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Μετά την προ τριετίας περίπου έκδοση των μεταφρασμένων οδηγιών της ECCO για τη διά-
γνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ελκώδους κολίτιδος και της πολύ θερμής υποδο-
χής και πολύ θετικών σχολίων που έτυχε από τους συναδέλφους γαστρεντερολόγους (και όχι 
μόνον), το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜΙΦΝΕ ομόφωνα αποφάσισε να προχωρήσει και στη 
μετάφραση των πλέον πρόσφατων (αναθεωρημένων) οδηγιών της ECCO για τη διάγνωση και 
θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου Crohn.

Είμαστε βέβαιοι ότι και η έκδοση αυτή θα τύχει και πάλι των θετικών σχολίων όλων των συναδέλφων.

Από τη θέση του Προέδρου της ΕΟΜΙΦΝΕ και εκ μέρους όλων των μελών του Δ.Σ., θα ήθελα 
να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους που προέβησαν στο επίπονο και υπεύθυ-
νο μεταφραστικό έργο, το οποίο νομίζουμε ότι ανταποκρίνεται πλήρως στο σκοπό της έκδο-
σης. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους που είχαν τη συνολική 
επιμέλεια και λεκτική ομογένεια της παρούσας έκδοσης.

Πρόλογος

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜΙΦΝΕ

Πρόεδρος ΕΟΜΙΦΝΕ

Ι. Α. Καραγιάννης

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΜΙΦΝΕ (2011-2012)

Επίτιμοι Πρόεδροι: Δ. Γ. Καραμανώλης
Γ. Κητής
Ε. Β. Τσιάνος

Πρόεδρος: Ι. Α. Καραγιάννης
Αντιπρόεδρος: Θ. Ροκκάς
Γ. Γραμματέας: Α. Αδαμόπουλος

Ταμίας: Σ. Μιχόπουλος
Μέλη: Β. Ξουργιάς

Ε. Ρώμα-Γιαννίκου
Κ. Κατσάνος



Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται 
απολύτως άνευ γραπτής αδείας του εκδότη η κατά οποιονδήποτε τρόπο ή οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανι-
κό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, 
αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου 
χωρίς την ταυτόχρονη άδεια του European Crohn’s and Colitis Organization (ECCO) και του εκδοτικού οίκου Elsevier.

Copyright transfer approved by Elsevier, order No: 500555999/16-2-2010.
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The second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of Crohn’s 
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disease: Special situations, G. Van Assche et al. Journal of Crohn’s and Colitis (2010) 4, 63–101
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Ορισμοί και διάγνωση

1. Εισαγωγή 

H νόσος Crohn (ΝΚ) είναι μια δια βίου πάθηση η οποία 
προκύπτει από την αλληλεπίδραση μεταξύ γενετικών 
και περιβαλλοντικών παραγόντων και, παρατηρείται 
κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Η ακρι-
βής αιτιολογία της είναι άγνωστη και επομένως, μια αιτι-
ολογική θεραπεία δεν είναι ακόμη διαθέσιμη. Εντός της 
Ευρώπης υπάρχει ένα διακριτό βόρειο-νότιο πρότυπο 
αλλά η επίπτωση φαίνεται να αυξάνεται στις νότιες χώ-
ρες στα πρόσφατα χρόνια.1 Πολλοί ασθενείς ζουν μια 
πολύ ενοχλητική από συμπτώματα ζωή, παρά τη φαρ-
μακευτική θεραπεία, με την ελπίδα πως η αιτιολογία 
της πάθησης θα αποκαλυφθεί σύντομα και θα αναδυ-
θούν οριστικές θεραπείες. Καθώς είναι ακόμη αβέβαιο 
αν η ακριβής παθογένεση της νόσου Crohn θα μπορέ-
σει να αποκαλυφθεί σε σύντομη χρονική στιγμή, οι κλι-
νικοί ιατροί θα πρέπει να συμβουλεύουν τους ασθενείς 
τους στη βάση της επί του παρόντος διαθέσιμης πλη-
ροφορίας παρά να τους μιλούν για το άγνωστο μέλλον. 
Παρά την πολυπλοκότητα και τη μεγάλη διάθεση τυ-
χαιοποιημένων μελετών, θα υπάρχουν πάντοτε πολλές 
ερωτήσεις οι οποίες θα μπορούν να απαντηθούν μόνο 
με κριτική σκέψη και προσωπική άποψη. Αυτό οδηγεί 
σε διαφορές στην καθημερινή πρακτική μεταξύ των 
θεραπόντων, που μπορεί να εξομαλυνθούν σημαντι-
κά αν λάβει κανείς υπόψη του τη διαφορετική έμφαση 
που δίνεται στη νόσο μεταξύ διαφορετικών χωρών. 
Οι θέσεις ομοφωνίας έχουν ως στόχο να αναδείξουν 
αυτές τις διαφορές. Οι θέσεις ομοφωνίας δεν σημαίνει 
πως θα πρέπει να υποσκελίσουν τις οδηγίες που υπάρ-
χουν στις διάφορες χώρες (όπως αυτές στο Ηνωμένο 
Βασίλειο,2 στη Γερμανία,3 στη Γαλλία) οι οποίες, σε γενι-
κές γραμμές, καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα μιας 
και βασίζονται στα ίδια αποδεικτικά στοιχεία. Ο στόχος 
της παρούσας θέσης ομοφωνίας είναι περισσότερο να 
προάγει μια ευρωπαϊκή προοπτική στη διαχείριση της 
νόσου Crohn και στα διλήμματα που προκύπτουν από 
αυτή. Καθώς η ανάπτυξη θέσεων και οδηγιών αποτελεί 
μια ακριβή και χρονοβόρα διαδικασία μπορεί να βοη-
θήσει στην αποφυγή επανάληψης τέτοιων προσπαθει-

ών στο μέλλον. Η θέση ομοφωνίας θεωρείται πως είναι 
επίσης σημαντική λόγω του συνεχώς αυξανόμενου 
αριθμού θεραπευτικών μελετών που βρίσκονται στην 
Ευρώπη κυρίως σε ανατολικο-ευρωπαϊκές χώρες όπου 
δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη κατευθυντήριες οδηγίες. 
Το κείμενο αυτό βασίζεται στην ευρωπαϊκή θέση ομο-
φωνίας για τη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου 
Crohn η οποία επιτεύχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Ορ-
γανισμό για τη νόσο Crohn και την Ελκώδη Κολίτιδα 
(ECCO) σε μια συνάντηση που έγινε στην Πράγα, στις 
24 Σεπτεμβρίου του 2004.4,5 Στις 18 Οκτωβρίου του 
2008, στη Βιέννη, οι οδηγίες αναθεωρήθηκαν σε μια 
συνάντηση της ομάδας του ECCO για την ανάπτυξη 
σχετικών οδηγιών. 

Ο ECCO αποτελεί ένα πεδίο για ειδικούς στην ιδιοπα-
θή φλεγμονώδη πάθηση του εντέρου από 32 ευρω-
παϊκές χώρες. Ιδρύθηκε το 2000 με έναν κοινό στόχο 
να προάγει την ευρωπαϊκή θέση και την ευρωπαϊκή 
άποψη, για κλινικές μελέτες και για την εκπαίδευση 
ειδικών στην ιδιοπαθή φλεγμονώδη πάθηση του 
εντέρου. Η θέση ομοφωνίας ομαδοποιείται σε τρία 
μέρη: ορισμοί και διάγνωση, τρέχουσα αντιμετώπιση 
της πάθησης και αντιμετώπιση ειδικών καταστάσε-
ων. Στο πρώτο τμήμα παρουσιάζονται οι στόχοι και 
οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν σε αυτή την ομάδα 
ομοφωνίας, όπως επίσης η διάγνωση, η παθολογοα-
νατομική διάγνωση και ταξινόμηση της νόσου Crohn. 
To δεύτερο τμήμα που αναφέρεται στην αντιμετώπι-
ση περιλαμβάνει τη θεραπεία της ενεργού νόσου, 
τη διατήρηση της με φάρμακα επαγόμενης ύφεσης 
και, το χειρουργείο στη νόσο Crohn. Το τρίτο μέρος 
που αφορά τις ειδικές καταστάσεις στη νόσο Crohn 
περιλαμβάνει τη μετεγχειρητική υποτροπή, τη συριγ-
γοποιητική νόσο, παιδιατρικά προβλήματα, κύηση, 
ψυχοσωματικές εκδηλώσεις, εξωεντερικές εκδηλώ-
σεις και εναλλακτικές θεραπείες. Η στρατηγική για να 
επιτευχθεί η ομοφωνία πάνω στις θέσεις και τις γενι-
κές οδηγίες περιελάμβανε έξι βήματα: 

1. Οι οδηγίες του 2004 αναλύθηκαν συστηματικά 
από τους προεδρεύοντες των διαφόρων ομάδων 
εργασίας. Οι θέσεις και οι οδηγίες αναλύθηκαν 
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για πιθανές αλλαγές και πιθανές ερωτήσεις που 
δεν απαντήθηκαν από τις οδηγίες του ECCO του 
2004 και αυτές διανεμήθηκαν στα μέλη της ομά-
δας εργασίας. Στους συμμετέχοντες ζητήθηκε να 
απαντήσουν στις ερωτήσεις με βάση την εμπει-
ρία τους, όπως επίσης και με βάση τη διαθέσιμη 
βιβλιογραφία (διαδικασία Delphi).6

2. Παράλληλα, οι ομάδες εργασίας πραγματοποίη-
σαν μια συστηματική έρευνα της βιβλιογραφίας 
με βάση το θέμα τους και με τις κατάλληλες λέ-
ξεις ευρετηριασμού χρησιμοποιώντας το Med-

line-PubMed, τη βάση δεδομένων Cochrane 
και τα δικά τους προσωπικά αρχεία. Το επίπεδο 
σημαντικότητας (ΕΣ) βαθμονομήθηκε με βάση 
το Κέντρο της Οξφόρδης για την Ιατρική Βάσει 
Αποδείξεων (Πίνακας 1.1).7

3. Οι αρχικές προκαταρκτικές θέσεις ομοφωνίας 
σε κάθε θέμα συγγράφηκαν από τους προέ-
δρους και ταχυδρομήθηκαν σε έναν δικτυακό 
τόπο. Οι συζητήσεις και οι ανταλλαγές βιβλιο-
γραφικών δεδομένων μεταξύ των μελών της 
ομάδας εργασίας πραγματοποιήθηκαν κατόπιν 

Πίνακας 1.1. Επίπεδα σημαντικότητας και βαθμοί συστάσεων 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)

Τύπος μελέτης Τεχνική

1a Συστηματική ανασκόπηση με ομογένεια επιπέδου 1 
διαγνωστικών μελετών

Συστηματική ανασκόπηση με ομοιογένεια επιπέδου 
τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών (RCT)

1b Μελέτη εκτίμησης κοορτής με ικανοποιητικά επίπεδα 
αναφοράς

Μεμονωμένη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη (RCT) με 
στενό διάστημα αξιοπιστίας 

1c Η ειδικότητα είναι τόσο υψηλή ώστε θετικό αποτέλεσμα 
είναι παθογνωμονικό ή η ευαισθησία είναι τόσο υψηλή 
ώστε ένα αρνητικό αποτέλεσμα να αποκλείει τη διάγνωση 

Όλα ή τίποτε 

2a Συστηματική ανασκόπηση με ομογένεια επιπέδου >2 
διαγνωστικών μελετών

Συστηματική ανασκόπηση (με ομοιογένεια) μελετών 
κοορτής

2b Μελέτη ερευνητική κοορτής με ικανοποιητικά επίπεδα 
αναφοράς

Μεμονωμένη μελέτη κοορτής (περιλαμβανομένης χαμηλής 
ποιότητας τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών (RCT), 
π.χ. με παρακολούθηση σε κάτω του 80%) 

2c Μελέτες έκβασης, οικολογικές μελέτες

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

Συστηματική ανασκόπηση με ομοιογένεια μελετών 
περιπτώσεων ασθενών-μαρτύρων (case-control)

3b Ασυνεχής μελέτη ή άνευ συνεπώς εφαρμοζόμενων 
επιπέδων αναφοράς 

Μεμονωμένη μελέτη περιπτώσεων ασθενών-μαρτύρων 
(case-control)

4 Μελέτες περιπτώσεων ασθενών-μαρτύρων (case-control), 
πτωχά ή μη ανεξάρτητα επίπεδα αναφοράς

Σειρά ασθενών (περιλαμβάνονται πτωχής ποιότητας μελέτες 
κοορτής και μελέτες ασθενών-μαρτύρων)

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
Α Συμβατές μελέτες επιπέδου 1
Β Συμβατές μελέτες επιπέδου 2 ή 3 ή συμπεράσματα προερχόμενα από μελέτες επιπέδου 1
C Συμβατές μελέτες επιπέδου 4 ή συμπεράσματα προερχόμενα από μελέτες επιπέδου 2 ή 3
D Στοιχεία επιπέδου 5 ή δυσχερώς ανακόλουθες ή μη συμπερασματικές μελέτες κάθε επιπέδου
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μέσα από αυτόν τον δικτυακό τόπο. Η διαδικα-
σία αυτή επιβλεπόταν από τους Axel Dignass και 
Gert Van Assche. 

4. Στις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι πρόεδροι των ομά-
δων εργασίας υπέβαλαν τις προτεινόμενες με 
βάση τις οδηγίες του 2004 αλλαγές στον Gert 
Van Assche και τον Axel Dignass οι οποίοι τις δι-
αμόρφωσαν σε ένα κείμενο εργασίας. 

5. Οι ομάδες εργασίας συναντήθηκαν στη Βιέννη 
στις 18 Οκτωβρίου του 2008 για να συμφωνή-
σουν στις θέσεις ομοφωνίας. Τεχνικά αυτό έγινε 
με την προβολή των θέσεων και με την αναθε-
ώρησή τους ή τη διόρθωσή τους επάνω στην 
οθόνη έως ότου μια συνολική θέση ομοφωνίας 
έγινε εφικτό να επιτευχθεί. Ως ομοφωνία ορίστη-
κε η σύμφωνη γνώμη ποσοστού άνω του 80% 
των συμμετεχόντων, δόθηκε η ονομασία Ομό-
φωνη Θέση και αριθμήθηκε για ευκολία επάνω 
στο κείμενο. Κάθε συνιστώμενη θέση βαθμονο-
μήθηκε με βάση το Κέντρο της Οξφόρδης για 
την Ιατρική Βάσει Αποδείξεων7 και με βάση το 
επίπεδο της σημαντικότητας των δεδομένων.

6. Το τελικό κείμενο για κάθε θέμα συγγράφηκε 
από τους προέδρους με τη βοήθεια των μελών 
εργασίας. Οι θέσεις ομοφωνίας με έντονους χα-
ρακτήρες συνοδεύονται από σχόλια περί των 
σχετικών αποδείξεων και προσωπικών απόψε-
ων. Οι θέσεις ομοφωνίας προτίθενται να βρί-
σκονται σε συνάφεια με το περιεχόμενο αξιό-
λογων σχολίων και δεν πρέπει να ερμηνεύονται 
ως μεμονωμένη πληροφορία. Το τελικό κείμενο 
πριν να κυκλοφορήσει και να εγκριθεί από τους 
συμμετέχοντες ελέγχθηκε για την ομοιογένεια 
της εμφάνισής του από τους Axel Dignass, J 
Lindsay, SPL Travis και Gert Van Assche. Σε κά-
ποιες περιοχές το επίπεδο σημαντικότητας είναι 
γενικά χαμηλό το οποίο αντανακλά την έλλειψη 
τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών. Κατά 
συνέπεια, η γνώμη των ειδικών συμπεριλαμβά-
νεται στις περιπτώσεις που κρίθηκε σκόπιμο. 

1.1. Ορισμοί

Κοινή συμφωνία επετεύχθη σχετικά με τους συχνά 
χρησιμοποιούμενους ορισμούς. Όταν η σημασία 
κάποιων όρων (όπως «πρώιμη» ή «πρότυπο υποτρο-
πής») είναι μη σαφώς προσδιορισμένη, αυτοί οι όροι 
ουσιαστικά αντανακλούν την απόφαση θεραπείας 
(όπως όταν πρέπει να ξεκινήσουν ανοσοκατασταλ-
τικά). Η αφηρημένη έννοια κάποιων από τους ορι-
σμούς αναγνωρίζεται, όμως η θέση ομοφωνίας θε-
ωρεί ότι είναι σημαντικό να υπάρχει συμφωνία στην 
ορολογία.

1.1.1. Ενεργός νόσος 

Για την επίτευξη των στόχων της ομάδας ομοφωνί-
ας η κλινική ενεργότητα της νόσου ομαδοποιείται 
σε ήπια, μέτρια και σοβαρή (Πίνακας 1.2). Αυτές δεν 
αποτελούν επακριβώς καθορισμένες οντότητες. Οι 
περισσότερες κλινικές μελέτες σε ασθενείς με νόσο 
Crohn συμπεριλαμβάνουν ασθενείς με δείκτη ενερ-
γότητας της νόσου (CDAI, Crohn’s Disease Activity 
Index) πάνω από 220. Η ευμεταβλητότητα αυτού 
του εικονικού αριθμητικού κατωφλίου αντανακλά-
ται με την υψηλή απόκριση στο εικονικό φάρμακο 
που παρατηρήθηκε σε πρόσφατες μελέτες με βιο-
λογικές θεραπείες και έτσι η παρούσα τάση είναι να 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το CDAI η CRP 
>10 mg/L.8 Η ύφεση (βλέπε παρακάτω) είναι ευρέ-
ως αποδεκτή με έναν CDAI <150 και η ανταπόκριση 
συνεχίζει αυξανόμενα να ορίζεται ως μια μείωση του 
CDAI ≥100 βαθμούς. Θα ήταν σημαντικό να ορίσου-
με την ενεργότητα της πάθησης σε ομάδες ανά 100 
βαθμούς έως ότου ένας ευαίσθητος, καλά ανταπο-
κρινόμενος στην κλινική πράξη και καλά βαθμονο-
μημένος δείκτης, καλύτερος από τον CDAI, μπορέσει 
να καθιερωθεί.9 Υπάρχει μια ασυμφωνία η οποία θα 
πρέπει να επιλυθεί, αλλά έως ότου αυτό θα μπορέσει 
να προτυποποιηθεί στη βάση δεδομένων από κλι-
νικές μελέτες, η ενεργότητα της πάθησης θα πρέπει 
να βαθμονομείται όπως γενικά απεικονίζεται στον 
Πίνακα 1.2. 
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1.1.2. Ύφεση

Το κριτήριο που χρησιμοποιείται από την πλειοψη-
φία των κλινικών μελετών όταν επιλέγονται ασθενείς 
με νόσο Crohn σε κλινική ύφεση είναι ο CDAI <150.10 
Αυτός έχει γίνει ο συνήθης ορισμός και έχει γίνει απο-
δεκτός με στόχο την καλύτερη αξιολόγηση της βιβλιο-
γραφίας και των κλινικών μελετών για όσο καιρό του-
λάχιστον ο CDAI θα παραμένει ως ο βασικός δείκτης 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των μελετών στη 
νόσο Crohn. Σε πολλές μελέτες ο βιολογικός δείκτης 
του Brignola <100 ήταν επίσης απαραίτητη προϋπό-
θεση.11,12 Ο δείκτης αυτός έχει το πλεονέκτημα της 
αντικειμενικότητας αλλά δεν χρησιμοποιείται στην 
καθημερινή κλινική πράξη. Σε παράλληλη συμφωνία 
με τη Διεθνή Οργάνωση για τη Μελέτη της Ιδιοπαθούς 
Φλεγμονώδους Νόσου του Εντέρου, ο ECCO πιστεύει 
ότι μελέτες που έχουν ως στόχο να αξιολογούν τη δι-
ατήρηση της ύφεσης της νόσου Crohn θα πρέπει να 
διαρκούν τουλάχιστον 12 μήνες.5,10 

1.1.3. Ανταπόκριση 

Η ανταπόκριση θα πρέπει να ορίζεται με έναν ΔCDAI 
≥-100 βαθμούς, αν και σε ορισμένες μελέτες, συμπε-
ριλαμβανομένων και εκείνων που αρχικά αξιολόγη-
σαν την αποτελεσματικότητα του infliximab, χρησι-
μοποιήθηκε ένα κατώτερο τελικό σημείο της απόκρι-
σης που ήταν η μείωση του CDAI για ≥70 βαθμούς.13,14

1.1.4. Έξαρση

Ο όρος έξαρση χρησιμοποιείται για να ορίσει μια πα-
ρόξυνση συμπτωμάτων σε έναν ασθενή ο οποίος έχει 
αναγνωρισμένη νόσο Crohn και ευρίσκεται σε κλινική 
ύφεση είτε αυθόρμητα είτε μετά χρήση φαρμακευ-
τικής θεραπείας. Η έξαρση προτιμότερο είναι να επι-
βεβαιώνεται στην κλινική πράξη με εργαστηριακούς 
δείκτες, απεικονιστικές μεθόδους ή ενδοσκόπηση. Για 
λόγους που αφορούν κλινικές μελέτες έχει προταθεί 
ένας CDAI >150 μαζί με μια αύξηση για περισσότε-
ρους από 70 βαθμούς.10 Παρόλα αυτά, αν η θεραπευ-
τική απόκριση ορίζεται ως μια μείωση του CDAI ≥100, 
τότε, ο ορισμός θα ήταν ίσως πιο επιτυχής εάν συμπε-
ριλάμβανε έναν CDAI >150 μαζί με μια αύξηση της 
τάξεως των 100 βαθμών από τη βάση εκκίνησης. Δεν 
υπάρχει διεθνής συμφωνία πάνω σε αυτό, αλλά μελ-
λοντικές μελέτες στη νόσο Crohn θα πρέπει να το λά-
βουν αυτό υπ’ όψιν. Άλλοι ορισμοί (συμπεριλαμβανο-
μένου του CDAI >150 ή έναν CDAI >250, ή μια αύξηση 
> 50 βαθμούς εάν η βάση εκκίνησης ήταν μεταξύ 150 
και 250 βαθμών) θεωρούνται λιγότερο αποδεκτοί. 

