγων της, και 
η ραλοξιφαίνη μειώνουν ή εμποδίζουν την περαιτέ-
ρω οστική απώλεια [EL 2b, RG C]. Τα δεδομένα στους 
άρρενες με οστεοπόρωση είναι λιγότερο ασφαλή, 
πιθανόν όμως να έχουν αξία τα διφωσφονικά [EL 3b, 
RG C]. Νεώτερα δεδομένα επίσης υποστηρίζουν τη 
χρήση αλάτων στροντίου [EL 2a, RG Β].
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Οι κίνδυνοι της οστεοπόρωσης (και οι δυνητικοί κίν-
δυνοι από την οστεοπενία) πρέπει να επεξηγούνται. 
Η θεραπεία της οστεοπόρωσης βασίζεται σε μελέτες 
που δεν είναι ειδικές για ΙΦΝΕ.314 Η άσκηση με βάρη, 
ή ισομετρική άσκηση, η διακοπή του καπνίσματος, 
η αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, και 
η διατήρηση επαρκούς πρόσληψης ασβεστίου (>1 
g/ημέρα) είναι επωφελείς, αλλά αυτές οι συμβουλές 
συχνά παραβλέπονται. Η θεραπεία με υποκατάστα-
ση ορμονών γενικά δεν συστήνεται πια στις μετεμ-
μηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση, διότι οι 
μελέτες έχουν δείξει έναν ελαφρά αυξημένο κίνδυνο 
για καρκίνο του μαστού και καρδιαγγειακών επεισο-
δίων.315 Η τακτική χρήση διφωσφονικών, καλσιτονί-
νης και των παραγώγων της, και η ραλοξιφαίνη μει-
ώνουν ή εμποδίζουν την περαιτέρω οστική απώλεια. 
Τα δεδομένα για τους άντρες με οστεοπόρωση είναι 
λίγα, αλλά τα διφωσφονικά έχουν πιθανόν αξία και 
είναι σημαντικό να μετράται στην πράξη η τεστο-
στερόνη. Εκείνοι με χαμηλή τεστοστερόνη μπορεί 
να ωφεληθούν από τη συμπληρωματική χορήγησή 
της. Η χορήγηση βιταμίνης D ως πράξη ρουτίνας 
δεν απαιτείται. Οι ασθενείς σε κορτικοστεροειδή για 
βραχείες περιόδους δεν απαιτείται να λαμβάνουν ως 
ρουτίνα διφωσφονικά για προστασία, υπό την προϋ-
πόθεση ότι η λήψη ασβεστίου είναι φυσιολογική και 
όλοι οι άλλοι παράγοντες κινδύνου ομοίως.315

13.7. Άλλα συστήματα

Και άλλα συστήματα φαίνεται να πάσχουν στην ΕΚ 
πιο συχνά απ’ ό,τι θα αναμενόταν λόγω σύμπτωσης 
και αυτές οι συσχετίσεις μπορούν, επομένως, να θε-
ωρηθούν ως εξωεντερικές εκδηλώσεις. Παραδείγ-
ματα αποτελούν τα συμπτώματα από το αναπνευ-
στικό (ιδιαίτερα το άσθμα), προβλήματα από την 
καρδιά και το περικάρδιο, νεφρολογικές νόσοι (νε-
φρίτιδα και αμυλοείδωση), νευρολογικές παθήσεις 
(ειδικά πολλαπλή σκλήρυνση) και λίθοι του ουρο-
ποιητικού.275,302 Η διάγνωση και η θεραπεία τους δεν 
αναφέρονται με περισσότερες λεπτομέρειες, διότι 
ο τρόπος της διάγνωσης δεν διαφέρει από εκείνον 