1.1.5. Πρώιμη έξαρση

Μια εντελώς αυθαίρετη αλλά κλινικά σημαντική πε-
ρίοδος <3 μηνών μετά την επίτευξη της ύφεσης σε 
προηγούμενη θεραπεία ορίζει την πρώιμη έξαρση. Η 
θεραπευτική σημασία της μένει ακόμη να καθοριστεί.

Πίνακας 1.2. Βαθμονόμηση της ενεργότητας της πάθησης στη νόσο Crohn.

Ήπια Μέτρια Σοβαρή

Ισοδύναμη με CDAI από 150-220
π.χ. o ασθενής είναι περιπατητικός, μπορεί 
να τρώει και να πίνει, με <10% απώλεια 
βάρους. 
Δεν υπάρχουν ευρήματα απόφραξης, 
πυρετού, αφυδάτωσης, κοιλιακής μάζας ή 
ευαισθησίας. Η CRP είναι συνήθως αυξημένη 
πάνω από το ανώτερο φυσιολογικό όριο. 

Ισοδύναμη με CDAI από 220-450 
π.χ. διαλείποντες έμετοι ή απώλεια 
βάρους >10%. Θεραπεία για ήπια νόσο μη 
αποτελεσματική ή ευαίσθητη μάζα στην 
κοιλιά. Μη συμπτωματική απόφραξη. Η 
CRP είναι αυξημένη πάνω από το ανώτερο 
φυσιολογικό όριο. 

Ισοδύναμη με CDAI >450 
π.χ. καχεξία (BMI <18 Kg/m2) ή παρουσία 
απόφραξης ή αποστήματος. Εμμένουσα 
συμπτωματολογία παρά την εντατική 
θεραπεία. Η CRP είναι αυξημένη.

Σημείωση: Τα συμπτώματα απόφραξης δεν συσχετίζονται πάντοτε με τη φλεγμονώδη δραστηριότητα και θα πρέπει να διερευνώνται με 
επιπρόσθετη απεικονιστική τεχνική όπως αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο.
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1.1.6. Πρότυπο έξαρσης 

Η έξαρση μπορεί να είναι ασυνήθης (≤1/έτος), συχνή 
(>2 υποτροπές/έτος) ή συνεχής (εμμένοντα συμπτώ-
ματα ενεργού νόσου Crohn χωρίς κάποια περίοδο 
ύφεσης). Αν και οι ορισμοί είναι γενικά αφηρημένοι 
θεωρούνται πως είναι κλινικά σημαντικοί. Η προγνω-
στική τους σημασία πρέπει να καθοριστεί. 

Ο όρος «χρόνια ενεργός πάθηση» έχει χρησιμοποιηθεί 
στο παρελθόν για να ορίσει έναν ασθενή ο οποίος ευ-
ρίσκεται εξαρτώμενος ή είναι ανθεκτικός ή δεν ανέχεται 
τα κορτικοειδή ή ο οποίος έχει ενεργότητα πάθησης 
παρά τη χρήση ανοσοκατασταλτικών. Καθώς ο όρος 
αυτός είναι αμφιλεγόμενος, καλύτερα θα πρέπει να απο-
φεύγεται. Σε αντίθεση, γενικότεροι αλλά ίσως πιο επα-
κριβείς ορισμοί προτιμώνται συμπεριλαμβανομένων 
της κορτικοανθεκτικότητας και της κορτικοεξάρτησης.

1.1.7. Κορτικοανθεκτική νόσος

Ασθενείς που έχουν ενεργό νόσο παρά τη χορήγηση 
πρεδνιζολόνης σε δόση μέχρι 0,75 mg/Kg/ημέρα για 
μια περίοδο 4 εβδομάδων.

1.1.8. Κορτικοεξαρτώμενη νόσος

Ασθενείς που είναι είτε

i)   αδύνατο να μειώσουν τα κορτικοειδή κάτω από το 
ισοδύναμο πρεδνιζολόνης 10 mg/ημέρα (ή βου-
δεσονίδης κάτω από 3 mg/ημέρα) εντός 3 μηνών 
από την έναρξη των κορτικοστεροειδών χωρίς την 
υποτροπή ενεργού νόσου ή 

ii)   όσοι έχουν υποτροπή εντός 3 μηνών από τη δια-
κοπή των κορτικοστεροειδών.

Ο καθορισμός της ανθεκτικότητας στα κορτικοειδή ή 
της εξάρτησης από αυτά θα πρέπει να γίνεται μετά από 
προσεκτικό αποκλεισμό επιπλοκών οι οποίες είναι ειδι-

κές για την πάθηση. Ο ορισμός της κορτικοεξάρτησης 
απαιτεί η συνολική διάρκεια θεραπείας με κορτικοειδή 
να μην υπερβαίνει τους 3 μήνες πριν ένα κατώφλι ισο-
δύναμο με πρεδνιζολόνη 10 mg/ημέρα μπορέσει να 
έχει επιτευχθεί. Οι ασθενείς θεωρούνται επίσης κορτι-
κοεξαρτώμενοι εάν υποτροπιάζουν εντός 3 μηνών από 
τη διακοπή των κορτικοειδών. Αν και τα όρια αυτά είναι 
συγκεχυμένα χρησιμοποιούνται σαν ένας οδηγός στην 
κλινική πράξη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
ομοιομορφία στις κλινικές μελέτες. Ο στόχος θα πρέπει 
να είναι η πλήρης απόσυρση από τα κορτικοειδή.

1.1.9. Υποτροπή 

Ο όρος υποτροπή χρησιμοποιείται καλύτερα για να 
ορίσει την επανεμφάνιση των βλαβών μετά τη χειρουρ-
γική αφαίρεση (ενώ η έξαρση αναφέρεται στην επα-
νεμφάνιση των συμπτωμάτων, ως άνω αναφέρθηκε). 

1.1.10. Μορφολογική υποτροπή

Η εμφάνιση νέων βλαβών της νόσου Crohn μετά 
από πλήρη εκτομή της μακροσκοπικής νόσου συνή-
θως στον νεο-τελικό ειλεό ή/και στην αναστόμωση η 
οποία αναγνωρίζεται με την ενδοσκόπηση, την ακτι-
νολογική απεικόνιση ή κατά το χειρουργείο.15,16 Η εν-
δοσκοπική υποτροπή επί του παρόντος αξιολογείται 
και βαθμονομείται με βάση τα κριτήρια των Rutgeerts 
και συν. (0: όχι βλάβες, 1: λιγότερες από 5 αφθώδεις 
βλάβες, 2: περισσότερες από 5 αφθώδεις βλάβες με 
φυσιολογικό βλεννογόνο μεταξύ των βλαβών ή βλά-
βες ασυνεχείς με μεγαλύτερο μέγεθος ή βλάβες οι 
οποίες βρίσκονται στην περιοχή της ειλεο-κολικής 
αναστόμωσης (<1 εκ.), 3: διάχυτη αφθώδης ειλεΐτιδα 
με διάχυτα αφθώδη βλεννογόνο και 4: διάχυτη ειλεϊκή 
φλεγμονή με μεγάλα έλκη, οζίδια και στένωση. Η υπε-
ραιμία και το οίδημα μόνο δεν θεωρούνται ότι είναι 
σημεία υποτροπής).15 Επίσης, όλες οι μετεγχειρητικές 
βλάβες οι οποίες απεικονίζονται σε υπέρηχο ή σε αξο-
νική/μαγνητική τομογραφία δεν υποδεικνύουν ειδικά 
υποτροπή της νόσου (βλέπε επίσης παράγραφο 2.3.1). 
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1.1.11. Κλινική υποτροπή

Η εμφάνιση συμπτωμάτων της νόσου Crohn μετά 
από πλήρη εκτομή της μακροσκοπικής νόσου με 
δεδομένο (για σκοπούς κλινικών μελετών) ότι η 
επανεμφάνιση των βλαβών έχει επιβεβαιωθεί. Συ-
μπτώματα υπαινικτικά της νόσου Crohn μπορεί να 
προκληθούν από διαταραχές κινητικότητας ή δυσα-
πορρόφηση χολής, γεγονός που υπογραμμίζει την 
ανάγκη επιβεβαίωσης των φλεγμονωδών ή διατρη-
τικών ή ινοστενωτικών βλαβών.17

1.1.12. Εντοπισμένη νόσος

Η εντερική νόσος Crohn με έκταση προσβολής <30 
εκ. Αυτός συνήθως ο ορισμός αναφέρεται σε ειλε-
οτυφλική εντόπιση (<30 εκ. ειλεού ± δεξιό κόλον) 
αλλά θα μπορούσε επίσης να έχει εφαρμογή σε μια 
μεμονωμένη κολική νόσο ή κατ’ αντιστοιχία σε νόσο 
του εγγύς λεπτού εντέρου.

1.1.13. Εκτεταμένη νόσος Crohn 

Η εντερική νόσος Crohn η οποία προσβάλλει >100 
εκ. σε έκταση ανεξαρτήτως εντόπισης. Τούτο εφαρ-
μόζεται με βάση το ποσό της φλεγμονής σε συνε-
χή τμήματα. Ενώ υπάρχει μια γκρίζα περιοχή όσον 
αφορά την έκταση της πάθησης (μεταξύ 30 και 100 
εκ.) και το μήκος είναι αυθαίρετο, ο ορισμός της 
εκτεταμένης πάθησης αναγνωρίζει τη σημαντικά 
υψηλότερη φλεγμονώδη διεργασία και την προβλη-
ματική για την οποιαδήποτε απόφαση συντηρητικής 
ή χειρουργικής θεραπείας με βάση αυτή την έκταση 
της νόσου. 

1.1.14. Νέος ασθενής

Ένας ασθενής με ενεργό νόσο Crohn που παρουσιά-
ζεται κατά τη διάγνωση ή αμέσως μετά, χωρίς προη-
γούμενη θεραπεία για νόσο Crohn.

1.1.15. Εναλλακτική θεραπεία

Αυτή η οποία χρησιμοποιείται στη θέση της συμβα-
τικής θεραπείας.

1.1.16. Συμπληρωματικές θεραπείες

Παρόμοιες θεραπείες οι οποίες χρησιμοποιούνται 
παράλληλα με αυτές της συμβατικής ιατρικής (βλέπε 
παράγραφο 1.1.15 για σχολιασμό). 

1.1.17. Γνώμη ειδικού

Ο όρος «ειδικός» χρησιμοποιείται εδώ για να ανα-
φερθεί στη γνώμη κάποιου ο οποίος έχει εξειδικευ-
θεί στην Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου 
(ΙΦΝΕ) και ο οποίος εκπροσωπεί διάφορες σχολές 
από 22 ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες συνεισέφεραν 
στην ευρωπαϊκή θέση ομοφωνίας της ECCO. Σε ορι-
σμένα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκε η γνώμη από άτο-
μα άλλων ειδικών σωμάτων συμπεριλαμβανομένων 
και ατόμων από την ομάδα εργασίας των νοσημάτων 
του πεπτικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής 
Ανατομίας (ESP) ή την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινολο-
γίας του Γαστρεντερικού και της Κοιλίας (ESGAR). 

2.  Κλινική διάγνωση και 
απεικόνιση

Οι βασικές μεταβολές με βάση τις οδηγίες του 2004 
της ECCO:

 ■ Η μαγνητική ή η αξονική εντερογραφία/εντε-
ρόκλυση αποτελούν απεικονιστικές τεχνικές με 
την υψηλότερη διαγνωστική ακρίβεια για την 
ανίχνευση της εντερικής συμμετοχής της νόσου 
Crohn συμπεριλαμβανομένων και των εξωτοιχω-
ματικών επιπλοκών [Θέσεις 2F και 2G].
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 ■ Η ενδοσκόπηση με την κάψουλα του λεπτού εντέ-
ρου θα πρέπει να διατηρείται για τους ασθενείς οι 
οποίοι έχουν ισχυρή κλινική υποψία για νόσο Crohn 
παρά την αρνητική διερεύνηση με ειλεοκολοσκό-
πηση και άλλες απεικονιστικές τεχνικές [Θέση 2I]. 

Η νόσος Crohn πιο συχνά παρουσιάζεται στην όψιμη 
εφηβεία ή στην πρώιμη ενηλικίωση και κατανέμεται 
εξίσου στα δύο φύλα.18 

Τα συμπτώματα κατά την εμφάνιση ποικίλλουν με βάση 
την εντόπιση, τη συμπεριφορά και τη βαρύτητα της νό-
σου όπως επίσης από τις εξωεντερικές εκδηλώσεις και 
τη θεραπεία. Ο στόχος είναι η τεκμηρίωση της διάγνω-
σης και της κατανομής της πάθησης με κατάλληλες τε-
χνικές διότι τούτο επηρεάζει την επιλογή της θεραπείας. 
Όπως και οι γαστρεντερολόγοι, και οι ακτινολόγοι έχουν 
εμπλακεί στην ανάπτυξη οδηγιών για τις κατάλληλες 
ακτινολογικές τεχνικές για ασθενείς με νόσο Crohn. 

2.1.  Κλινικά χαρακτηριστικά 
της νόσου Crohn 

Θέση ECCO 2A

Τα συμπτώματα της νόσου Crohn είναι ετερογενή 
αλλά συνήθως συμπεριλαμβάνουν διάρροια για 
περισσότερο από 6 εβδομάδες, κοιλιακό άλγος 
και/ή απώλεια βάρους. Αυτά τα συμπτώματα θα 
πρέπει να οδηγήσουν σε υποψία για νόσο Crohn, 
ειδικά σε ασθενείς νεαρής ηλικίας. Τα συστηματι-
κά συμπτώματα όπως η κακοδιαθεσία, η ανορε-
ξία ή ο πυρετός είναι συχνά [EL5, RG D].

Η χρόνια διάρροια είναι το πιο συχνό σύμπτωμα εμφά-
νισης19 και ορίζεται ως μια μείωση της συμπαγούς σύ-
στασης των κοπράνων για περισσότερο από 6 εβδομά-
δες και η οποία είναι επαρκής για διαφοροδιαγνώσει τη 
νόσο Crohn από την εικόνα της αυτοπεριοριζόμενης 
λοιμώδους διάρροιας.20 Πιο οξείες εμφανίσεις μπορεί 
να επισυμβούν σε νόσο Crohn που προσβάλλει τον 

τελικό ειλεό και μπορεί να εκληφθούν, κατά λάθος, ως 
οξεία σκωληκοειδίτιδα. Χρόνια μη ειδικά συμπτώματα 
που μιμούνται ευερέθιστο έντερο, ανεξήγητη αναιμία 
και διαταραχή της ανάπτυξης στα παιδιά θα πρέπει 
επίσης να θεωρούνται ως ύποπτα σημεία με στόχο την 
αποφυγή της καθυστερημένης διάγνωσης.21,22 Το κοιλι-
ακό άλγος και η απώλεια βάρους παρατηρούνται αντί-
στοιχα σε περίπου 70% και 60% των ασθενών πριν τη 
διάγνωση. Αν και το ευερέθιστο έντερο είναι πιο συχνό 
σε σύγκριση με τη νόσο Crohn, τα σχετιζόμενα συστη-
ματικά συμπτώματα, το αίμα στα κόπρανα και η απώ-
λεια βάρους θα πρέπει πάντοτε να οδηγούν σε περαιτέ-
ρω διερευνήσεις. Το αίμα και/ή η βλέννη στα κόπρανα 
μπορεί να παρατηρηθεί σε μέχρι και 40% των ασθενών 
με Crohn κολίτιδα, αλλά είναι λιγότερο συχνά σε σχέση 
με την ελκώδη κολίτιδα.23 Οι ασθενείς μπορεί να πα-
ρουσιαστούν με εξωεντερικές εκδηλώσεις της νόσου 
Crohn πριν την εγκατάσταση των γαστρεντερικών συ-
μπτωμάτων. Οι διαταραχές στο μυοσκελετικό σύστημα 
είναι οι πιο συχνά παρατηρούμενες εξωεντερικές εκδη-
λώσεις στην Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου 
και συμπεριλαμβάνουν κεντρικές και περιφερικές αρ-
θρώσεις.24 Οι εξωεντερικές εκδηλώσεις είναι πιο συχνές 
όταν η νόσος Crohn προσβάλλει το παχύ έντερο. Τα 
περιπρωκτικά συρίγγια παρουσιάζονται στο 10% των 
ασθενών κατά το χρόνο της διάγνωσης,25 αλλά μπορεί 
και να αποτελούν το πρωταρχικό σύμπτωμα. 

2.2. Διάγνωση

Θέση ECCO 2B

Ένας μοναδικός χρυσός κανόνας για τη διάγνωση 
της νόσου Crohn δεν είναι διαθέσιμος. Η διάγνω-
ση επιβεβαιώνεται με την κλινική διερεύνηση και 
το συνδυασμό ενδοσκοπικών, ιστολογικών, ακτι-
νολογικών ή/και βιοχημικών εξετάσεων. Ο γενετι-
κός έλεγχος επί του παρόντος δεν συνιστάται για 
την καθημερινή διάγνωση ρουτίνας ή τη διαχείρι-
ση της νόσου Crohn [EL5, RG D].
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Η νόσος Crohn αποτελεί ένα ετερογενές σύνολο το 
οποίο περιλαμβάνει μια ποικιλία σύνθετων φαινοτύ-
πων όσον αφορά την ηλικία της έναρξης, την εντό-
πιση της πάθησης και τη συμπεριφορά της.26 Καθώς 
δεν υφίσταται κάποιος μοναδικός τρόπος για να γίνει 
η διάγνωση της νόσου Crohn, οι Lennard-Jones και 
συν. έχουν προτείνει μακροσκοπικά και μικροσκο-
πικά κριτήρια για την καθιέρωση της διάγνωσης. Τα 
μακροσκοπικά διαγνωστικά κριτήρια περιλαμβάνουν 
τη φυσική εξέταση, την κολοσκόπηση, την ακτινολο-
γική διερεύνηση και την εξέταση του διεγχειρητικού 
παρασκευάσματος. Τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά 
μπορούν μόνο μερικώς να εκτιμηθούν με τη βιοψία 
του βλεννογόνου αλλά εκτιμώνται πλήρως στο διεγχει-
ρητικό παρασκεύασμα. Η διάγνωση εξαρτάται από τα 
ευρήματα της ασυνεχούς και συχνά της κοκκιωματώ-
δους εντερικής φλεγμονής.23 Η τρέχουσα άποψη είναι 
ότι η διάγνωση τεκμηριώνεται με μη αυστηρά καθορι-
σμένο συνδυασμό κλινικής εμφάνισης, ενδοσκοπικής 
εικόνας, ακτινολογικών, ιστολογικών και χειρουργικών 
ευρημάτων και, πιο πρόσφατα, με ορολογικούς δεί-
κτες. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα διαγνωστικά εμπόδια. 
Μια αλλαγή της διάγνωσης σε ΕΚ κατά τη διάρκεια του 
πρώτου έτους συμβαίνει στο 5% περίπου των περι-
πτώσεων. Η ΙΦΝΕ που περιορίζεται στο παχύ έντερο 
και η οποία δεν μπορεί να ταξινομηθεί στην κατηγορία 
της νόσου Crohn ή της ΕΚ χαρακτηρίζεται καλύτερα 
ως αταξινόμητη και ο όρος απροσδιόριστη/ακαθόρι-
στη κολίτιδα περιορίζεται στο χειρουργικό παρασκεύ-
ασμα όπως και είχε αρχικά περιγραφεί. Η αδιάκριτη 
χρήση του όρου ακαθόριστη κολίτιδα προκειμένου να 
συμπεριλάβει όλες τις περιπτώσεις διαγνωστικής αβε-
βαιότητας προκαλεί σύγχυση στη βιβλιογραφία και 
ανακρίβεια στην καθημερινή πρακτική. 

2.2.1. Ιστορικό και κλινική εξέταση

Θέση ECCO 2C

Ένα πλήρες ιστορικό θα πρέπει να περιλαμβάνει 
αναλυτικές ερωτήσεις σχετικά με την έναρξη των

συμπτωμάτων, πρόσφατο ταξίδι, δυσανεξία σε 
τροφές, φάρμακα (συμπεριλαμβανομένων αντι-
βιοτικών και μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών 
φαρμάκων), ιστορικό σκωληκοειδεκτομής [EL5, 
RG D]. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε 
πολύ καλά αποδεδειγμένους παράγοντες κινδύ-
νου όπως το κάπνισμα, το οικογενειακό ιστορικό 
και πρόσφατη λοιμώδης γαστρεντερίτιδα [EL1b 
RG B].

Θέση ECCO 2D

Προσεκτικές ερωτήσεις σχετικές με νυκτερινά 
συμπτώματα, χαρακτηριστικά συμβατά με εξω-
εντερικές εκδηλώσεις που να συμπεριλαμβά-
νουν στόμα, δέρμα, μάτια ή αρθρώσεις, επεισό-
δια περιπρωκτικών αποστημάτων ή πρωκτικών 
ραγάδων είναι απαραίτητες. Η γενική εξέταση 
περιλαμβάνει τη γενική κατάσταση της υγείας, 
σφύξεις, πίεση, θερμοκρασία, κοιλιακή ευαι-
σθησία ή διάταση, ψηλαφητές μάζες, την επι-
σκόπηση του περινέου και της στοματικής κοι-
λότητας και τη δακτυλική εξέταση του ορθού. 
Συνιστώνται η μέτρηση του σωματικού βάρους 
και ο υπολογισμός του δείκτη μάζας σώματος 
[EL5, RG D].

Το κάπνισμα, η προηγηθείσα σκωληκοειδεκτομή και 
το οικογενειακό ιστορικό ΙΦΝΕ έχουν αναπαραχθεί 
ως παράγοντες κινδύνου για την έναρξη της νόσου 
Crohn.28,29 Η λοιμώδης γαστρεντερίτιδα ακολουθεί-
ται από έναν αυξημένο κίνδυνο (τετραπλάσιο) για 
ανάπτυξη νόσου Crohn ειδικά στο επόμενο έτος, 
αν και ο απόλυτος κίνδυνος είναι χαμηλός.30 Τα δε-
δομένα των αναδρομικών μελετών για το ρόλο των 
μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων ως πα-
ράγοντα κινδύνου για τη νόσο Crohn είναι λιγότερο 
σταθερά.31
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2.2.2. Αρχικές εργαστηριακές εξετάσεις

Θέση ECCO 2E

Πρέπει να γίνεται έλεγχος για σημεία οξείας ή και 
χρόνιας φλεγμονώδους απόκρισης, αναιμίας, έλ-
λειψης υγρών και σημείων διαταραχών θρέψης 
ή δυσαπορρόφησης [EL5, RG D]. Οι αρχικές ερ-
γαστηριακές εξετάσεις θα πρέπει να περιλαμβά-
νουν την C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) [EL2, RG B] 
και πλήρη αιματολογικό έλεγχο [EL5, RG D]. Εάν 
η CRP δεν είναι διαθέσιμη, τότε μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί η μέτρηση της ταχύτητας καθίζησης 
των ερυθρών (ΤΚΕ) [EL5, RG D]. Επίσης και άλλοι 
βιοχημικοί δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να ταυτοποιήσουν την εντερική φλεγμονή, 
ιδιαίτερα η καλπροτεκτίνη κοπράνων [EL 1b RG 
B]. Συνιστάται ο μικροβιολογικός έλεγχος για λοι-
μώδη διάρροια συμπεριλαμβανομένης της τοξί-
νης του Clostridium difficile [EL2, RG B]. Μπορεί να 
χρειαστούν επιπρόσθετες εξετάσεις κοπράνων 
για ασθενείς που έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό 
[EL5, RG D].

Η αναιμία και η θρομβοκυττάρωση αντιπροσωπεύ-
ουν τις πιο συχνές μεταβολές στη γενική εξέταση 
αίματος σε ασθενείς με νόσο Crohn. Η C-αντιδρώσα 
πρωτεΐνη (CRP) και η ταχύτητα καθίζησης των ερυ-
θρών (ΤΚΕ) αποτελούν τυπικές εργαστηριακές παρα-
μέτρους της οξείας φάσης απόκρισης στη φλεγμονή. 
Η CRP ευρέως συσχετίζεται με την ενεργότητα της 
νόσου Crohn όπως προσδιορίζεται με τυπικούς δεί-
κτες και υποδεικνύει διαδοχικές μεταβολές στη φλεγ-
μονώδη δραστηριότητα λόγω του βραχέως χρόνου 
ημίσειας ζωής που είναι 19 ώρες.29,32-34 

Η ΤΚΕ προσδιορίζει με μικρότερη ακρίβεια την εντε-
ρική φλεγμονή στη νόσο Crohn αντανακλώντας 
μεταβολές της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών του 
πλάσματος και του μέσου όγκου των ερυθρών. Η 
ΤΚΕ αυξάνει με την ενεργότητα της πάθησης, αλλά 
συσχετίζεται καλύτερα με την κολική παρά με την 

ειλεϊκή νόσο.35 Η εκτίμηση των δεικτών φλεγμονής 
από τα κόπρανα έχει δειχθεί πως συσχετίζεται καλά 
με την εντερική φλεγμονή, ιδίως η καλπροτεκτίνη 
κοπράνων, η οποία εμφανίζει μια θετική προγνω-
στική αξία της τάξης του 85-90% στο να διακρίνει 
την ΙΦΝΕ από το ευερέθιστο έντερο,36-40 και η λα-
κτοφερρίνη.36,40 Παρόλα αυτά, ενώ οι δείκτες αυτοί 
έχουν ελεγχθεί σε σχετικά μικρούς πληθυσμούς ως 
διαγνωστικοί δείκτες, η περισσότερη πληροφο-
ρία προέρχεται από μελέτες με ασθενείς με νόσο 
Crohn που οι δείκτες αυτοί προβλέπουν την έξαρ-
ση παρά την αρχική διάγνωση. Βελτιωμένη διαγνω-
στική ακρίβεια μπορεί να προέλθει από νεώτερες 
διαγνωστικές δοκιμασίες όπως η S100A12 των κο-
πράνων.41,42 Κανένας από τους ανωτέρω δείκτες δεν 
είναι αρκετά ειδικός για να επιτρέψει τη διάκριση 
από την ελκώδη κολίτιδα ή την εντερική λοίμωξη. 
Δεδομένα για τον παθοφυσιολογικό ρόλο συγκε-
κριμένων ειδών βακτηριδίων του βλεννογόνου 
σε γενετικά προδιατεθειμένους ξενιστές με νόσο 
Crohn προέρχονται από μοντέλα ζώων και μελέ-
τες της συγγενούς ανοσίας. Κανένα από αυτά δεν 
έχει ακόμη διαγνωστικό ρόλο. Η αξία της τακτικής 
συνήθους εξέτασης των κοπράνων σε ασθενείς με 
υποψία της νόσου Crohn ή με εξάρσεις της νόσου 
προέρχεται τόσο από την ανάγκη διαφορικής διά-
γνωσης όσο και από την υψηλή συσχέτιση με εντε-
ρικές λοιμώξεις όπως το C. difficile.43 

Ο ορολογικός έλεγχος που επί του παρόντος βρί-
σκεται διαθέσιμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
υποβοήθημα της διάγνωσης, αλλά η ακρίβεια των 
καλύτερων από τις διαθέσιμες δοκιμασίες (ASCA 
και ANCA) είναι τέτοια που είναι απίθανο να είναι 
χρήσιμη στη διάγνωση ρουτίνας και είναι μη απο-
τελεσματική στη διαφορική διάγνωση της κολικής 
νόσου Crohn από την ΕΚ.44,45 Άλλοι ορολογικοί δεί-
κτες όπως τα anti-OmpC και τα CBir1 δεν έχουν δεί-
ξει ακόμη να βοηθούν τη διαφορική διάγνωση της 
νόσου Crohn από την ΕΚ.34,46-48 Παρά τις προόδους 
στο πεδίο της γενετικής της νόσου Crohn, προς το 
παρόν, δεν υπάρχουν γενετικές δοκιμασίες οι οποίες 
να συνιστώνται σε φάση ρουτίνας για τη διάγνωση.
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2.2.3.  Διαδικασίες που συνιστώνται για την 
τεκμηρίωση της διάγνωσης

Θέση ECCO 2F

Σε υποψία νόσου Crohn η ειλεοκολοσκόπηση και 
οι βιοψίες από τον τελικό ειλεό όπως επίσης και 
από κάθε τμήμα του παχέος εντέρου για αναζή-
τηση μικροσκοπικής παρουσίας νόσου Crohn, 
είναι οι διαδικασίες πρώτης γραμμής για την τεκ-
μηρίωση της διάγνωσης (EL1b, RG A]. Ανεξάρτητα 
από τα ευρήματα της ειλεοκολοσκόπησης, περαι-
τέρω διερεύνηση συνιστάται για την εξέταση της 
εντόπισης και της επέκτασης της νόσου Crohn σε 
οποιοδήποτε σημείο του ανώτερου γαστρεντερι-
κού σωλήνα ή του λεπτού εντέρου (EL5, RG D]. 

Η κολοσκόπηση με τη λήψη πολλαπλών βιοψιών είναι 
πολύ καλά τεκμηριωμένη ως η πρώτης γραμμής εξέ-
ταση για τη διάγνωση κολίτιδας.49 Ειλεοκολοσκόπηση 
με βιοψία μπορεί να επιτευχθεί στην κλινική πράξη σε 
τουλάχιστον το 85% των κολοσκοπήσεων και αυξά-
νει τη διαγνωστική δυνατότητα για τη νόσο Crohn για 
ασθενείς που παρουσιάζονται με συμπτώματα ΙΦΝΕ.49-52 
Τα πιο χρήσιμα ενδοσκοπικά χαρακτηριστικά της νόσου 
Crohn είναι η ασυνεχής προσβολή, οι περιπρωκτικές 
βλάβες και η εικόνα «δίκην πλακόστρωτου». Η κολοσκό-
πηση καθορίζει την ανατομική σοβαρότητα της Crohn 
κολίτιδας με υψηλή ειδικότητα. Ανατομικά κριτήρια 
σοβαρότητας καθορίζονται ως τα βαθιά έλκη τα οποία 
διαβρώνουν τη μυϊκή στοιβάδα ή οι αποκολλήσεις του 
βλεννογόνου ή οι εξελκώσεις οι οποίες περιορίζονται 
στον υποβλεννογόνιο αλλά επεκτείνονται περισσότερο 
από το 1/3 ενός καθορισμένου τμήματος του παχέος 
εντέρου (δεξιό κόλον, εγκάρσιο και αριστερό κόλον).53 
Όταν υπάρχει σοβαρή ενεργός πάθηση η αξία της πλή-
ρους κολοσκόπησης είναι περιορισμένη καθώς υπάρχει 
υψηλός κίνδυνος διάτρησης του παχέος εντέρου και τα 
διαγνωστικά λάθη είναι πιο συχνά. Σε αυτές τις συνθή-
κες μια αρχική ορθοσιγμοειδοσκόπηση με εύκαμπτο 
όργανο είναι πιο ασφαλής και η ειλοκολοσκόπηση θα 
πρέπει να αναβληθεί έως ότου υπάρξει κλινική βελτίω-

ση. Η βαθμολόγηση της ενδοσκοπικής βαρύτητας της 
νόσου Crohn χρειάζεται μόνο για κλινικές μελέτες.10 Η 
ειλεοκολοσκόπηση είναι ανώτερη για τη διάγνωση της 
νόσου Crohn στον τελικό ειλεό55-57 όταν συγκρίνεται με 
ακτινολογικές τεχνικές συμπεριλαμβανομένης της μα-
γνητικής τομογραφίας, της αξονικής τομογραφίας και ει-
δικότερα όσον αφορά τις ήπιες βλάβες. Η ενδοσκόπηση 
με κάψουλα και η εντεροσκόπηση με ενδοσκόπιο προ-
ωθητικού τύπου και βιοψία είναι ασφαλείς και χρήσιμες 
διαδικασίες για τη διάγνωση της νόσου Crohn σε επιλεγ-
μένους ασθενείς με υπαινικτικά συμπτώματα μετά την 
αποτυχία ακτινολογικών εξετάσεων.58

Μια απλή ακτινογραφία κοιλίας έχει αξία στην αρχική 
αξιολόγηση ασθενών με υποψία σοβαρής νόσου Crohn 
και δίνει πληροφορίες για διάταση του λεπτού ή του πα-
χέος εντέρου, αποτιτανωμένους λίθους ή ιερολαγονίτι-
δα ή την εντύπωση μάζας στον δεξιό λαγόνιο βόθρο. 
Δεν αποτελεί διαγνωστική δοκιμασία για τη νόσο Crohn. 

2.3. Έκταση της πάθησης

2.3.1.  Διαδικασίες συνιστώμενες για την 
τεκμηρίωση της έκτασης της νόσου 
Crohn

Θέση ECCO 2G

H MR και η CT εντερογραφία ή εντερόκλυση απο-
τελεί μια απεικονιστική τεχνική με την υψηλότερη 
διαγνωστική ακρίβεια για την αναγνώριση της 
εντερικής συμμετοχής και των διατρητικών βλα-
βών στη νόσο Crohn (EL1, RG B]. Η έκθεση στην 
ακτινοβολία θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν κατά 
την επιλογή αυτών των τεχνικών. Λόγω της μει-
ωμένης ευαισθησίας των μελετών με βάριο, θα 
πρέπει να προτιμώνται εναλλακτικές τεχνικές εάν 
αυτές είναι διαθέσιμες. Η διακοιλιακή υπερηχοτο-
μογραφία είναι μια χρήσιμη επιπρόσθετη τεχνική 
για την εκτίμηση της εντερικής φλεγμονής.
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Η νόσος Crohn μπορεί να προσβάλλει τον ειλεό 
πέρα από το σημείο το οποίο μπορεί να φθάσει το 
ενδοσκόπιο ή να προσβάλλει πιο εγγύς τμήματα του 
λεπτού εντέρου (10% των ασθενών). Επιπρόσθετα, 
κατά το χρόνο της διάγνωσης το 15,5% των ασθενών 
έχουν διατρητικές βλάβες (συρίγγια, φλεγμονές ή 
αποστήματα).43 Η ενδοσκόπηση και ο ακτινολογικός 
έλεγχος αποτελούν αλληλοσυμπληρούμενες τεχνι-
κές που καθορίζουν την έκταση και την εντόπιση της 
πάθησης έτσι ώστε να μπορέσει να σχεδιαστεί η βέλ-
τιστη θεραπεία.59-61

Η MR και η CT είναι οι τρέχουσες βασικές τεχνικές για 
την εκτίμηση του λεπτού εντέρου. Και οι δύο τεχνικές 
μπορούν να αναγνωρίσουν την έκταση της πάθησης 
και την ενεργότητα με βάση το πάχος του τοιχώματος 
και τον αυξημένο εμπλουτισμό κατά τη χορήγηση εν-
δοφλέβιας σκιαγραφικής ουσίας. Το εύρος αυτών των 
βλαβών καθώς και η παρουσία οιδήματος και εξελ-
κώσεων επιτρέπουν την ταξινόμηση της βαρύτητας 
της πάθησης.61,62 Τόσο η CT όσο και η MR είναι οι πιο 
ακριβείς τεχνικές για να ανιχνεύσουν την παρουσία 
εξωτοιχωματικών επιπλοκών. Οι ακτινοσκοπικές τε-
χνικές έχουν μια σημαντικά χαμηλότερη ευαισθησία 
για την αναγνώριση των βλαβών στο λεπτό έντερο 
και των εξωτοιχωματικών επιπλοκών σε σύγκριση με 
την CT και την MR.64-66 Η CT και η MR έχουν παρόμοια 
διαγνωστική ευαισθησία για την αναγνώριση φλεγμο-
νωδών αλλοιώσεων στο λεπτό έντερο.55,67 Η CT είναι 
ευκολότερα διαθέσιμη και είναι λιγότερο χρονοβόρα 
σε σχέση με την MR. Θα πρέπει να συνυπολογιστεί ο 
περιορισμός που αφορά την έκθεση στην ακτινοβο-
λία κατά την ακτινοσκόπηση και την αξονική τομο-
γραφία.68 Θεωρώντας ότι αυτές οι εξετάσεις θα πρέπει 
να επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του χρόνου 
και συνυπολογίζοντας το νεαρό της ηλικίας των ασθε-
νών με ΙΦΝΕ, η έκθεση στην ακτινοβολία που προκύ-
πτει κατά την εκτέλεση της CT μπορεί να περικλείει 
έναν αυξημένο κίνδυνο για νεοπλασία. Έτσι, η MR θα 
πρέπει να προτιμάται όταν τούτο είναι εφικτό. 

Η CT και η MR του λεπτού εντέρου χρειάζονται από 
του στόματος σκιαγραφικό ώστε να επιτευχθεί επαρ-

κής διάταση του αυλού.69 Η χορήγηση σκιαγραφικού 
κατά την εντερόκλυση επιτρέπει καλύτερη διάταση 
του λεπτού σε σύγκριση με την απλή κατάποση από 
το στόμα. Παρόλα αυτά, η διαδικασία τοποθέτησης 
του ρινονηστιδικού καθετήρα περικλείει την έκθε-
ση σε ακτινοβολία και δημιουργεί στον ασθενή δυ-
σανεξία. Η μοναδική μελέτη που συγκρίνει και τους 
δύο αυτούς τρόπους κατά την MR συμπέρανε ότι η 
διάταση του εντέρου ήταν κατώτερη στην MR εντε-
ρόκλυση, αλλά η διαγνωστική ακρίβεια ήταν παρό-
μοια χρησιμοποιώντας τις δύο μεθόδους.69 Κατ’ αντι-
στοιχία, η από του στόματος CT εντερογραφία έχει 
παρόμοια ακρίβεια για να επιτρέπει την αναγνώριση 
ενεργού νόσου Crohn σε σύγκριση με την CT εντε-
ρόκλυση με ρινονηστιδικό καθετήρα.62 Η από του 
στόματος κατάποση σκιαγραφικού επιτρέπει επαρ-
κή διάβαση του ειλεού. Η εντερόκλυση μπορεί να 
είναι απαραίτητη σε επιπλεγμένες περιπτώσεις όπου 
υπάρχει υποψία για βλάβες της νόσου Crohn στον 
ανώτερο πεπτικό σωλήνα και η διάταση του αυλού 
δεν επιτυγχάνεται ικανοποιητικά με την από του στό-
ματος χορήγηση σκιαγραφικού.  