της γενικής ιατρικής πρακτικής και διότι η θεραπεία 
είναι ουσιαστικά ανεξάρτητη από εκείνη της κολί-
τιδας. Το πρόβλημα της διάμεσης νεφρίτιδας που 
σχετίζεται με τη θεραπεία με 5-ASA316 αναπτύσσε-
ται στο κεφάλαιο της θεραπείας της κολίτιδας (Κεφ. 
5.4.1).289 Η αναιμία στην ελκώδη κολίτιδα αξίζει 
καλύτερη αντιμετώπιση από τους γαστρεντερολό-
γους απ’ ό,τι γενικώς έχει, γιατί σχετίζεται με ουσια-
στική χειροτέρευση της ποιότητας ζωής. Τα αίτια για 
τη μη αποτελεσματική αντιμετώπιση της αναιμίας 
συχνά έγκεινται στην μη καλή ανοχή της από του 
στόματος σιδηροθεραπείας και στη δυσκολία να 
χορηγηθεί, ή στους κινδύνους που σχετίζονται με 
την παρεντερική χορήγηση σιδήρου, αλλά αυτό δεν 
είναι πια αποδεκτό και πρέπει να εγείρονται απαιτή-
σεις από τους ασθενείς και τους ιατρούς.276

13.8.  Οργάνωση 
των υπηρεσιών για 
εξωεντερικές εκδηλώσεις 
που σχετίζονται με την 
ελκώδη κολίτιδα

Θέση ECCO 13G

Η οργάνωση των υπηρεσιών που εξυπηρετούν 
την εξειδικευμένη αντιμετώπιση των εξωεντε-
ρικών εκδηλώσεων μπορεί να περιλαμβάνουν 
συνδυασμένα ή παράλληλα εξειδικευμένα συμ-
βούλια που διευθύνονται από κλινικούς άλλων 
συναφών ειδικοτήτων [EL 4, RG D].

Οι πιο συνήθεις εξωεντερικές εκδηλώσεις που 
προσβάλλουν τις αρθρώσεις και το δέρμα μπορεί 
να αντιμετωπιστούν επωφελώς από τη στενή συ-
νεργασία μεταξύ του γαστρεντερολόγου και του 
ρευματολόγου ή του δερματολόγου αντιστοίχως. 
Είναι ευκολότερο να εξασφαλισθεί ότι η διατομεακή 
γνώση χρησιμοποιείται προς το καλύτερο όφελος 
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του ασθενούς με την ύπαρξη περιοδικών συμβουλί-
ων ρευματολογίας, δερματολογίας και άλλων ειδι-
κοτήτων που λαμβάνουν χώρα παράλληλα, και σε 
ορισμένες περιπτώσεις από κοινού αντιμετώπισης. 
Με αυτό τον τρόπο, αυξάνεται η εγρήγορση όσον 
αφορά στις άτυπες εκδηλώσεις και στις νέες πειρα-
ματικές θεραπείες.

14.  Συμπληρωματικά  
και εναλλακτικά φάρμακα

14.1. Εισαγωγή
Η χρήση συμπληρωματικών και εναλλακτικών φαρ-
μάκων (ΣΕΦ) μεταξύ των ασθενών με ΕΚ είναι συνή-
θης, και οι ιατροί συχνά αντιμετωπίζουν ερωτήσεις 
σχετικά με τη χρήση τους. Το αίτιο που οδηγεί σε αυ-
τές τις θεραπείες είναι η ανησυχία σχετικά με την συμ-
βατική θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της αντίλη-
ψης έλλειψης αποτελεσματικότητας και του φόβου 
για παρενέργειες, σε συνδυασμό με το υποκειμενικό 
όφελος από τις συμπληρωματικές ή τις εναλλακτικές 
θεραπείες. Πάντως, αποδείξεις για την αποτελεσμα-
τικότητα και την ασφάλεια των ΣΕΦ συχνά λείπουν, 
διότι υπάρχουν πολύ λίγες ελεγχόμενες μελέτες που 
εκτίμησαν αυτές τις θεραπείες στην ΕΚ και ακόμα και 
αυτές είναι μικρής ισχύος γι’ αυτό που στοχεύουν να 
αποδείξουν. Κατά συνέπεια, λόγω της έλλειψης ισχύος 
και άλλων μεθοδολογικών προβλημάτων στις αναφε-
ρόμενες μελέτες, είναι δύσκολο για τους ιατρούς να 
πληροφορήσουν επαρκώς τους ασθενείς τους. Πα-
ρόλα αυτά, οι συμπληρωματικές και εναλλακτικές 
θεραπείες απαιτούν περαιτέρω αξιολόγηση μόνο και 
μόνο λόγω του δημόσιου ενδιαφέροντος. Αν και τα 
συμπληρωματικά φάρμακα φαίνεται να είναι γενικά 
ασφαλή και μη τοξικά, αυτό δεν μπορεί να θεωρη-
θεί βέβαιο και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
δυνητικές παρενέργειες για κάθε ουσία, ειδικά όταν 
χρησιμοποιούνται μικροοργανισμοί σε συνδυασμό 
με συμβατικά ανοσοτροποποιητικά.

14.2. Ορισμοί

Θέση ECCO 13A

Τα εναλλακτικά φάρμακα για την ελκώδη κολίτι-
δα (ΕΚ) αποκλείουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης 
χορήγησης συμβατικής θεραπείας [EL 5, RG D]. Τα 
συμπληρωματικά φάρμακα για την ΕΚ επιτρέπουν 
τη σύγχρονη συμβατική θεραπεία [EL 5, RG D]. 

Τα συμπληρωματικά και τα εναλλακτικά φάρμακα αντι-
προσωπεύουν μια διαφορετική ομάδα ιατρικών και μη 
ιατρικών προϊόντων και θεραπευτικών προσεγγίσεων 
που δεν θεωρούνται προς το παρόν μέρος της συμβα-
τικής θεραπείας. Τα προϊόντα που έχουν αποδεδειγμένη 
αποτελεσματικότητα στην ΕΚ, όπως τα ειδικά ευβιοτικά 
(E. coli Nissle 1917, για παράδειγμα), δεν θεωρούνται 
συμπληρωματικά ή εναλλακτικά φάρμακα και περιγρά-
φονται αλλού (Κεφ. 6.2.4). Από την άλλη μεριά, σε αυτή 
την ομάδα θεραπειών συμπεριλαμβάνονται θεραπείες 
από διαφορετικούς, συχνά μη Δυτικούς πολιτισμούς, 
όπως επίσης και θεραπείες που δεν έχουν ελεγχθεί. Μια 
σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ εναλλακτικών και 
συμπληρωματικών φαρμάκων είναι η σχέση τους με τη 
συμβατική θεραπεία. Τα εναλλακτικά φάρμακα αποκλεί-
ουν ρητά την ταυτόχρονη συμβατική θεραπεία, τα συ-
μπληρωματικά φάρμακα όμως επιτρέπουν τη συμπλη-
ρωματική προσέγγιση σε συνδυασμό με τη συμβατική 
θεραπεία. Βοηθά εάν οι ασθενείς έχουν επίγνωση αυτού 
του διαχωρισμού, διότι τα εναλλακτικά φάρμακα θα 
ήταν επικίνδυνα για μια σοβαρή, δυνητικά επικίνδυνη 
για τη ζωή πάθηση όπως μια οξεία βαριά κολίτιδα. 

14.3. Χρήση των ΣΕΦ

Θέση ECCO 13B

Η χρήση εναλλακτικών φαρμάκων για την ΕΚ, 
όπως αυτά ορίστηκαν ανωτέρω, πρέπει να απο-
θαρρύνεται [EL 5, RG D]. 
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Από τη στιγμή που τα εναλλακτικά φάρμακα εξ ορι-
σμού δεν επιτρέπουν τη συμβατική θεραπεία, ακόμα 
και όταν αυτή είναι απαραίτητη, αυτός ο τύπος θε-
ραπείας για την ΕΚ μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές 
επιπλοκές από την υποκείμενη νόσο. Αντιθέτως, τα 
συμπληρωματικά φάρμακα είναι συνήθως ασφαλή και 
η χρήση τους δυνατή αν οι ασθενείς το θέλουν. Από 
πρακτικής άποψης, αν οι ασθενείς συζητούν τη συ-
μπληρωματική θεραπεία στο πλαίσιο της συμβατικής 
ιατρικής αντιμετώπισης, συνήθως είναι δείκτης ότι ο 
ασθενής ή η οικογένειά του θέλει να μάθει περισσότε-
ρα για την κατάστασή του, τα συμβατικά φάρμακα που 
συνταγογραφούνται, και τη θεραπευτική στρατηγική. 
Θα πρέπει να αφυπνίσει τους ιατρούς όσον αφορά 
στην ανάγκη έστω και για πιο λεπτομερή επεξήγηση.