Ο διατοιχωματικός υπέρηχος (US) αντιπροσωπεύει 
άλλη μια μη ιονίζουσα απεικονιστική τεχνική η οποία 
μπορεί να προσφέρει πληροφόρηση για την ενεργό-
τητα της πάθησης ιδίως για τη νόσο Crohn η οποία 
περιορίζεται στον τελικό ειλεό.60 Η χρήση σκιαγρα-
φικού στον διακοιλιακό υπέρηχο70 και στον Doppler 
υπέρηχο71,72 μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία και 
την ειδικότητα αυτής της τεχνικής για την αναγνώ-
ριση της ενεργότητας της πάθησης. Παρόλα αυτά, η 
δυσκολία στην απεικόνιση των εν τω βάθει τμημά-
των του εντέρου και η υψηλή μεταξύ των παρατη-
ρητών ποικιλία στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων 
αντιπροσωπεύουν σημαντικά προβλήματα. Εντού-
τοις, σε καταστάσεις στις οποίες μια επισκόπηση των 
φλεγμονωδών βλαβών είναι επιθυμητή όπως μια 
αρχική ή μια επείγουσα αξιολόγηση των στενώσεων, 
ο διακοιλιακός υπέρηχος είναι πολύ χρήσιμος, είναι 
ευρέως διαθέσιμος και αποτελεί ένα σχετικά φθηνό 
εργαλείο για να κρίνει κάποιος για την έκταση, την 
εντόπιση της φλεγμονής και τις πιθανές επιπλοκές. 



30

Ευρωπαϊκή ομοφωνία βασισμένη σε αποδείξεις για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου Crohn

Το σπινθηρογράφημα με σεσημασμένα λευκά αιμο-
σφαίρια αποτελεί μια ασφαλή, μη επεμβατική τεχνι-
κή που δυνητικά επιτρέπει την εκτίμηση της παρου-
σίας, έκτασης και ενεργότητας της φλεγμονής, αλλά 
η έκθεση στην ακτινοβολία και η μειωμένη ευαισθη-
σία ιδίως σε ασθενείς υπό θεραπεία με στεροειδή,73 
οδηγούν σε μειωμένη χρήση αυτής της τεχνικής. 

Τα δεδομένα για τη διαγνωστική ικανότητα των παρα-
πάνω απεικονιστικών τεχνικών για την εκτίμηση της 
κολικής νόσου Crohn είναι αυξανόμενα και φαίνεται να 
είναι πολύ ισχυρά συσχετιζόμενα με τεχνικές λεπτομέ-
ρειες. Η MR έχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα για 
κολικές φλεγμονώδεις βλάβες όταν χρησιμοποιούνται 
παράλληλα το διαυγαστικό μέσο για τον αυλό (υποκλυ-
σμός με νερό) και ενδοφλέβιο σκιαγραφικό, αλλά εάν 
αυτά δεν χρησιμοποιηθούν η διαγνωστική ικανότητα 
μειώνεται σημαντικά.64,74,75 Τα παρόντα δεδομένα υπο-
δηλώνουν ότι η τεχνική της σήμανσης των κοπράνων 
χρησιμοποιώντας βάριο αντί για τον καθαρισμό του 
εντέρου δεν είναι επαρκής για την MR κολογραφία στη 
νόσο Crohn.76 Δύο μελέτες που αξιολόγησαν τη ση-
μασία της CT για το χαρακτηρισμό των φλεγμονωδών 
βλαβών στο παχύ έντερο υποδηλώνουν μια μειωμένη 
ευαισθησία της CT.77,78 Μια μοναδική μελέτη επίσης 
προτείνει μια υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα του 
υποκλυσμού με νερό και της χρήσης υπερήχου για την 
αξιολόγηση της κολικής νόσου Crohn.79

Η ενδοσκόπηση με κάψουλα λεπτού εντέρου (SBCE) 
έχει υψηλότερη ευαισθησία σε σύγκριση με τη μαγνη-
τική και την αξονική τομογραφία για τη διάγνωση βλα-
βών στο λεπτό έντερο, ιδίως για τη διάγνωση επιφανει-
ακών βλεννογονικών εξελκώσεων.57,80 Η SBCE μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως δοκιμασία πρώτης γραμμής 
μετά τον αποκλεισμό σημαντικής στένωσης με τη βοή-
θεια μια κάψουλας βατότητας ή, ως δεύτερης γραμμής, 
σε ασθενείς όπου η κλινική υποψία για νόσο Crohn πα-
ραμένει υψηλή παρά την αρχικά αρνητική αξιολόγηση 
με ειλεοκολοσκόπηση και ακτινολογική διερεύνηση.

Η εντεροσκόπηση με διπλό μπαλόνι (DBE) έχει επίσης 
υψηλότερη ευαισθησία για τη διάγνωση βλαβών του 

λεπτού εντέρου σε σύγκριση με τις ακτινολογικές τε-
χνικές.81 Παρόλα αυτά, η πλήρης διερεύνηση του λε-
πτού εντέρου μπορεί να είναι περιορισμένη από τη 
σοβαρότητα των φλεγμονωδών βλαβών στα εγγύς 
τμήματα και η χρήση της συσχετίζεται με υψηλότε-
ρους κινδύνους σε σχέση με την SBCE. Η DBE θα πρέ-
πει να χρησιμοποιείται όταν είναι απαραίτητα δείγματα 
ιστών για παθολογοανατομική εξέταση και όταν χρει-
άζεται να πραγματοποιηθούν θεραπευτικοί χειρισμοί. 

2.3.2.  Διαδικασίες συνιστώμενες για  
την τεκμηρίωση της έκτασης  
της στενωτικής νόσου Crohn 

Οι ανωτέρω διαδικασίες (παράγραφος 2.3.1) εφαρμό-
ζονται και στη στενωτική νόσο Crohn, αλλά τα απο-
φρακτικά συμπτώματα δημιουργούν τις δικές τους 
προκλήσεις. Το πιο αξιόπιστο κριτήριο για να καθο-
ριστεί μια στένωση είναι η εντοπισμένη εμμένουσα 
μείωση της διαμέτρου του αυλού, οι λειτουργικές επι-
πτώσεις της οποίας μπορεί να αξιολογηθούν από την 
προστενωτική διάταση.26 Για την ανίχνευση της στέ-
νωσης στο παχύ έντερο και στον άπω ειλεό η ειλεο-
κολοσκόπηση συνιστάται σαν πρώτη επιλογή η οποία 
επιτρέπει και τη λήψη δείγματος ιστού για την παθο-
λογοανατομική διάγνωση. Συμπληρωματικά, ακτινο-
λογικές τεχνικές για τον αποκλεισμό επιπρόσθετων 
στενωτικών βλαβών είναι απαραίτητες όταν η βλάβη 
είναι αδύνατο να διαπεραστεί με το ενδοσκόπιο. 

Η απλή ακτινογραφία μπορεί να καταδείξει την από-
φραξη του λεπτού εντέρου αλλά δεν μπορεί να διευ-
κρινίσει την αιτία, απαιτώντας έτσι επιπρόσθετη ακτινο-
λογική διερεύνηση που να βασίζεται στην CT ή την MR. 
Και οι δύο τεχνικές είναι ανώτερες από τις συμβατικές 
μελέτες με βάριο για την ανίχνευση στενωτικών βλα-
βών.63,81,82 Η απευθείας σύγκριση της CT και της MR για 
τη διάγνωση μια ποικιλίας βλαβών του λεπτού εντέρου 
συμπεριλαμβανομένης και της ΙΦΝΕ δείχνει μια υψηλή 
ευαισθησία και ειδικότητα παρόμοια για τις δύο τεχνι-
κές.51 Η σύγκριση της εντερόκλυσης και της από του 
στόματος χορήγησης σκιαγραφικού στην CT και την MR 
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είχε σαν αποτέλεσμα ταυτόσημα ευρήματα, δείχνοντας 
μια ανώτερη ικανότητα στη διάταση του εντέρου όταν 
χρησιμοποιήθηκε η εντερόκλυση αλλά μια παρόμοια 
διαγνωστική ακρίβεια για την αναγνώριση στενωτικών 
βλαβών,62,69,83 αν και η εντερόκλυση ίσως να είναι ανώ-
τερη για την ανάδειξη χαμηλού βαθμού στενώσεως.84

Ο υπέρηχος είναι χρήσιμος για την ανάδειξη προστε-
νωτικής διάτασης σε σοβαρές περιπτώσεις στένω-
σης του λεπτού εντέρου οι οποίες είναι υποψήφιες 
για χειρουργείο.85,86 Εάν η κολοσκόπηση είναι ατελής 
λόγω στενώσεως, τότε η MR ή η CT κολογραφία μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί για να αξιολογήσεις τις κολικές 
φλεγμονώδεις βλάβες σε τμήματα τα οποία δεν διε-
ρευνήθηκαν με την ενδοσκόπηση. Η διαφοροποίηση 
μεταξύ φλεγμονωδών και ινωδών στενώσεων είναι 
σημαντική για την επιλογή της θεραπείας, αλλά η δια-
γνωστική αξία των διαθέσιμων τεχνικών για να πραγ-
ματοποιηθεί αυτή η διάκριση δεν έχει αξιολογηθεί 
επαρκώς. Η CT και η MR μπορούν να διακρίνουν την 
ενεργότητα της πάθησης σε μια στένωση με βάση 
την παρουσία οιδήματος, βλεννογονικής εξέλκωσης 
και εμπλουτισμού του σκιαγραφικού.85,87 Το Doppler 
το οποίο ενισχύεται με σκιαγραφικό μπορεί να απο-
δειχθεί επίσης χρήσιμο στον προσδιορισμό της ενερ-
γότητας της πάθησης όταν υπάρχουν στενώσεις.87-89 
Παρόλα αυτά, η προγνωστική αξία όλων αυτών των 
ευρημάτων για την απόκριση στη φαρμακευτική θε-
ραπεία παραμένει ακόμη υπό διερεύνηση. 

2.3.3.  Διαδικασίες που συνιστώνται για 
την ανίχνευση εξωτοιχωματικών 
επιπλοκών

Θέση ECCO 2H

H CT και η MR είναι οι συνιστώμενες τεχνικές για την 
ανίχνευση εξωτοιχωματικών επιπλοκών της νόσου 
Crohn [EL1, RG A]. Η διατοιχωματική υπερηχοτομο-
γραφία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αλλά η δια-
γνωστική της ακρίβεια είναι χαμηλότερη [EL2b, RG B].

Τόσο η CT όσο και η MR είναι ιδιαίτερα ακριβείς 
για την ανίχνευση αποστημάτων, συριγγίων και 
για την ανίχνευση φλεγμονωδών συλλογών στη 
νόσο Crohn.62,63,89,90 Οι εξετάσεις με βάριο έχουν 
μια σημαντικά χαμηλότερη ευαισθησία σε σύ-
γκριση με την CT και την MR για την ανίχνευση 
συριγγίων μεταξύ των εντέρων και άλλων οργά-
νων, ενώ για την ταυτοποίηση εντερο-εντερικών 
συριγγίων οι μελέτες με βάριο έχουν μια παρό-
μοια ευαισθησία σε σύγκριση με την CT και την 
MR.66 Η χρήση της CT με θετικό από του στόματος 
σκιαγραφικό μπορεί να είναι ανώτερη από την MR 
για τη διάκριση μεταξύ αποστήματος και διατετα-
μένων εντερικών ελίκων μέσα σε φλεγμονώδεις 
συναθροίσεις. Ο σχηματισμός συριγγίων γύρω 
από το προσβεβλημένο ή στενωμένο τμήμα του 
εντέρου επίσης προσφέρει μια τυπική εικόνα όταν 
χρησιμοποιείται η MR εντερόκλυση: το σημείο 
«δίκην άστρου» (star-sing).91,92

Ο υπέρηχος είναι μια μέθοδος που εξαρτάται από 
τον χειριστή αλλά είναι πολύ εύχρηστη και αποτελεί 
διαγνωστικό εργαλείο για τη διάγνωση εξωτοιχωμα-
τικών επιπλοκών στη νόσο Crohn. Για τη διάγνωση 
συριγγίων και αποστημάτων, οι αντίστοιχες ευαισθη-
σίες των 87% και 100% έχουν αναφερθεί.93 Παρόλα 
αυτά, η διαγνωστική ακρίβεια είναι υψηλότερη για 
την CT λόγω των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων 
στις υπερηχογραφικές μελέτες.94 

2.3.4.  Ο ρόλος της γαστροδωδεκαδακτυλο-
σκόπησης και βιοψίας σε ασθενή με 
νόσο Crohn

Η νόσος Crohn που προσβάλλει τον ανώτερο 
γαστρεντερικό σωλήνα είναι σχεδόν πάντα συ-
νοδευόμενη από βλάβες στο λεπτό ή στο παχύ 
έντερο.95-97 Οι γαστρικές βιοψίες μπορεί να απο-
δειχθούν χρήσιμες όταν ένας ασθενής έχει μια 
αταξινόμητη κολίτιδα, καθώς η εστιακή ενεργός 
γαστρίτιδα με την απουσία εξέλκωσης μπορεί να 
αποτελεί χαρακτηριστικό της νόσου Crohn.
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2.3.5.  Ο ρόλος της ενδοσκόπησης με 
κάψουλα λεπτού εντέρου (SBCE) 
και της εντεροσκόπησης με 
διπλό μπαλόνι (DBE) σε υποψία ή 
αποδεδειγμένη νόσο Crohn

Θέση ECCO 2I

Η ενδοσκόπηση με κάψουλα λεπτού εντέρου 
(SBCE) θα πρέπει να χρησιμοποιείται για ασθενείς 
στους οποίους η κλινική υποψία για νόσο Crohn 
παραμένει υψηλή παρά τις αρνητικές εξετάσεις με 
ειλεοκολοσκόπηση και ακτινολογική διερεύνηση 
(κλασική εντερογραφία ή εντερόκλυση [SBE/SBFT] 
ή CT ή MR εντερόκλυση [CTE, MRE]) [EL2, RG B].
Η εντεροσκόπηση με διπλό μπαλόνι (DBE) θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για ειδικές καταστά-
σεις στις οποίες δείγματα βιοψίας από υψηλής 
υποψίας προσβεβλημένες περιοχές είναι σημα-
ντικά για τη διάγνωση ή σε εκείνες όπου η διαστο-
λή των στενώσεων αποτελεί μια δικαιολογημένη 
επιλογή.

Η SBCE αποτελεί μια καινούρια μέθοδο με άμεση 
οπτική απεικόνιση των βλαβών του λεπτού εντέρου 
σε ασθενείς με ΙΦΝΕ οι οποίες μπορεί να μη γίνονται 
ορατές με τις παραδοσιακές ενδοσκοπικές και ακτι-
νολογικές μεθόδους. Η SBCE αποτελεί μια ευαίσθητη 
μέθοδο για την ανίχνευση βλεννογονικών ανωμαλιών 
στο λεπτό έντερο. Η διαγνωστική αξία της SBCE (επι-
πολασμός παθολογικών ευρημάτων) είναι ανώτερη 
από άλλες μεθόδους (SBE/SBFT ή CTE) για τη διάγνω-
ση της νόσου Crohn του λεπτού εντέρου.65,80,98-104 Οι 
αντενδείξεις για την SBCE περιλαμβάνουν τη γαστρε-
ντερική απόφραξη, στενώσεις ή συρίγγια, βηματοδό-
τες ή άλλες εμφυτευμένες ηλεκτρο-ιατρικές συσκευές 
καθώς επίσης και διαταραχές της κατάποσης.105

Σε περιπτώσεις υποψίας νόσου Crohn, η SBCE είναι 
πιθανό να αποτελεί πιο ευαίσθητη μέθοδο σε σύγκρι-
ση με άλλες απεικονιστικές τεχνικές για τη διάγνωση 
βλεννογονικών βλαβών οι οποίες είναι υπαινικτικές 

για νόσο Crohn του λεπτού εντέρου. Μια φυσιολογι-
κή SBCE μπορεί να έχει υψηλή αρνητική προγνωστική 
αξία, πρακτικά να αποκλείει τη νόσο Crohn του λε-
πτού εντέρου. Παρόλα αυτά, η χρήση της SBCE σε πε-
ριπτώσεις υποψίας νόσου Crohn του λεπτού εντέρου 
περιορίζεται από την απουσία ειδικότητας. Οι βλάβες 
που σχετίζονται με τη νόσο Crohn και που περιγρά-
φονται στην SBCE χρειάζονται πιο ακριβή καθορισμό. 
Πράγματι, πάνω από 10% των φυσιολογικών ανθρώ-
πων δείχνουν λύσεις της συνέχειας του βλεννογόνου 
και διαβρώσεις στο έντερό τους. Έτσι, τα ευρήματα 
της SBCE όσον αφορά τις βλεννογονικές βλάβες του 
λεπτού εντέρου δεν είναι από μόνα τους επαρκή 
ώστε να τεκμηριώσουν μια διάγνωση νόσου Crohn. 

Για κάποιους συγγραφείς η SBCE θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως πρώτης γραμμής διαγνωστική 
δοκιμασία. Συνιστούν να χρησιμοποιείται η κάψουλα 
βατότητας είτε/ή μια απεικονιστική εξέταση του λε-
πτού εντέρου πριν την SBCE μόνο όταν υπάρχει υπό-
νοια για απόφραξη.106 Λόγω της υψηλής συχνότητας 
μερικής απόφραξης άλλοι συνιστούν να πραγματο-
ποιείται απεικονιστική εξέταση του λεπτού εντέρου 
(SBE/SBFT ή CT ή MR εντερόκλυση) συστηματικά σε 
ασθενείς με υποψία νόσου Crohn.107 Έτσι, η SBCE θα 
πρέπει να παραμένει για τους ασθενείς εκείνους που 
η κλινική υποψία για νόσο Crohn παραμένει υψηλή 
παρά τις αρνητικές εξετάσεις με ειλεοκολοσκόπηση 
και ακτινολογική διερεύνηση. Χρειάζονται μεγάλες 
προοπτικές μελέτες για να τοποθετήσουν την SBCE 
μέσα στον διαγνωστικό αλγόριθμο της νόσου Crohn. 

Μεταξύ των ασθενών με αποδεδειγμένη νόσο Crohn, η 
ενδοσκοπική κάψουλα θα μπορούσε να χρησιμοποιη-
θεί για να καθορίσει την έκταση και τη σοβαρότητα των 
βλαβών, τη μετεγχειρητική υποτροπή και τη βλεννογο-
νική επούλωση κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Στην 
κλινική πρακτική οι ενδείξεις της SBCE περιορίζονται σε 
ασθενείς με αποδεδειγμένη νόσο Crohn. Θα ήταν ίσως 
χρήσιμο στην κλινική πράξη κατά τη μελέτη ασθενών 
με λειτουργικές διαταραχές του εντέρου να προσδιορί-
ζεται επίσης κατά πόσο είναι παρούσες και φλεγμονώ-
δεις βλάβες. Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της DBE σε 
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σύγκριση με την SBCE είναι η ικανότητά της να λαμβά-
νει βιοπτικά δείγματα και να πραγματοποιεί θεραπευτι-
κές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Υπάρ-
χουν ειδικές καταστάσεις σε ασθενείς με νόσο Crohn 
στις οποίες η DBE μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη. 

Σε μια πρόσφατη μελέτη μιας κοορτής 40 ασθενών 
με νόσο Crohn, η SBCE βρέθηκε να είναι ανώτερη 
της εντερόκλυσης του λεπτού εντέρου είτε της εντε-
ρόκλυσης με βάριο για την ανίχνευση στενώσεων και 
μικρών εξελκώσεων στον άπω ειλεό.108 Βιοψίες μπορεί 
να ληφθούν όταν η SBCE μπορεί να δείχνει αδιευκρίνι-
στες βλάβες στο λεπτό έντερο. Παρόλα αυτά, θα πρέ-
πει αυτή η μέθοδος να περιορίζεται σε ασθενείς στους 
οποίους υπάρχει ανάγκη για ξεκάθαρη επιβεβαίωση 
της νηστιδικής ή ειλεικής προβολής με τις αντίστοιχες 
δυνατότητες για θεραπευτικές προεκτάσεις. 

Η θεραπευτική δυνατότητα της DBE έχει δειχθεί σε 
περιπτώσεις όπου πραγματοποιήθηκε διαστολή των 
στενώσεων και αφαίρεση συσκευών ενδοσκοπικής 
κάψουλας οι οποίες είχαν κατακρατηθεί. 

Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν αυτούς που αφορούν 
την ενδοσκόπηση. Επιπρόσθετα, σχετίζονται με την 
παρατεταμένη διάρκεια καταστολής και οι οποίοι 
θα πρέπει να συνυπολογιστούν. Επίσης, φαίνεται ότι 
είναι πιθανόν οι ασθενείς με νόσο Crohn οι οποίοι 
υποβάλλονται σε DBE να έχουν ίσως έναν αυξημένο 
κίνδυνο διάτρησης λόγω πιθανών συμφύσεων, βλεν-
νογονικών βλαβών λόγω της υποκείμενης πάθησης 
ή συμφύσεων μετά το χειρουργείο.

2.3.6.  Διαδικασίες που συνιστώνται 
προεγχειρητικά 

Θέση ECCO 2J

Η προεγχειρητική απεικόνιση θα πρέπει να ακο-
λουθεί τις στρατηγικές που εφαρμόζονται κατά την 
πρωτογενή διάγνωση της νόσου Crohn [EL5, RG D].

Βλεννογονικές βλάβες του λεπτού εντέρου επί τα 
εγγύς των ορίων της χειρουργικής εκτομής βρίσκο-
νται περίπου στο 65% των ασθενών κατά τη στιγμή 
της χειρουργικής επέμβασης και είναι συνήθως μη 
αναγνωρίσιμες κατά την ακτινολογική διερεύνηση. 
Παρόλα αυτά, οι βλάβες αυτές δεν επηρεάζουν το 
μετεγχειρητικό αποτέλεσμα εάν δεν προσβάλλουν 
τον εντερικό αυλό.109,110

3.  Η ιστολογική διάγνωση 
της νόσου Crohn

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών αρκετά 
στοιχεία επηρέασαν την ακρίβεια της ιστολογικής 
διάγνωσης της νόσου Crohn. Η ευρεία χρήση της κο-
λονοσκόπησης επέτρεψε την ανάλυση πολλαπλών 
βλεννογονικών βιοψιών από διαφορετικά τμήματα 
του παχέος εντέρου και τον τελικό ειλεό. Η εισαγωγή 
νέων θεραπειών οι οποίες επάγουν την επούλωση 
του βλεννογόνου επέτρεψε στον παθολογοανατόμο 
την αναγνώριση της επίδρασης της θεραπείας επί 
των διαγνωστικών χαρακτηριστικών.

Η κατάρτιση των κατευθυντηρίων οδηγιών του τμή-
ματος αυτού έγινε με τη χρήση του Medline/PubMed 
βάσει πρωτότυπων μελετών που αφορούν στην επα-
ναληψιμότητα, στην ευαισθησία ή στην ειδικότητα 
επιμέρους ιστολογικών χαρακτηριστικών της νόσου 
Crohn. Ως επιπρόσθετο κριτήριο επιλογής, μόνο 
εκείνα τα χαρακτηριστικά που πέτυχαν τουλάχιστον 
μετρίου βαθμού επαναληψιμότητα όπως προέκυψε 
από την τιμή κ (kappa value) ή τα ευρήματα που επι-
βεβαιώθηκαν από μεταγενέστερες μελέτες, ελήφθη-
σαν υπόψη. Σκοπός είναι η διατύπωση προτάσεων 
κατευθυντήριων γραμμών συναίνεσης για την ιστο-
λογική διάγνωση της νόσου Crohn. Τα επιμέρους θέ-
ματα που συζητούνται περιλαμβάνουν: απαραίτητες 
διαδικασίες για τη σωστή διάγνωση, χαρακτηριστικά 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση 
των ενδοσκοπικών βιοψιών, χαρακτηριστικά που 
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μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των 
χειρουργικών δειγμάτων και διαγνωστικά κριτήρια. 
Τα ερωτήματα που τίθενται περιλαμβάνουν: ποιος 
είναι ο αριθμός των ιστολογικών ευρημάτων για μια 
σίγουρη διάγνωση; Είναι χρήσιμη η αναζήτηση της 
δυσπλασίας; Ποιος είναι ο ρόλος της ιστολογικής 
εξέτασης στην αντιμετώπιση της νόσου; Υπάρχουν 
χαρακτηριστικά χρήσιμα στην εκτίμηση της ενεργό-
τητας της νόσου; 

3.1.  Διαδικασίες για 
τη διάγνωση με 
ενδοσκοπικές βιοψίες

3.1.1. Αριθμός των βιοψιών

ΘΕΣΗ ECCO 3A 

Για την αξιόπιστη διάγνωση της νόσου Crohn θα 
πρέπει να ληφθούν πολλαπλές βιοψίες (τουλά-
χιστον 2) από 5 θέσεις του παχέος εντέρου (συ-
μπεριλαμβανομένου του ορθού) και του ειλεού  
[EL2, RG B].

ΘΕΣΗ ECCO 3B

Σε ασθενείς με κεραυνοβόλο κολίτιδα θα πρέπει 
να ληφθούν 2 δείγματα από 1 τουλάχιστον θέση 
[EL5, RG D].

Για την αρχική διάγνωση η εξέταση μιας πλήρους 
σειράς ενδοσκοπικών βιοψιών αντί μιας μοναδικής 
βιοψίας ορθού είναι η πλέον αξιόπιστη για τη διά-
γνωση της νόσου Crohn.111,119 Τα δείγματα είναι προ-
τιμότερο να λαμβάνονται και από προσβεβλημένες 
από τη νόσο περιοχές και από μη προσβεβλημένες 
περιοχές. Κατά τη διάρκεια των επαναληπτικών εξε-
τάσεων ένας μικρότερος αριθμός δειγμάτων είναι 
απαραίτητος για την επιβεβαίωση της διάγνωσης. 

Κατά τη διάρκεια της μετεγχειρητικής παρακολούθη-
σης ενδείκνυται η λήψη βιοψιών από τον νεο-τελικό 
ειλεό όταν υπάρχει υποψία υποτροπής της νόσου. 
Στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι ασθενείς υπεβλή-
θησαν σε ειλεο-πρωκτική αναστόμωση με σχηματι-
σμό νεοληκύθου ενδείκνυται η λήψη βιοψιών από 
την προσιούσα έλικα επί υποψίας νόσου. Ενδείκνυται 
η λήψη πολλαπλών βιοψιών σε περίπτωση προηγού-
μενου προληπτικού ελέγχου για δυσπλασία (ενδοε-
πιθηλιακή νεοπλασία). 

3.1.2. Χειρισμός των βιοψιών

ΘΕΣΗ ECCO 3C 

Tα δείγματα των βιοψιών θα πρέπει να συνοδεύ-
ονται από κλινικές πληροφορίες συμπεριλαμβα-
νομένων της ηλικίας του ασθενούς, της διάρκεια 
της νόσου και της διάρκειας και του είδους της 
αντιμετώπισης [EL5, RG D].

ΘΕΣΗ ECCO 3D 

Τα ιστικά δείγματα θα πρέπει να μονιμοποιούνται 
αμέσως με εμβάπτιση σε διάλυμα φορμόλης ή σε 
ισοδύναμο διάλυμα πριν τη μεταφορά τους στο 
εργαστήριο [EL5, RG D].

ΘΕΣΗ ECCO 3Ε 

Εφόσον οι βλάβες μπορεί να είναι ήπιες ή εστια-
κές, συνιστάται η εξέταση πολλαπλών τομών από 
κάθε δείγμα [EL2, RG B].

Ο χειρισμός των βιοψιών από διαφορετικές περιοχές 
θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να αναγνωρί-
ζεται η προέλευσή τους. Αυτό μπορεί να γίνει με τη 
χρησιμοποίηση διαφορετικών φιαλιδίων, δοχείων 
πολλαπλών θέσεων (multi-well cassettes) ή ειδικών 
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ταινιών (acetate strips). O προσανατολισμός των βι-
οψιών με τη χρήση διηθητικού χαρτιού (προσκόλ-
ληση του ιστοτεμαχίου με την υποβλεννογόνια 
πλευρά) μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα 
επιτρέποντας καλύτερη εκτίμηση των αρχιτεκτονι-
κών ανωμαλιών [EL5, RG D]. O ιδανικός αριθμός το-
μών που θα εξεταστούν στην καθημερινή πρακτική 
δεν έχει καθοριστεί αλλά κυμαίνεται μεταξύ 2 και 6 
στις διάφορες μελέτες.118,119 Το διαγνωστικό αποτέλε-
σμα αυξάνει όταν εξετάζονται περισσότερες τομές. 
Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν οι τομές θα πρέπει να 
είναι διαδοχικές ή κατά τμήματα από διαφορετικά 
επίπεδα του δείγματος. Σε μία συγκριτική μελέτη βι-
οψιών ορθού η εξέταση διαδοχικών τομών αύξησε 
την ικανότητα αναγνώρισης εστιακών ανωμαλιών 
συμπεριλαμβανομένων των κοκκιωμάτων συγκριτι-
κά με την τμηματική εξέταση. Το εύρημα αυτό χρήζει 
επιβεβαίωσης.120 Στην καθημερινή πρακτική η τμη-
ματική εξέταση τομών μπορεί να είναι η απλούστερη 
διαδικασία. Έχει προταθεί η εξέταση 5 ή περισσοτέ-
ρων τομών από 2 ή 3 επίπεδα του ιστού.121 Η χρώση 
ρουτίνας με αιματοξυλίνη και ηωσίνη είναι κατάλλη-
λη για τη διάγνωση [EL5, RG D]. Ειδικές χρώσεις, ανα-
οσοϊστοχημεία ή άλλες ειδικές διαγνωστικές τεχνικές 
δεν κρίνονται επί του παρόντος απαραίτητες στην 
καθημερινή πρακτική.

Η πρόταση αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με τις προ-
τεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές των γερμανι-
κών, αυστριακών και ελβετικών ομάδων μελέτης 
ΙΦΝΕ καθώς και με τη Βρετανική Γαστρεντερολογική 
Εταιρεία.116,122-126 Η χρήση πολλαπλών βιοψιών από 
διαφορετικά τμήματα του εντέρου υποστηρίζεται 
από τους ειδικούς εκτός αν πρόκειται για περιπτώ-
σεις κεραυνοβόλου κολίτιδας. 58% των κλινικών 
συμφωνούν στη λήψη 2 δειγμάτων από μία ως δύο 
περιοχές στην περίπτωση της κεραυνοβόλου κολίτι-
δας, 8% δεν πραγματοποιούν ενδοσκόπηση και 34% 
θα έπαιρναν ένα μόνο δείγμα. Η πρόταση της χρή-
σης πολλαπλών βιοψιών για τη διάγνωση της νόσου 
Crohn υποστηρίζεται από τη βιβλιογραφία.112,113 Δεν 
υπάρχουν διαθέσιμες ανάλογες πληροφορίες για την 
περίπτωση της κεραυνοβόλου κολίτιδας.

3.2.  Διαγνωστικά 
χαρακτηριστικά

3.2.1.  Συνδυασμός μικροσκοπικών 
χαρακτηριστικών

ΘΕΣΗ ECCO 3F 

Η εστιακή (ασυνεχής) χρόνια φλεγμονή (λεμφο-
κύτταρα και πλασματοκύτταρα), κατά τόπους 
φλεγμονή, η εστιακή ατυπία των κρυπτών (εστι-
ακή παραμόρφωση των κρυπτών) και τα κοκ-
κιώματα (ασχέτως της βλάβης των κρυπτών) 
αποτελούν ευρέως αποδεκτά μικροσκοπικά χα-
ρακτηριστικά που επιτρέπουν τη διάγνωση της 
νόσου Crohn [EL2, RG B]. Τα ίδια χαρακτηριστικά 
με επιπρόσθετη ανωμαλία στην αρχιτεκτονική 
των λαχνών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την ανάλυση των βιοψιών από των ειλεό. Το χα-
ρακτηριστικό αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί με 
επιφύλαξη εάν την ειλεΐτιδα ακολουθεί σε συνέ-
χεια κολίτιδα. [EL2, RG B].

Μια μεγάλη ποικιλία μικροσκοπικών χαρακτηριστι-
κών που βοηθούν στη διάγνωση της νόσου Crohn 
έχουν αναγνωριστεί και αναφέρονται στη βιβλιο-
γραφία. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνοψίζονται στον 
Πίνακα 3.1. Η επαναληψιμότητα, η ευαισθησία και η 
ειδικότητα των χαρακτηριστικών αυτών έχουν μελε-
τηθεί επανειλημμένα (Παράγραφος 3.2.5).

3.2.2. Εστιακή ή κατά τόπους φλεγμονή

Εστιακή ή κατά τόπους φλεγμονή σημαίνει αυξημέ-
νη κυτταροβρίθεια του χορίου σε ολόκληρο το δείγ-
μα χωρίς περιορισμό αυτής στην επιπολής ζώνη. Η 
εστιακή αύξηση συνεπάγεται εντοπισμένη κυτταρο-
βρίθεια με φυσιολογικό αριθμό κυττάρων στον περι-
βάλλοντα ιστό, ενώ η κατά τόπους αύξηση σημαίνει 
παθολογική κυτταροβρίθεια μεταβλητής έντασης 
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στον περιβάλλοντα ιστό. Η εστιακή και η κατά τό-
πους αύξηση των κυττάρων δεν θα πρέπει να συγ-
χέεται με την παρουσία φυσιολογικών αθροίσεων 
λεμφοκυττάρων. Οι διαφορές στην κυτταροβρίθεια 

μεταξύ πολλαπλών δειγμάτων βιοψιών θα πρέπει να 
αξιολογείται περισσότερο βάσει της επαναληψιμό-
τητας και λιγότερο βάσει της μεταβλητότητας εντός 
του ιδίου δείγματος. 

3.2.3. Κρυπτική ατυπία

Κρυπτική ατυπία συνεπάγεται ανεύρεση ανωμαλιών 
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των κρυπτών πα-
ρουσία εστιακής ή τμηματικής φλεγμονής. Η κρυπτι-
κή ατυπία μπορεί να αφορά αναγνώριση παραμορ-
φωμένων (μη παράλληλων, μεταβλητής διαμέτρου ή 
με κυστική διάταση), διακλαδισμένων και κοντύτε-
ρων κρυπτών.116 Η παρουσία δύο ή περισσότερων 
κρυπτών σε ένα καλά προσανατολισμένο δείγμα 
μπορεί να θεωρηθεί ανωμαλία.116

3.2.4. Κοκκιώματα

Το κοκκίωμα στη νόσο Crohn ορίζεται ως η συνά-
θροιση επιθηλιοειδών ιστιοκυττάρων (μονοκύττα-
ρα/μακροφάγα), το περίγραμμα της οποίας είναι 
συχνά ασαφώς καθορισμένο. Η ύπαρξη πολυπύ-
ρηνων γιγαντοκυττάρων δεν είναι χαρακτηριστι-
κή και η νέκρωση συνήθως δεν είναι εμφανής. Τα 
κοκκιώματα που συσχετίζονται με κρυπτική βλάβη 
είναι λιγότερα αξιόπιστο χαρακτηριστικό. Μόνο τα 
κοκκιώματα του χορίου που δεν συσχετίζονται με 
ενεργό κρυπτική βλάβη μπορούν να επιβεβαιώ-
σουν τη διάγνωση της νόσου Crohn.127 Κοκκιώμα-
τα χωρίς τυροειδή νέκρωση, μικρές συναθροίσεις 
επιθηλιοειδών ιστιοκυττάρων και γιγαντοκυττά-
ρων ή μεμονωμένων γιγαντοκυττάρων μπορεί 
να παρατηρηθούν σε λοιμώδη κολίτιδα (όπου τα 
κοκκιώματα συνηγορούν υπέρ Mycobacterium sp., 
Chlamydia sp., Yersinia pseudotuberculosis και Trepo-
nema sp. Τα μικροκοκκιώματα υπέρ Salmonella sp., 
Campylobacter sp. και Yersinia enterocolitica, ενώ 
τα γιγαντοκύτταρα υπέρ Chlamydia sp.) και δεν θα 
πρέπει να θεωρούνται ένδειξη νόσου Crohn. Σε 
ασθενείς που ζουν ή κατάγονται από περιοχές με 

Πίνακας 3.1. Μικροσκοπικά χαρακτηριστικά που 
χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της νόσου Crohn

Κόλον

Αρχιτεκτονική:
Ανωμαλία κρυπτών (εστιακή, διάχυτη)
Ελαττωμένος αριθμός κρυπτών
Ατροφία - ανώμαλη επιφάνεια βλεννογόνου

Χρόνια φλεγμονή:
Κατανομή
(α) εστιακή επίταση, κατά τόπους αύξηση, διάχυτη αύξηση
(β)  επιπολής, διαβλεννογονική, πλασματοκύτταρα βασικής 

στιβάδας
Κοκκιώματα
Κοκκιώματα βλεννίνης

Διήθηση από πολυμορφοπύρηνα:
Χόριο
Κρύπτες (εστιακή ή διάχυτη)

Κρυπτικά αποστήματα

Πολυμορφοπυρηνικό εξίδρωμα

Μεταβολές στο επιθήλιο:
Διάβρωση/εξέλκωση
Βλεννίνη (εξαφάνιση ή διατήρηση)
Κύτταρα Paneth πέραν της ηπατικής καμπής

Μεταβολές συσχετιζόμενες με το επιθήλιο:
Αύξηση ενδοεπιθηλιακών λεμφοκυττάρων >15

Τελικός ειλεός

Αρχιτεκτονική:
Ανωμαλία λαχνών
Δομική ανωμαλία κρυπτών

Μεταβολές στο επιθήλιο

Ψευδοπυλωρική αδενική μεταπλασία

Σύγκριση μεταξύ τμημάτων του εντέρου

Κατανομή της φλεγμονής κατά μήκος του κόλου: βαθμιαία 
από το εγγύς προς το άπω
Ποσοστό αριθμού βιοψιών με εστιακή διήθηση από κύτταρα 
προς τον αριθμό των βιοψιών με διήθηση από μονοπύρηνα 
κύτταρα
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υψηλό επιπολασμό φυματίωσης θα πρέπει να απο-
κλειστεί η πιθανότητα εντερικής φυματίωσης. Αυτό 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό πριν την έναρξη anti-TNF  
θεραπείας.

3.2.5.  Αριθμός των απαραίτητων 
χαρακτηριστικών για τη διάγνωση

Η επιλογή των χαρακτηριστικών αυτών βασίζεται 
στη συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 
Επιτυγχάνουν διαγνωστική ευαισθησία και ειδικό-
τητα τουλάχιστον 50% και μέτρια ως καλή επανα-
ληψιμότητα (συντελεστής kappa 0,4 ή ποσοστό 
συμφωνίας 80%).119,120,128,129 Παρουσιάστηκαν σε μια 
ομάδα ειδικών και βαθμολογήθηκαν ανάλογα με 
την ποιότητα της μελέτης και τη γνώμη των ειδικών. 
Η εστιακή ατυπία των κρυπτών έλαβε τη μεγαλύ-
τερη βαθμολογία βάσει περισσότερων της μίας 
έγκυρων μελετών επαρκούς μεγέθους και βάσει της 
γνώμης των ειδικών. H εστιακή ή τμηματική χρόνια 
φλεγμονή αξιολογήθηκε βάσει μίας μόνο μελέτης 
και της γνώμης των ειδικών. Αυτά τα χαρακτηριστι-
κά ελέγχθηκαν, επίσης, σε συνάντηση εξειδικευμέ-
νων και μη εξειδικευμένων παθολογοανατόμων και 
επελέγησαν σε ποσοστό άνω του 50% για τη σωστή 
διάγνωση.112 Η κατά τόπους φλεγμονή είναι διαγνω-
στική μόνο στους ενήλικες ασθενείς που δεν έχουν 
λάβει θεραπεία. Παρόμοιου τύπου εικόνα μπορεί 
να δημιουργηθεί στην ελκώδη κολίτιδα υπό θερα-
πεία και σε παιδιά μικρότερα των 10 ετών με ελκώ-
δη κολίτιδα.130-135 

Η παρουσία ενός μόνο χαρακτηριστικού δεν θεω-
ρείται επαρκής για τη βέβαιη διάγνωση. Δεν υπάρ-
χουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό 
των ιστολογικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει 
να αναγνωριστούν σε ένα ή περισσότερα δείγματα 
ενδοσκοπικών βιοψιών για μια βέβαιη διάγνωση νό-
σου Crohn. Προκειμένου για χειρουργικό υλικό έχει 
προταθεί ότι η διάγνωση της νόσου Crohn μπορεί να 
τεθεί επί απουσίας κοκκιωμάτων όταν αναγνωρίζο-
νται 3 ιστολογικά χαρακτηριστικά ή επί παρουσίας 

επιθηλιοειδούς κοκκιώματος και την αναγνώριση 
ενός ιστολογικού χαρακτηριστικού και με την προϋ-
πόθεση ότι έχουν αποκλειστεί συγκεκριμένες λοιμώ-
ξεις [EL5, RG D].125 Η ίδια οδηγία μπορεί να ισχύσει 
και για τα δείγματα βιοψιών που λαμβάνονται κατά 
τη διάρκεια της ενδοσκόπησης: κοκκιώματα και εστι-
ακές ανωμαλίες στην αρχιτεκτονική των κρυπτών 
σε συνδυασμό με εστιακή ή κατά τόπους χρόνια 
φλεγμονή (όπως ορίζεται από την παρουσία λεμφο-
κυττάρων και πλασματοκυττάρων) ή διατήρηση της 
βλεννίνης στις θέσεις ενεργού νόσου. Αυτοί αποτε-
λούν δυνητικά αξιόπιστους δείκτες για τη διάγνωση 
της νόσου Crohn. 