Θέση ECCO 13C

Οι ασθενείς με ΕΚ θα πρέπει να ερωτώνται για 
τη χρήση εναλλακτικών και συμπληρωματικών 
φαρμάκων [EL 5, RG D].

Τα συμπληρωματικά και τα εναλλακτικά φάρμακα 
χρησιμοποιούνται συχνά από ασθενείς με ΕΚ.317-321 Πα-
ρόλο που η χρήση των συμπληρωματικών φαρμάκων 
θεωρείται ευρέως ασφαλής, υπάρχουν δημοσιευμένες 
περιπτώσεις συστηματικής μυκητιασικής λοίμωξης σε 
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.321 Επιπροσθέτως, τα 
βότανα όπως το Hypericum perforatum, μπορεί να αλ-
ληλεπιδράσουν με ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες 
και πρέπει να ελέγχονται για δυνητικές αλληλεπιδρά-
σεις.322,323 Είναι, επομένως, απαραίτητο να διερευνάται η 
χρήση εναλλακτικών και συμπληρωματικών φαρμάκων. 

Θέση ECCO 13D

Υπάρχουν ανεπαρκή δεδομένα σχετικά με τη χρήση 
των ωών του Trichuris suis, Saccharomyces boulardii, ή 
των Bifidobacteria στη θεραπεία της ΕΚ [EL 5, RG D]. 

Παρόλο που μερικά ευβιοτικά και ένας έλμινθας 
έχουν διερευνηθεί σε κλινικές μελέτες, αυτές οι 
δημοσιεύσεις θεωρούνται ανεπαρκούς ισχύος 
ώστε να είναι σε θέση να συστήσουν τη χρήση 
τους. Ο σχεδιασμός τους ήταν μονοκεντρικός και το 
μέγεθος δείγματος πολύ μικρό.324-329

Θέση ECCO 13E

Υπάρχουν ανεπαρκή δεδομένα για τη χρήση του 
βελονισμού, του Boswellia serrata κόμμεος, της 
τροποποιημένης βρώμη της γέλης aloe vera και 
άλλων βοτάνων στη θεραπεία της ΕΚ [EL 5, RG D]. 

Και άλλα συμπληρωματικά φάρμακα έχουν μελε-
τηθεί σε μικρές μελέτες ή σε χώρες που οι τυχαι-
οποιημένες, διπλά-τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό 
φάρμακο μελέτες δεν είναι η συνήθης πρακτική για 
την εκτίμηση του θεραπευτικού οφέλους. Λόγω του 
μεγέθους δείγματος, του σχεδιασμού των μελετών, 
των συγχορηγούμενων θεραπειών και της αμφι-
σβητούμενης μεταφοράς συμπερασμάτων, οι ακό-
λουθοι παράγοντες δεν μπορούν προς το παρόν 
να συστηθούν για την αντιμετώπιση της ΕΚ, είτε της 
ενεργού είτε της υφεθείσης: ο βελονισμός,330-332 το 
Boswellia serrata κόμμι,333 η τροποποιημένη με ευβι-
οτικά βρώμη,334-336 η γέλη aloe vera και άλλα βότα-
να.338 Μια αναφορά στη θεραπεία διατήρησης της 
ύφεσης με κουρκουμίνη (2 g ημερησίως, συμπλη-
ρωματικά στα αμινοσαλικυλικά για 6 μήνες) έδειξε 
σημεία οφέλους σε μια διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη 
με εικονικό φάρμακο μελέτη 89 ασθενών.339 Αυτό 
απαιτεί επιβεβαίωση και αναδεικνύει την ανάγκη να 
υποβληθούν τα συμπληρωματικά φάρμακα στον 
ίδιο ενδελεχή έλεγχο οφέλους όπως και η συμβα-
τική θεραπεία.340
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