H πλειοψηφία (91%) των ειδικών κλινικών ιατρών 
και όλοι οι παθολογοανατόμοι συμφωνούν ότι η 
παρουσία ενός κοκκιώματος και τουλάχιστον ενός 
άλλου ιστολογικού χαρακτηριστικού είναι υπέρ της 
διάγνωσης νόσου Crohn. Το δεύτερο χαρακτηρι-
στικό μπορεί να είναι ή η εστιακή φλεγμονή ή κατά 
προτίμηση, οι ανωμαλίες στην αρχιτεκτονική. Η 
ψευδο-λαχνωτή εμφάνιση της ορθοκολικής επιφά-
νειας είναι περισσότερο προβλεπτική για ελκώδη 
κολίτιδα και οι εστιακές ανωμαλίες στην αρχιτεκτο-
νική των κρυπτών συνηγορούν υπέρ νόσου Crohn. 
Παρόλα αυτά, η ανεύρεση ενός κοκκιώματος δεν εί-
ναι απαραίτητη για τη διάγνωση της νόσου Crohn. 
Επιπλέον χρήσιμα διαγνωστικά χαρακτηριστικά 
αποτελούν η ανεύρεση αυξημένου αριθμού ενδοε-
πιθηλιακών λεμφοκυττάρων,112 η φλεγμονή σε ολό-
κληρο το πάχος του βλεννογόνου,128 η εστιακή χρό-
νια φλεγμονή χωρίς ατροφία κρυπτών, η εστιακή 
κρυπτίτιδα (παρά την πτωχή αναπαραγωγιμότητα 
του ευρήματος),116,136 τα αφθώδη έλκη, η δυσανά-
λογη φλεγμονή της υποβλεννογονίου στιβάδας, η 
υπερπλασία των νευρικών ινών137 και η εγγύς εντό-
πιση των εξελκώσεων και της αρχιτεκτονικής παρα-
μόρφωσης. Όταν υπάρχουν διαθέσιμες πολλαπλές 
βιοψίες, η προσβολή του ειλεού και η προοδευτική 
επέκταση της φλεγμονής από τα εγγύτερα προς τα 
απώτερα τμήματα του εντέρου, μπορεί να αποτελεί 
χρήσιμο διαγνωστικά εύρημα. Η απουσία δηλωτι-
κών ή διαγνωστικών χαρακτηριστικών ελκώδους 
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κολίτιδας όπως η διάχυτη ατυπία των κρυπτών, ο 
ελαττωμένος αριθμός των κρυπτών και γενικά ο πο-
λυμορφισμός των κρυπτών, μπορεί να προσανατο-
λίσει προς τη διάγνωση προς τη νόσο Crohn.

Σε δύσκολες περιπτώσεις οι γαστρικές βιοψίες μπο-
ρούν να βοηθήσουν στη διάγνωση της νόσου Crohn 
με την παρουσία κοκκιωμάτων ή σχετικά βαρύτερης 
εστιακά ή αποκλειστικά εστιακά ενεργούς γαστρίτι-
δας. Το τελευταίο εύρημα χαρακτηρίζεται από την 
απουσία Helicobacter pylori και την παρουσία περι-
βοθριακής και περι-αδενικής διήθησης από μονοπύ-
ρηνα (CD3+ κύτταρα και CD68+ κύτταρα) και κοκκιο-
κύτταρα. Η εστιακή γαστρίτις δεν αφορά αποκλειστι-
κά τη νόσο Crohn [EL4, RG C].138-142

3.3.  Ιστολογική εξέταση 
και δυσπλασία - 
ενδοεπιθηλιακή 
νεοπλασία

ΘΕΣΗ ECCO 3G 

Τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά για τη διάγνω-
ση και της σταδιοποίηση της δυσπλασίας – εν-
δοεπιθηλιακής νεοπλασίας παχέος εντέρου στη 
νόσο Crohn είναι τα ίδια με τα προτεινόμενα για 
την ελκώδη κολίτιδα και παρομοίως συνιστάται 
εξέταση από δεύτερο παθολογοανατόμο για την 
επιβεβαίωση της διάγνωσης [EL2, RG B].

ΘΕΣΗ ECCO 3Η 

Όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της ελκώ-
δους κολίτιδας, τα σποραδικά αδενώματα είναι 
δύσκολο να διακριθούν από τις «σχετιζόμενες με 
δυσπλασία βλάβες ή μάζες» (DALMs). Η διάκριση 
είναι, παρόλα αυτά, σημαντική γιατί η αντιμετώπι-
σή τους είναι διαφορετική. 

Η ηλικία του ασθενούς, η εντόπιση και η μορφο-
λογία της βλάβης παράλληλα με τις βιοψίες του 
επίπεδου περιβάλλοντος βλεννογόνου μπορεί να 
είναι χρήσιμα για τη διάκριση [EL2, RG B].

3.3.1. Αριθμός των βιοψιών

Οι πάσχοντες από εκτεταμένη Crohn διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης ορθοκολικού καρ-
κίνου. Η ενδοσκόπηση με λήψη βιοψιών μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη δευτερογενή πρόληψη και 
την ανίχνευση της δυσπλασίας (ενδοεπιθηλιακής νε-
οπλασίας) στην ελκώδη κολίτιδα [EL2, RG C]. O βέλτι-
στος αριθμός ενδοσκοπικών βιοψιών για την αξιόπι-
στη διάγνωση της ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας δεν 
έχει καθοριστεί. Έχει προταθεί η λήψη 6-10 δειγμά-
των από διαφορετικά τμήματα του παχέος εντέρου, 
όπως και στην περίπτωση της ελκώδους κολίτιδας. 
Η τρέχουσα σύσταση είναι η λήψη βιοψιών κάθε 10 
εκατοστά στο παχύ έντερο. Οι βιοψίες επισημαίνο-
νται ξεχωριστά ώστε το τμήμα του εντέρου από το 
οποίο έχουν ληφθεί να μπορεί ακολούθως να ανα-
γνωριστεί. Εκτιμάται ότι είναι απαραίτητα 33 δείγ-
ματα βιοψιών για να ανιχνεύσουν τη δυσπλασία με 
αξιοπιστία 90%.143 Αυτού του είδους οι μελέτες σε 
ελκώδη κολίτιδα δεν έχουν επαναληφθεί για τη νόσο 
Crohn. H εστιακή φύση της φλεγμονής στην Crohn 
κολίτιδα, η πιθανότητα στενώσεων και οι συχνές τμη-
ματικές εκτομές συνηγορούν στο ότι η πρακτική της 
παρακολούθησης δεν μπορεί να μεταφερθεί αυτού-
σια στην περίπτωση της Crohn κολίτιδας. Ο σκοπός 
αυτού του τμήματος των κατευθυντηρίων γραμμών 
δεν είναι οι προτάσεις παρακολούθησης αλλά η πα-
ραδοχή ότι αν αποφασιστεί η παρακολούθηση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό βιοψιών για 
την αναγνώριση της δυσπλασίας. Η λήψη στοχευ-
μένων βιοψιών από βλάβες που αναγνωρίζονται με 
την χρωμοενδοσκόπηση και την ενδομικροσκόπηση 
άλλαξαν την τακτική της λήψης βιοψιών στην ελκώ-
δη κολίτιδα. Η ίδια αντίληψη θα πρέπει να ισχύει και 
στην περίπτωση της νόσου Crohn.
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3.3.2. Μικροσκοπικά χαρακτηριστικά

Τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά που χρησιμο-
ποιούνται για τη διάγνωση της ενδοεπιθηλιακής 
νεοπλασίας περιλαμβάνουν αρχιτεκτονικές και κυτ-
ταρολογικές ανωμαλίες. Στις αρχιτεκτονικές ανωμα-
λίες περιλαμβάνονται η συνάθροιση των αδένων, η 
πάχυνση του βλεννογόνου, η επιμήκυνση και παρα-
μόρφωση των κρυπτών με περίσσεια εκβλαστήσε-
ων και μεγάλο μέγεθος. Η επιφάνεια και οι κρύπτες 
καλύπτονται από υψηλά κυλινδρικά κύτταρα σε με-
ρικά εκ των οποίων παρατηρείται κάποιου βαθμού 
βλεννώδης διαφοροποίηση. Η βλεννίνη έχει την 
τάση να εντοπίζεται περισσότερο στα κυλινδρικά 
κύτταρα παρά στα συνήθη καλυκοειδή κύτταρα. Oι 
μεταβολές στον πυρήνα είναι μορφολογικά παρό-
μοιες με αυτές που παρατηρούνται στα σωληνώδη 
αδενώματα: υπερχρωματικοί και διογκωμένοι πυ-
ρήνες με συχνή συνάθροιση και αλληλοεπικάλυψη. 
Οι πυρήνες διατάσσονται συχνά κατά στιβάδες, 
αναγνωρίζονται μιτώσεις στα ανώτερα τμήματα 
των κρυπτών ακόμα και στην επιφάνεια του βλεν-
νογόνου.144,145 

3.3.3. Επιπλέον τεχνικές

Η χρησιμοποίηση επιπλέον τεχνικών συμπεριλαμ-
βανομένων της κυτταρομετρίας ροής και της ανο-
σοϊστοχημείας και η αναζήτηση δεικτών όπως η 
έκφραση του p53, μπορεί να είναι χρήσιμη για την 
επίλυση διαγνωστικών προβλημάτων και τελικά να 
υποστηρίξουν τη διάγνωση της ενδοεπιθηλιακής 
νεοπλασίας. Ωστόσο, αυτές οι τεχνικές αναγνωρί-
ζουν μεταβολές που δεν είναι απόλυτα ειδικές για 
τη δυσπλασία, η οποία αποτελεί ένα σύνθετο φαι-
νόμενο. Εκτός των προαναφερθέντων, η διαθεσιμό-
τητα και το κόστος των τεχνικών αυτών καθιστούν 
απλή μορφολογική αναγνώριση της δυσπλασίας 
σημαντική στη συνολική αντιμετώπιση του κινδύ-
νου ανάπτυξης καρκίνου στα πλαίσια της νόσου 
Crohn. 

3.4.  Χειρουργική και 
παθολογική ανατομική

ΘΕΣΗ ECCO 3Ι 

Ένα χειρουργικό παρασκεύασμα χρειάζεται μια 
πλήρη μακροσκοπική εξέταση, η οποία θα διε-
νεργηθεί με συστηματικό τρόπο, συμπεριλαμβα-
νομένης της φωτογραφικής τεκμηρίωσης, κατά 
προτίμηση την ώρα εξαίρεσης του δείγματος 
[EL2, RG D]. Όταν οι μακροσκοπικές παρατηρή-
σεις ολοκληρωθούν, το παρασκεύασμα διανοί-
γεται κατά τον επιμήκη άξονα (κατά το αντιμεσε-
ντερινό/αντιμεσοκολικό όριο, εξαιρουμένης της 
θέσης πιθανού καρκινώματος, η οποία είναι προ-
τιμότερο να μείνει άθικτη μέχρι τη μονιμοποίηση) 
και συλλέγονται τα υλικά για μικροσκοπική εξέτα-
ση, συμπεριλαμβανομένων των λεμφαδένων, του 
τελικού ειλεού και της σκωληκοειδούς απόφυσης 
[EL2, RG Β].

ΘΕΣΗ ECCO 3J 

Ο βέλτιστος αριθμός δειγμάτων που πρέπει να 
ληφθούν από ένα παρασκεύασμα κολεκτομής 
δεν έχει καθοριστεί. Ωστόσο, η λήψη πολλαπλών 
δειγμάτων θα βελτιώσουν τη διαγνωστική ακρί-
βεια. Αποτελεί σφάλμα η λήψη δείγματος μόνο 
από μακροσκοπικά ορατές βλάβες. Στα ληφθέντα 
δείγματα θα εφαρμοστούν οι μέθοδοι ρουτίνας 
[EL5, RG D].

Όταν υπάρχουν διαθέσιμα χειρουργικά δείγματα, τα 
μακροσκοπικά χαρακτηριστικά και η διατοιχωματι-
κή νόσος μπορούν να αναγνωριστούν και να συμ-
βάλλουν μεταξύ των άλλων στη διάγνωση.137,146 Τα 
χαρακτηριστικά αυτά συνοψίζονται στους Πίνακες 
3.2 και 3.3. Η λιπώδης επικάλυψη (fat wrapping) έχει 
υψηλή προβλεπτική αξία για τη διάγνωση της νόσου 
Crohn.115,116
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3.5.  Παθολογική ανατομική 
και ενεργότητα της νόσου

ΘΕΣΗ ECCO 3Κ 

Η παθολογοανατομική έκθεση θα πρέπει να πα-
ρέχει ένδειξη της ενεργότητας της νόσου. Μη 
ενεργός νόσος κατά τη βιοψία δεν σημαίνει και 
μη ενεργό κλινικά νόσο [EL5, RG D].

Η ιστολογική εξέταση αποτελεί μέθοδο ρουτίνας 
για τη διάγνωση της ελκώδους κολίτιδας και της νό-
σου Crohn. H επούλωση του βλεννογόνου αποτελεί 

χαρακτηριστικό της αποδρομής της ελκώδους κο-
λίτιδας. Κατά αυτόν τον τρόπο οι βιοψίες χρησιμο-
ποιούνται για τη διάκριση της νόσου σε ύφεση, της 
ανενεργούς νόσου και των διαφόρων βαθμών ενερ-
γότητας της νόσου. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην 
εισαγωγή συστημάτων βαθμολόγησης κατά την εκτί-
μηση της ενεργότητας της ελκώδους κολίτιδας και τη 
χρήση τους σε κλινικές δοκιμές φαρμάκων.143 

Αντίθετα με ό,τι ισχύει για την ελκώδη κολίτιδα, στην πε-
ρίπτωση της νόσου Crohn η ενεργότητα της νόσου δεν 
μπορεί να εκτιμηθεί από τους παθολογοανατόμους. 
Αυτό οφείλεται κυρίως στον ασυνεχή χαρακτήρα της 
νόσου με συνέπεια σφάλματα δειγματοληψίας αλλά και 
στο γεγονός ότι ο τελικός ειλεός μπορεί να είναι η μόνη 
προσβεβλημένη περιοχή. Το δειγματοληπτικό σφάλμα 
είναι πολύ σημαντικό ειδικά όταν είναι μόνο διαθέσιμες 
βιοψίες ορθού. Η μικροσκοπική εξέταση πολλαπλών 
δειγμάτων από διάφορα τμήματα του παχέος εντέρου 
και τον ειλεό μπορούν να δώσουν χρήσιμες πληροφο-
ρίες και να επιτρέψουν την εκτίμηση της ενεργότητας 
της νόσου. Επιχειρήματα υπέρ αυτού προέρχονται 
από άλλες νόσους όπως την ελκώδη κολίτιδα και τη 
γαστρίτιδα από H. pylori καθώς και από κλινικές δοκι-
μές φαρμάκων. Στην ελκώδη κολίτιδα η διήθηση του 
χορίου από πλασματοκύτταρα μπορεί να χρησιμεύσει 
στην πρόβλεψη της υποτροπής, ενώ ο επαρκής έλεγχος 
της φλεγμονής είναι σημαντικός για την πρόληψη της 
ανάπτυξης καρκίνου.147-152 Κανένα από αυτά, ωστόσο, 
δεν έχει μελετηθεί στη νόσο Crohn. Οι διαθέσιμες πλη-
ροφορίες σχετικά με τα ιστολογικά χαρακτηριστικά και 
της ενεργότητα της νόσου Crohn είναι περιορισμένες. 
Αρκετές κλινικές δοκιμές φαρμάκων έχουν δείξει ότι η 
φαρμακευτική αγωγή μπορεί να μεταβάλλει τα ιστο-
λογικά χαρακτηριστικά, προάγει την επούλωση και την 
αποκατάσταση των φυσιολογικών ιστολογικών χαρα-
κτηριστικών του βλεννογόνου.151-158 Δεν υπάρχει, ωστό-
σο, γενική συναίνεση των ειδικών κλινικών ιατρών ως 
προς τη χρησιμοποίηση της ιστολογικής εξέτασης για 
την εκτίμηση της ενεργότητας της νόσου. Σε περίπτωση 
που θα χρησιμοποιηθούν βιοψίες για αυτόν τον σκοπό 
θα πρέπει να είναι πολλαπλές. Η αναγνώριση καταστρο-
φής του επιθηλίου σε συνδυασμό με τη διήθηση από 

Πίνακας 3.2. Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά για τη 
διάγνωση της νόσου Crohn

- Προσβολή του ειλεού*
- Τυπικά απουσία προσβολής του ορθού
- Βαθιά γραμμοειδή έλκη, αφθώδη έλκη
- Βαθιές σχάσεις
- Συρίγγια
- Λιπώδης επικάλυψη*
- Ασυνεχής προσβολή
- Εικόνα πλακόστρωτου
- Πάχυνση του τοιχώματος του εντέρου*
- Στενώσεις

* Αποτελούν τυπικά διαφοροδιαγνωστικά χαρακτηριστικά της 
νόσου Crohn από άλλες παθήσεις

Πίνακας 3.3. Μικροσκοπικά χαρακτηριστικά για 
τη διάγνωση της νόσου Crohn σε χειρουργικά 
παρασκευάσματα

- Διατοιχωματική φλεγμονή*
-  Συναθροιστική κατανομή της φλεγμονής, διατοιχωματική 

λεμφοειδής υπερπλασία*
-  Υποβλεννογόνια πάχυνση (επέκταση με ίνωση - ινομυώδης 

εξάλειψη και φλεγμονή) 
- Σχάσεις
-  Σαρκοειδικά κοκκιώματα (συμπεριλαμβανομένων των 

λεμφαδένων)*
-  Ανωμαλίες στο εντερικό νευρικό σύστημα (υπερπλασία των 

υποβλεννογονίων νευρικών ινών και γαγγλιονίτις)*
-  Σχετικά αμετάβλητο επιθήλιο ως προς τη βλεννίνη (συχνά 

φυσιολογικά καλυκοειδή κύτταρα)

* Αποτελούν τυπικά διαφοροδιαγνωστικά χαρακτηριστικά της 
νόσου Crohn από άλλες παθήσεις
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ουδετερόφιλα αποτελεί δείκτη της ενεργότητας της 
νόσου.149 Στην περίπτωση της νόσου Crohn πολυπαρα-
γοντικό μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης ανέδειξε 
ότι η σοβαρή λεμφοκυτταρική (και ηωσινοφιλική) διή-
θηση του χορίου, η παρουσία κρυπτικής ατροφίας και 
η απουσία λεμφοκυτταρικής διήθησης του επιθηλίου 
αποτελούν τις καλύτερες μεταβλητές για την πρόβλεψη 
της ανεπίπλεκτης νόσου.159

4.  Η ταξινόμηση της νόσου 
Crohn

Κύριες αλλαγές σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμ-
μές ECCO 2004:

 ■ Υποστηρίζεται η χρήση της ταξινόμησης του 
Montreal σχετικά με τους κλινικούς φαινοτύπους 
της νόσου Crohn [δήλωση 4Α].

 ■ Η πορεία της νόσου Crohn μπορεί να προβλεφθεί 
βάσει κλινικών παραγόντων κατά τη διάγνωση 
[δήλωση 4Β].

Η ταξινόμηση της νόσου αποτελεί ένα σημαντικό 
βήμα για την καθιέρωση μεθόδων που θα επιτρέψουν 
την ανάλυση των διαφορών στους χαρακτήρες και 
της συμπεριφοράς της νόσου Crohn. Αρκετοί τρόποι 
ταξινόμησης της νόσου Crohn έχουν προταθεί στο 
παρελθόν. Η ταξινόμηση βασίστηκε στον φαινότυπο 
της νόσου (ταξινομήσεις Ρώμης, Βιέννης, τροποποί-
ηση Μόντρεαλ), βάσει της ενεργότητας της νόσου 
(κυρίως με τη χρήση του δείκτη ενεργότητας νόσου 
Crohn: Crohn Disease Activity Index - CDAI), αλλά και 
σύμφωνα με την ανταπόκριση στη θεραπεία (κυρίως 
στα κορτικοστεροειδή -«κορτικοανθεκτική» νόσος 
Crohn ή «κορτικοεξαρτώμενη» νόσος Crohn). Επειδή 
παρατηρούνται τάσεις εφαρμογής επιθετικότερων 
θεραπειών σε πρωιμότερα στάδια της νόσου κατα-
βάλλονται προσπάθειες πρόβλεψης του μελλοντικού 
φαινοτύπου της νόσου, ώστε να προσαρμοστεί το 
επίπεδο της θεραπείας στη σοβαρότητα της νόσου. 

Πρόσφατα αναγνωρίστηκαν ορισμένοι αδροί προ-
γνωστικοί παράγοντες. Επιπλέον, διεξάγεται εντατική 
έρευνα σχετικώς με την αναγνώριση γενετικών και 
ορολογικών προγνωστικών παραγόντων, έτσι ώστε να 
καταστεί πιθανή στα επόμενα λίγα χρόνια η κατάρτιση 
ενός ακριβούς, σύνθετου προγνωστικού δείκτη. 

4.1. Γενικές συστάσεις

Θέση ECCO 4Α 

Υποστηρίζεται η χρήση της ταξινόμησης Mon-
treal για τη νόσο Crohn. Επί του παρόντος δεν 
μπορούν να γίνουν συστάσεις βασισμένες σε 
ενδείξεις σχετικά με την εφαρμογή στην καθη-
μερινή κλινική πρακτική γενετικών δοκιμασιών 
και ορολογικών δεικτών για την ταξινόμηση της 
νόσου Crohn.

Θέση ECCO 4B 

H πορεία της νόσου Crohn μπορεί να προβλεφθεί 
με βάση κλινικούς παράγοντες κατά τη διάγνω-
ση (συμπεριλαμβανομένων της νεαρής ηλικίας, 
της προσβολής ειλεού και παχέος εντέρου και 
της περιπρωκτικής νόσου) τα οποία θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό της αρχικής 
θεραπευτικής στρατηγικής [EL2b, RG C].

Θέση ECCO 4C 

Tα επίπεδα της CRP στον ορό είναι χρήσιμα για 
την εκτίμηση του κινδύνου υποτροπής [EL2b, RG 
Β]. Υψηλή CRP είναι ενδεικτική ενεργούς νόσου 
[EL2a, RG B] ή βακτηριδιακής επιπλοκής [EL3, RG 
C]. Τα επίπεδα της CRP μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν για να κατευθύνουν τη θεραπεία και την 
παρακολούθηση [EL2a, RG B].
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4.2. Ειδικά στοιχεία

4.2.1.  Ταξινόμηση Montreal με βάση τον 
φαινότυπο

Η αναθεώρηση της ταξινόμησης της Βιέννης162 στο 
Μόντρεαλ (2005)160,161 θεωρείται ως το διεθνές πρό-
τυπο ταξινόμησης της νόσου Crohn σε υποτύπους 
βάσει του φαινότυπου. Δύο κυρίως τροποποιήσεις 
έγιναν στην ταξινόμηση του Montreal. H πρώτη 
σχετικά με την εντόπιση της νόσου, καθώς η εντό-
πιση στο ανώτερο γαστρεντερικό (L4) προστέθηκε 
στις τρεις κύριες ομάδες -τελικός ειλεός (L1), παχύ 
έντερο (L2), τελικός ειλεός και παχύ έντερο (L3) 
αντί να θεωρείται ως μία αποκλειστική κατηγορία. 
Η δεύτερη αναφορικά με την κατηγοριοποίηση της 
συμπεριφοράς της νόσου (μη στενωτική, μη συριγ-
γοποιός (Β1), στενωτική (Β2), συριγγοποιός (Β3)), 
τα περιπρωκτικά συρίγγια και τα αποστήματα δεν 
περιλαμβάνονται πλέον στον συριγγοποιό φαινό-
τυπο, ο οποίος τώρα ορίζεται ως «η εμφάνιση εν-
δοκοιλιακών συριγγίων, φλεγμονωδών μαζών και/ή 
αποστημάτων σε οποιοδήποτε χρόνο κατά την 
πορεία της νόσου». Η εμφάνιση περιπρωκτικού συ-
ριγγίου ή αποστήματος τώρα υποδηλώνεται με ένα 
«p» (perianal) προσαρτώμενο στο Β1, Β2 ή Β3. Είναι 
τεκμηριωμένο ότι στους ενήλικες η εντόπιση της 
νόσου παραμένει σταθερή με την πάροδο του χρό-
νου μετά τη διάγνωση, ενώ αντίθετα η συμπεριφο-
ρά της νόσου μεταβάλλεται με τον χρόνο με έναν 
ολοένα και αυξανόμενο αριθμό πασχόντων να εξε-
λίσσονται από μη συριγγοποιό, μη στενωτική νόσο 
σε συριγγοποιό και στενωτική νόσο Crohn.163,164 H 
υπεροχή της ταξινόμησης του Montreal έναντι της 
ταξινόμησης της Βιέννης στην πρώιμη ανίχνευση 
μεταβολών στη συμπεριφορά της νόσου Crohn, 
που συσχετίζονται με τη συνακόλουθη ανάγκη μεί-
ζονος χειρουργικής επέμβασης, έχει αξιολογηθεί σε 
μη λευκό πληθυσμό.165

4.2.2.  Κλινικοί προβλεπτικοί παράγοντες 
κατά τη διάγνωση για την εξέλιξη 
του φαινότυπου

Υπάρχουν συνεχώς αυξανόμενες ενδείξεις ότι η πρώ-
ιμη εντατική θεραπεία στη νόσο Crohn με ανοσοτρο-
ποποιητικά φάρμακα ή βιολογικούς παράγοντες συ-
σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα επούλωσης του 
βλεννογόνου και πρώιμη ύφεση διαρκείας χωρίς τη 
χρήση στεροειδών.166,167 Λαμβανομένων υπόψη των 
κινδύνων της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας, μόνο 
οι ασθενείς εκείνοι οι οποίοι εκδηλώνονται με σοβαρή 
νόσο σε μεσοπρόθεσμη βάση μετά τη διάγνωση θα 
πρέπει να θεωρούνται υποψήφιοι για πρώιμη εντατι-
κή θεραπεία. Δεν υπάρχει συναινετικός ορισμός για 
τη σοβαρή νόσο με πρόκληση αναπηρίας αλλά όλοι 
ή/και ορισμένοι από τους ακόλουθους παράγοντες 
βαρύτητας χρησιμοποιούνται για τον ορισμό δυσμε-
νούς εξέλιξης μέσα στα πρώτα χρόνια από τη διάγνω-
ση: σοβαρά συμπτώματα που επιμένουν και επηρε-
άζουν την ποιότητα της ζωής, επαναλαμβανόμενες 
εξάρσεις της νόσου με ή χωρίς νοσηλεία, ανάπτυξη 
μη αναστρέψιμης συριγγοποιού ή στενωτικής νόσου, 
ανάγκη για επαναλαμβανόμενες θεραπευτικές περιό-
δους με στεροειδή ή ανάγκη για χειρουργική αντιμε-
τώπιση. Χρησιμοποιώντας συνδυασμούς αυτών των 
κριτηρίων, τρεις ανεξάρτητες προοπτικές μελέτες (οι 
δύο βασισμένες σε κέντρα αναφοράς168,169 και η τρί-
τη170 στο γενικό πληθυσμό) συνέτειναν στην άποψη 
ότι η ύπαρξη περιπρωκτικής βλάβης και/ή ειλεοκολι-
κή νόσος και/ή νεαρή ηλικία κατά τη διάγνωση ταυ-
τόχρονα με την ανάγκη αντιμετώπισης της πρώτης 
έξαρσης με στεροειδή, συσχετίζεται με αυξημένο 
κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρής νόσου με πρόκληση 
αναπηρίας μέσα στην πρώτη 5ετία από τη διάγνωση. 
Όταν σε έναν ασθενή υπάρχουν δύο ή περισσότε-
ροι από αυτούς τους προβλεπτικούς παράγοντες η 
πρώιμη θεραπεία με θειοπουρίνες και/ή βιολογικούς 
παράγοντες θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη (για 
μια εκτενή ανασκόπηση των κατευθυντηρίων γραμ-
μών πάνω στην έναρξη της ανοσοκατασταλτικής και 
της βιολογικής θεραπείας βλέπε παράγραφο 5.4. του 
κεφαλαίου «Αντιμετώπιση της νόσου Crohn»).
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4.2.3.  Ταξινόμηση με βάση την CRP ορού 
και δεικτών στα κόπρανα

Είναι αληθές ότι τα επίπεδα της CRP ορού χρησι-
μεύουν στην εκτίμηση του κινδύνου υποτροπής 
της νόσου [ΕL2a RG B] και ότι τα υψηλά επίπεδα της 
CRP είναι ενδεικτικά της ενεργού νόσου [ΕL2a RG B] 
ή βακτηριακής επιπλοκής [ΕL3 RG C]. Σύμφωνα με 
πρόσφατη μελέτη, η υψηλής ευαισθησίας CRP μπο-
ρεί να έχει υψηλότερη συσχέτιση με την ενεργότητα 
της νόσου σε σχέση με ότι ισχύει με τη συμβατική 
μέτρηση της CRP,171 ωστόσο, τα δεδομένα θα πρέπει 
να επιβεβαιωθούν πριν τη σύσταση της χρησιμοποί-
ησής της στην καθημερινή κλινική πρακτική. 

Ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός πληροφορι-
ών συντείνει στο ότι η επούλωση του βλεννογό-
νου αποτελεί δείκτη σταθερά ελεγχόμενης νόσου 
Crohn.167,172 H ενδοσκόπηση θεωρείται ως η εξέταση 
εκλογής για την εκτίμηση της βλεννογονικής επού-
λωσης αλλά είναι επεμβατική και ακριβή μέθοδος. 
Η συγκέντρωση καλπροτεκτίνης και λακτοφερρίνης 
στα κόπρανα αποτελεί μέτρο της συγκέντρωσης 
των ουδετεροφίλων στον φλεγμαίνοντα εντερικό 
βλεννογόνο. Και οι δύο είναι σταθερές, ανθεκτικές 
στην αποδόμηση πρωτεΐνες που μετρώνται εύκολα 
στα κόπρανα με τη μέθοδο ELISA. Αυξημένα επίπε-
δα καλπροτεκτίνης και λακτοφερρίνης στα κόπρανα 
αντικατοπτρίζουν εντερική φλεγμονή οποιασδήποτε 
αιτίας και στην περίπτωση της νόσου Crohn έχουν 
>90% θετική προβλεπτική αξία για την ενδοσκοπι-
κά ενεργή νόσο [ΕL2b RGB].173 Όπως συμβαίνει και 
με την CRP του ορού, ο περιορισμός στην ακρίβεια 
των εξετάσεων των κοπράνων είναι ότι ορισμένοι 
ασθενείς έχουν ενδοσκοπικά ενεργή νόσο, ενώ τα 
επίπεδα πρωτεϊνών στα κόπρανα είναι εντός των 
φυσιολογικών ορίων. Κι αυτό συμβαίνει συχνότερα 
στην περίπτωση προσβολής του ειλεού παρά στην 
περίπτωση συμμετοχής του παχέος εντέρου.173,174 
Παρόλα αυτά, η 60-70% ευαισθησία που παρουσι-
άζουν οι δείκτες των κοπράνων για την πρόβλεψη 
της ενδοσκοπικά ενεργού νόσου είναι ανώτερη από 
αυτή της CRP ορού και σαφώς ανώτερη από τον δεί-

κτη CDAI.173 Ωστόσο, τα όρια πρόβλεψης δεν έχουν 
ακόμα καθοριστεί σε ατομικό επίπεδο για τους δεί-
κτες των κοπράνων. 

4.2.4.  Συσχέτιση μεταξύ γενετικών, 
ορολογικών δεικτών και φαινότυπου

Αναγνωρίζονται άνω των 30 πιθανών θέσεων στο 
γονιδίωμα αναφορικά με τη νόσο Crohn.175 Ωστό-
σο, κανένας από αυτούς δεν συσχετίζεται ισχυρά με 
τον κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου ώστε να δικαιο-
λογηθεί ο γενετικός έλεγχος σαν εξέταση ρουτίνας. 
Όσον αφορά στη συσχέτιση γονότυπου-φαινότυ-
που, μόνο για τις ποικιλομορφίες των απλοτύπων 
ΝOD2 και 5q31 έχει επανειλημμένα δειχθεί ότι 
συσχετίζονται με νόσο του ειλεού και συριγγοποιό 
περιπρωκτική νόσο, αντίστοιχα.176,177 Αντίθετα, πρό-
σφατα επιβεβαιωμένα δεδομένα δείχνουν σημαντι-
κή συσχέτιση μεταξύ της σοβαρότητας της νόσου 
Crohn και των επιπέδων των ορολογικών δεικτών. 
Με τη χρήση ελαφρά διαφορετικών ομάδων ορο-
λογικών δεικτών ανεδείχθη ότι ο αριθμός και το 
εύρος των ανοσολογικών απαντήσεων στα διάφο-
ρα μικροβιακά αντιγόνα σχετίζεται με τη σοβαρό-
τητα της νόσου, ενώ χαρακτηρίζει την εμφάνιση 
στενωτικών/συριγγοποιών βλαβών και την ανάγκη 
χειρουργικής επέμβασης.176 Παρόλα αυτά, η θετική 
προβλεπτική αξία των ορολογικών δεικτών κατά τη 
διάγνωση ως προς την εξέλιξη της νόσου φαίνεται 
να είναι περιορισμένη.176

4.2.5.  Η ανάγκη ενός σύνθετου 
προβλεπτικού δείκτη κατά τη 
διάγνωση της νόσου

Λαμβανομένης υπόψη της σύνθετης σχέσης κινδύ-
νου-αποτελέσματος της πρώιμης επιθετικής θερα-
πευτικής στρατηγικής με τη χρήση ανοσοτροποποι-
ητικών φαρμάκων και βιολογικών παραγόντων στη 
νόσο Crohn, υπάρχει αυξημένη ανάγκη αναγνώρι-
σης κατά τη διάγνωση των ασθενών εκείνων που 
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είναι πιθανό να αναπτύξουν σοβαρή ή επιπλεγμένη 
νόσο. Έχουν αναγνωριστεί απλοί κλινικοί δείκτες, 
όμως η ακρίβειά τους σε ατομικό επίπεδο παραμέ-
νει περιορισμένη. Γενετικοί παράγοντες και ορολογι-
κοί δείκτες ανοσολογικής ενεργότητας, ανεξάρτητα 
αν χρησιμοποιήθηκαν μόνοι ή σε συνδυασμό δεν 
έχουν βοηθήσει κατά τη διάγνωση στην πρόβλεψη 
της μελλοντικής πορείας της νόσου Crohn. Για τον 
λόγο αυτό χρειάζονται περισσότερες μελέτες που θα 
αξιολογήσουν συγκεντρωτικά όλους τους πιθανούς 
προβλεπτικούς δείκτες σε μεγάλες, φαινοτυπικά ικα-
νοποιητικώς διακριτές ομάδες ασθενών με σκοπό τη 
δημιουργία ενός σύνθετου και ακριβή προβλεπτικού 
δείκτη. 
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Αυτή η εργασία είναι η δεύτερη μίας σειράς τριών 
δημοσιεύσεων σχετικές με την Ευρωπαϊκή, βασι-
σμένη σε αποδείξεις Συνάντηση Ομοφωνίας για τη 
διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου Crohn (NC) 
και αφορά την αντιμετώπιση της ενεργού νόσου, τη 
διατήρηση της φαρμακευτικά επαγόμενης ύφεσης 
και τη χειρουργική αντιμετώπιση. Οι σκοποί και οι μέ-
θοδοι της Συνάντησης Ομοφωνίας του «Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού νόσου Crohn και ελκώδους κολίτιδας» 
(ECCO), όπως επίσης και ενότητες περί τη διάγνωση 
και ταξινόμηση της νόσου Crohn αναπτύσσονται 
στην πρώτη εργασία [Van Assche et al. JCC 2009a]. Η 
τρίτη εργασία περιλαμβάνει τη μετεγχειρητική υπο-
τροπή, τη συριγγοποιητική νόσο, την αντιμετώπιση 
της παιδιατρικής και εφηβικής νόσου Crohn, την 
εγκυμοσύνη, τις ψυχοσωματικές και εξωεντερικές 
εκδηλώσεις και δεδομένα συμπληρωματικής ή εναλ-
λακτικής θεραπείας για τη νόσο Crohn [Van Assche 
et al. JCC 2009b].

Θεμελιώδεις αλλαγές σε σχέση με τις κατευ-
θυντήριες οδηγίες του ECCO 2006

Η πρώιμη χρήση της αζαθειοπρίνη/6-μερκαπτο-
πουρίνης (ΑΖΑ/6-ΜΠ) ή της μεθοτρεξάτης (ΜΤΞ) 
σε συνδυασμό με τα κορτικοστεροειδή (ΚΣ) είναι 
μία αποδεκτή επιλογή στην εντοπισμένη στον 
ειλεό και το τυφλό νόσο Crohn μέτριας δραστη-
ριότητας. Τα σκευάσματα έναντι του παράγοντα 
νέκρωσης του όγκου (anti-TNF) θα πρέπει να λο-
γίζονται ως εναλλακτική επιλογή στους ασθενείς 
με αντικειμενικά αποδεδειγμένη ενεργό νόσο και 
προϋπάρχουσα αντοχή, εξάρτηση ή δυσανεξία 
στα ΚΣ (βασισμένα στη Θέση 5Β).
Οι ασθενείς με εντοπισμένη στον ειλεό και το 
τυφλό νόσο Crohn έντονης δραστηριότητας 
και αντικειμενικά αποδεδειγμένη ενεργό νόσο, 
οι οποίοι έχουν υποτροπιάσει, δύνανται να λά-
βουν anti-TNF αγωγή με ή χωρίς συνοδό ανοσο-
κατασταλτικό (ΑΚ) σκεύασμα [EL1a, RG B για το  
infliximab (IFX)]. 

Οι ασθενείς που παρουσιάζουν υποτροπή της νό-
σου, θα μπορούσαν να λάβουν εκ νέου ΚΣ με ή χω-
ρίς συνοδό ΑΚ σκεύασμα (βασισμένα στη Θέση 5C). 
Επί του παρόντος, όλοι οι διαθέσιμοι για τη φλεγ-
μονώδη νόσο Crohn του αυλού anti-TNF παρά-
γοντες, εμφανίζουν παρόμοια αποτελεσματι-
κότητα και φάσμα παρενεργειών και επομένως 
η επιλογή στηρίζεται στη διαθεσιμότητα, την 
οδό χορήγησης, την προτίμηση του ασθενή, το 
κόστος και τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες 
[EL5, RG D] (Θέση 5Ι).
Οι ασθενείς, που λαμβάνουν ΑΖΑ ή 6-ΜΠ και υπο-
τροπιάζουν πρέπει να αξιολογούνται για την πει-
θαρχία τους στη θεραπεία και εφόσον αυτή τεκ-
μηριώνεται να γίνεται βελτιστοποίηση της δόσης. 
Η αλλαγή της αγωγής συντήρησης σε ΜΤΞ [EL1b, 
RG B] ή anti-TNF παράγοντα [EL1a, RG B] είναι μία 
αποδεκτή επιλογή σε περίπτωση μη ανταπόκρι-
σης. Η χειρουργική αντιμετώπιση πρέπει να λογί-
ζεται ως ικανοποιητική επιλογή στην εντοπισμένη 
νόσο [EL4, RG D] (Θέση 6D).

5.  Συντηρητική αντιμετώπιση 
ενεργού νόσου Crohn

5.1. Εισαγωγή

Ο σχεδιασμός της θεραπείας για έναν ασθενή με 
νόσο Crohn πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη δραστη-
ριότητα, τη θέση και τη συμπεριφορά της νόσου 
και πρέπει πάντα να συζητείται με τον ασθενή. Ο 
καθορισμός της δραστηριότητας μπορεί να είναι 
πιο δύσκολος στη νόσο Crohn σε σχέση με την 
Ελκώδη Κολίτιδα, επειδή ορισμένα συμπτώματα 
(όπως το άλγος και η διάρροια στην πρώτη) μπο-
ρεί να οφείλονται σε άλλες αιτίες και όχι σε υπο-
τροπή της νόσου αυτής καθ’ αυτής. Εναλλακτικές 
αιτίες όπως εντερική λοίμωξη, κοιλιακό απόστημα, 
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βακτηριακή υπερανάπτυξη, δυσαπορρόφηση χολι-
κών αλάτων, δυσκινησία (σύνδρομο ευερεθίστου 
εντέρου), λιθίαση χοληδόχου κύστεως/χοληφόρων 
θα πρέπει επίσης να διερευνώνται. Η παρουσία σι-
δηροπενικής αναιμίας θα πρέπει να ανιχνεύεται και 
να αντιμετωπίζεται, αφού μπορεί να δικαιολογή-
σει συμπτώματα όπως η κόπωση και ο λήθαργος. 
Ορισμένες φορές, η απόφαση για την έναρξη θε-
ραπείας πρέπει να παρθεί χωρίς να είναι γνωστή η 
ακριβής κατανομή και η πλήρης έκταση της νόσου, 
ειδικά σε ασθενείς με σοβαρή νόσο. Η εμπειρία έχει 
δείξει ότι συχνά οι θεράποντες ιατροί δεν αξιολο-
γούν σωστά τη δραστηριότητα της νόσου οπότε θα 
πρέπει να αναζητούν αντικειμενικά κριτήρια ενερ-
γού νόσου (φλεγμονώδεις δείκτες ή ευρήματα στην 
ενδοσκόπηση) πριν αποφασίσουν την έναρξη ή την 
τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής. Αυτό 
το μοντέλο προσέγγισης του ασθενή έχει υποστη-
ριχθεί πρόσφατα και στη μελέτη SONIC (Study of 
Biologic and Immunomodulator Naïve Patients in 
Crohn’s Disease) όπου το θεραπευτικό όφελος ήταν 
σημαντικά υψηλότερο στους ασθενείς με ενδοσκο-
πικά αποδεδειγμένη ενεργό νόσο κατά την είσοδο 
στη μελέτη.1

Η επιλογή του κατάλληλου φαρμακευτικού παρά-
γοντα επηρεάζεται από την ισορροπία μεταξύ της 
δραστικότητας του σκευάσματος και των πιθανών 
παρενεργειών αυτού, την προηγούμενη ανταπόκρι-
ση στη θεραπεία (ειδικά στην περίπτωση αντιμετώ-
πισης υποτροπής της νόσου ή νόσου που παρουσι-
άζει εξάρτηση ή αντοχή στα ΚΣ) και την παρουσία 
εξωεντερικών εκδηλώσεων ή επιπλοκών. Διαφο-
ρετικές φαρμακοτεχνικές μορφές της ίδιας δρα-
στικής ουσίας απελευθερώνονται σε διαφορετικές 
ανατομικές θέσεις στον πεπτικό σωλήνα και μπορεί 
να εμφανίζουν αποκλειστικά τοπική δράση (όπως 
συμβαίνει με συγκεκριμένες μορφές μεσαλαζίνης 
ή βουδεζονίδης), οπότε η θεραπευτική επιλογή θα 
πρέπει να προσαρμόζεται μεμονωμένα σε κάθε 
ασθενή. Η απόφαση να μη λάβει ενεργό θεραπεία 
ένας ασθενής με ήπια νόσο είναι μία αποδεκτή επι-
λογή, αφού σε πρόσφατη συστηματική ανασκόπη-

ση πολυκεντρικών κλινικών μελετών, το 18% (95% 
ΔΕ 14-24%) των ασθενών οδηγήθηκε σε ύφεση 
της νόσου λαμβάνοντας μόνο εικονικό φάρμακο.2 
Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρατίθε-
νται στον ασθενή όλες οι δυνατές θεραπευτικές  
επιλογές. 

Άλλωστε, ο αριθμός των ασθενών που προκύπτει 
μετά το διαχωρισμό τους στις τυχαιοποιημένες 
κλινικές μελέτες ανάλογα με την εντόπιση ή τη συ-
μπεριφορά της νόσου, είναι ιδιαίτερα μικρός για την 
εξαγωγή ασφαλών στατιστικών συμπερασμάτων αν 
και όλοι συμφωνούν ότι οι δύο αυτές κατηγορίες 
ταξινόμησης θεωρούνται σημαντικές, όταν μελε-
τώνται θεραπευτικοί παράγοντες. Τα Κεφάλαια 5.2 
και 5.3 περιγράφουν τις θέσεις και το απαιτούμενο 
υποστηρικτικό κείμενο της Συνάντησης Ομοφωνίας 
για τη συντηρητική θεραπεία της ενεργού νόσου σε 
συγκεκριμένες ανατομικές θέσεις και διαφορετικά 
κλινικά σενάρια, ενώ στο Κεφάλαιο 5.4 αναλύο-
νται θέματα ειδικά για τον κάθε θεραπευτικό πα-
ράγοντα με παράθεση δεδομένων βασισμένων σε  
αποδείξεις.

5.2.  Αντιμετώπιση ανάλογα 
με την εντόπιση και τη 
δραστηριότητα της νόσου

5.2.1.  Εντοπισμένη ειλεοτυφλική νόσος 
Crohn ήπιας δραστηριότητας

Θέση ECCO 5Α

Η βουδεζονίδη σε δόση 9mg ημερησίως είναι η 
προτιμώμενη αγωγή [EL2a, RG B]. Το όφελος της 
μεσαλαζίνης είναι περιορισμένο [EL1a, RG B]. Τα 
αντιβιοτικά δε συστήνονται [EL1b, RG A]. Η μη 
χορήγηση ειδικής αγωγής είναι μία αποδεκτή επι-
λογή στους ασθενείς με ήπια συμπτωματολογία 
[EL5, RG D]. 
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Ένας σημαντικός λοιπόν αριθμός ασθενών εμφανίζει 
νόσο η οποία ακολουθεί ήπια πορεία. Η συνθήκη 
αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν πρόκειται 
να χορηγηθεί κάποιο ΑΚ σκεύασμα ή βιολογικός 
παράγοντας, αν και το στάδιο που λαμβάνεται μία 
τέτοια απόφαση μεταβάλλεται διαρκώς τα τελευταία 
χρόνια. Συγκεκριμένα, σε μία ομάδα 843 ασθενών 
με διάγνωση νόσου Crohn μεταξύ 1990 και 1994 
(IBSEN κοορτή) μόνο το ¼ αυτών λάμβαναν ΑΚ και 
το 4% βιολογικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια 
των πρώτων 10 ετών παρακολούθησης.3 Σε άλλη 
κοορτή ασθενών από την Πολιτεία του Olmsted, 
Minnesota, USA, το 43% των ασθενών δεν έλαβαν 
ποτέ ΚΣ.4 Τέλος, μεταξύ ασθενών που διαγνώστηκαν 
και παρακολουθήθηκαν σε ιδιωτικά νοσοκομεία της 
Γερμανίας για μία διάμεση περίοδο 39 μηνών, το 27% 
αυτών είχαν ήπια νόσο, για την οποία δεν απαιτήθη-
κε η χορήγηση ΚΣ.5 Παρά ταύτα, η πλειονότητα των 
ασθενών με ενεργό νόσο Crohn έχουν συμπτώματα 
και απαιτούν τη χορήγηση αγωγής. 

Η βουδεζονίδη σε δόση 9 mg ημερησίως υπερέχει 
ως θεραπεία επαγωγής της ύφεσης σε ήπια ενεργό, 
εντοπισμένη στον ειλεό και το τυφλό νόσο Crohn 
τόσο έναντι του εικονικού φαρμάκου (σχετικός 
κίνδυνος [ΣΚ] 1,96, 95% ΔΕ 1,19-3,23) όσο και της 
μεσαλαζίνης (ΣΚ 1,63, 95% ΔΕ 1,23-2,16).6 Η βου-
δεζονίδη προτιμάται της πρεδνιζολόνης στην ήπια 
νόσο, διότι σχετίζεται με λιγότερες παρενέργειες 
(ΣΚ 0,64, 95% ΔΕ 0,54-0,76). Ωστόσο, η βουδεζονίδη 
είναι λιγότερο αποτελεσματική σε σχέση με τα συμ-
βατικά ΚΣ στην επαγωγή της ύφεσης (ΣΚ 0,86, 95% 
ΔΕ 0,76-0,98) ιδιαίτερα μεταξύ ασθενών με σοβαρή 
νόσο (Δείκτης Δραστηριότητας της νόσου Crohn, 
CDAI>300) (ΣΚ 0,52, 95% ΔΕ 0,28-0,95). Σε ανεξάρ-
τητες μελέτες, η βουδεζονίδη οδήγησε σε ύφεση το 
51-60% των ασθενών εντός 8-10 εβδομάδων.7-12

Σε πρόσφατη μελέτη σύγκρισης της βουδεζονίδης 
(Budenofalk®) με τη μεσαλαζίνη για την ενεργό νόσο 
Crohn, η οποία δημοσιεύθηκε ως περίληψη μόνο, 
δεν διαπιστώθηκε καμία διαφορά μεταξύ των δύο 
ουσιών.13 Ύφεση επιτεύχθηκε σε ποσοστό 69,5% των 

ασθενών που έλαβαν βουδεζονίδη και στο 62,1% 
αυτών, που έλαβαν μεσαλαζίνη, (η ανάλυση έγινε 
στον «intention to treat, ITT» πληθυσμό). Κλινικά 
σημαντική αλλά στατιστικά ασήμαντη πτώση του 
CDAI κατά 100 μονάδες παρατηρήθηκε στο 89% 
της ομάδας της βουδεζονίδης και στο 79% της με-
σαλαζίνης. Αμφότεροι οι φαρμακευτικοί παράγοντες 
παρουσιάστηκαν εξίσου αποτελεσματικοί στην ήπια 
νόσο Crohn (CDAI<300). Η προαναφερθείσα μελέτη 
παρουσιάστηκε ως περίληψη μετά τη Συνάντηση 
Ομοφωνίας στη Βιέννη το 2008 και τα πρόδρομα 
στοιχεία που περιείχε, βρίσκονται σε αντίθεση με 
παλαιότερη μετα-ανάλυση.14 Η τελευταία δεν ανέδει-
ξε σημαντική επίδραση της μεσαλαζίνης στην αντι-
μετώπιση της ήπιας προς μέτριας ενεργού νόσου 
Crohn ειλεού-τυφλού σε σύγκριση με το εικονικό 
φάρμακο, αν και ανέδειξε σημαντική ελάττωση του 
CDAI, στους ασθενείς που λάμβαναν μεσαλαζίνη 
με επικάλυψη αιθυλ-σελλουλόζης, σε δόση 4 gr την 
ημέρα. Το κλινικό όφελος θεωρείται οριακό αφού η 
πτώση του CDAI ήταν μόνο 18 μονάδες σε σύγκριση 
με το εικονικό φάρμακο, σε 615 ασθενείς (-63 ένα-
ντι -45, p=0,04). Χαμηλότερη δόση μεσαλαζίνης δεν 
μπορεί να προταθεί στην ενεργό νόσο Crohn. Ωστό-
σο, τα αλληλοσυγκρουόμενα αυτά αποτελέσματα 
υποδηλώνουν ότι απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση 
της μεσαλαζίνης στην αντιμετώπιση της ηπίως ενερ-
γού νόσου Crohn. Επί του παρόντος, βρίσκεται σε 
εξέλιξη μελέτη υψηλής δόσης (6 gr ημερησίως) με-
σαλαζίνης στην ενεργό νόσο Crohn. Οι μελλοντικές 
λοιπόν μετα-αναλύσεις θα πρέπει να ενσωματώσουν 
τα στοιχεία των πιο πρόσφατων μελετών με φαρμα-
κοτεχνικές μορφές υψηλής δόσης. 

Τα αντιβιοτικά (μετρονιδαζόλη, σιπροφλοξασίνη), 
με ή χωρίς μεσαλαζίνη δε συστήνονται λόγω συ-
χνών ανεπιθύμητων ενεργειών. Το ίδιο ισχύει και 
για τη θεραπεία, που βασίζεται στη διατροφή, η 
οποία είναι συχνά δύσκολα ανεκτή από τους ενή-
λικες. Παρά ταύτα, υπάρχουν σειρές περιστατικών 
ή μικρές μελέτες που έχουν δείξει μέτρια αποτελε-
σματικότητα των προαναφερθέντων θεραπευτικών 
επιλογών.
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5.2.2.  Εντοπισμένη ειλεοτυφλική νόσος 
Crohn μέτριας δραστηριότητας

Θέση ECCO 5Β

Η μέτρια ενεργός εντοπισμένη νόσου Crohn του 
ειλεού και του τυφλού θα πρέπει να αντιμετωπί-
ζεται κατά προτίμηση με τη χορήγηση βουδεζο-
νίδης 9 mg την ημέρα [EL1a, RG A] ή με συστη-
ματικά ΚΣ [EL1a, RG A]. Τα αντιβιοτικά μπορούν 
να προστεθούν σε περίπτωση υποψίας σηπτικών 
επιπλοκών [EL5, RG D]. Η χορήγηση ΑΖΑ/6-ΜΠ ή 
ΜΤΞ σε συνδυασμό με ΚΣ είναι μία επίσης αποδε-
κτή επιλογή. Η anti-TNF αγωγή θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ως εναλλακτική επιλογή για ασθενείς 
με αντικειμενικά ενεργό νόσο, που παρουσίασαν 
αντοχή, εξάρτηση ή δυσανεξία στα ΚΣ. Ο κίνδυ-
νος βέβαια παρενεργειών θα πρέπει να αξιολογη-
θεί προσεκτικά και να συζητηθεί εκτενώς με τον 
ασθενή [EL1b, RG B].

Τόσο η βουδεζονίδη όσο και η πρεδνιζολόνη θεω-
ρούνται κατάλληλες θεραπευτικές επιλογές για την 
αρχική επαγωγή της ύφεσης στη μετρίως ενεργό 
νόσο Crohn. Η πρεδνιζολόνη είναι ιδιαίτερα απο-
τελεσματική αλλά συνδυάζεται με περισσότερες 
παρενέργειες σε σχέση με τη βουδεζονίδη.6 Σε μία 
συστηματική ανασκόπηση από τη βάση δεδομέ-
νων Cochrane, της δράσης των συμβατικών ΚΣ, δύο 
μελέτες συνέκριναν τα ΚΣ με το εικονικό φάρμακο 
και έξι μελέτες συνέκριναν τα ΚΣ με το 5-αμινοσα-
λικυλικό οξύ (5-ASA).15 Τα ΚΣ αναδείχθηκαν ως ση-
μαντικά πιο αποτελεσματική αγωγή από το εικονικό 
φάρμακο στην επαγωγή ύφεσης στη νόσο Crohn 
(ΣΚ 1,99, 95% ΔΕ 1,51-2,64, p<0,00001). Δεν παρα-
τηρήθηκε καμία διαφορά στο ποσοστό των ασθε-
νών, που παρουσίασαν ανεπιθύμητες ενέργειες και 
λάμβαναν ΚΣ, σε σχέση με αυτούς που λάμβαναν 
υψηλή δόση 5-ASA ενώ δεν ήταν περισσότεροι 
και οι ασθενείς, που αποσύρθηκαν από τη μελέτη 
και λάμβαναν ΚΣ, σε σχέση με αυτούς που λάμβα-
ναν εικονικό φάρμακο ή 5-ASA. Να σημειώσουμε 

επίσης ότι η πρεδνιζολόνη είναι φθηνότερη από 
τη βουδεζονίδη, εφόσον θεωρήσουμε το κόστος 
σημαντικό παράγοντα. Η δόση της πρεδνιζολόνης 
ρυθμίζεται ανάλογα με την κλινική ανταπόκριση 
εντός διαστήματος μερικών εβδομάδων (βλέπε 
παρακάτω). Ταχεία ελάττωση της δόσης μπορεί να 
αποτελέσει την αιτία πρώιμης υποτροπής. Η Συνά-
ντηση Ομοφωνίας δεν υποστηρίζει ως μεμονωμέ-
νη θεραπεία πρώτης γραμμής στη μετρίως ενεργό 
νόσο Crohn του ειλεού τη βασιζόμενη στη διατρο-
φή (Κεφάλαια 5.2.1 και 5.4.9), τα αντιβιοτικά (εκτός 
της υποψίας σηπτικών επιπλοκών) ή τη χειρουργική  
αντιμετώπιση.

Ιδιαίτερη προσπάθεια πρέπει πάντα να καταβάλλεται 
για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης των ασθενών με 
νόσο Crohn στα ΚΣ, αν και τα τελευταία εξακολου-
θούν να αποτελούν (έως το 2009) τη βασική επιλογή 
για την αντιμετώπιση της ενεργού νόσου. Τα ΚΣ στε-
ρούνται πλήρως της ικανότητας της διατήρησης της 
ύφεσης και αυτό αποτελεί μέρος του προβλήματος  
(βλέπε Κεφάλαιο 6.0). Ένας στους τέσσερις ασθενείς 
που τα λαμβάνουν για επαγωγή συμπτωματικής ύφε-
σης, θα εξακολουθεί να είναι σε ύφεση μετά ένα έτος 
συμπεριλαμβανομένων και των ασθενών που λαμ-
βάνουν ΑΚ.16

Μία αποτελεσματική προσέγγιση ελαχιστοποίησης 
της χρήσης των ΚΣ αποτελεί η πρώιμη χρήση των 
anti-TNF παραγόντων. Η επιλογή των κατάλληλων 
ασθενών για τη λήψη βιολογικών θεραπειών εξαρ-
τάται από τα κλινικά τους χαρακτηριστικά, την προ-
γενέστερη κλινική ανταπόκριση σε άλλα φάρμακα, 
το φαινότυπο και έτερες συνυπάρχουσες παθήσεις. 
Συγκεκριμένοι πληθυσμοί ασθενών μπορεί να απο-
κομίσουν μεγαλύτερο όφελος από την πρώιμη χρή-
ση των βιολογικών παραγόντων, συμπεριλαμβανο-
μένων και των ανθεκτικών και των εξαρτωμένων 
από τα ΚΣ, ασθενών (Κεφάλαιο 5.3.3).17 Ωστόσο, μία 
μελέτη 133 ασθενών με ενεργό νόσο Crohn που 
δεν είχαν λάβει προηγουμένως ΚΣ, αντιμεταβολί-
τες ή IFX υποστήριξε την πρώιμη χρήση βιολογικής 
θεραπείας και σε αυτούς. Η συγκεκριμένη μελέτη 
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τυχαιοποίησε τους ασθενείς είτε σε πρώιμη συν-
δυασμένη ΑΚ αγωγή ή σε συμβατική αγωγή (Step 
Up/Top Down μελέτη).18 Το 60% των 65 ασθενών 
στο βραχίονα της συνδυασμένης ΑΚ αγωγής ήταν 
σε ύφεση την 26η εβδομάδα χωρίς τη χρήση ΚΣ και 
χωρίς την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης σε σύ-
γκριση με το 35,9% των 64 μαρτύρων (συμβατική 
θεραπεία), δίδοντας μία απόλυτη διαφορά 24,1% 
(95% ΔΕ 7,3-40,8, p=0,006). Είναι δε, πια θεμελιω-
μένο (μέσω της μελέτης SONIC), ότι ο συνδυασμός 
IFX με ΑΖΑ είναι πιο αποτελεσματικός από τη μονο-
θεραπεία με IFX στην επίτευξη (και διατήρηση) της 
ελεύθερης ΚΣ ύφεσης σε ασθενείς με πρώιμη νόσο 
Crohn.1 Η διαπίστωση αυτή υπογραμμίζεται και στo 
Κεφάλαιο για τη διατήρηση της ύφεσης, αν και η δι-
άκριση μεταξύ επαγωγής και διατήρησης της ύφε-
σης δεν πρέπει να προβληματίζει, αφού συνήθως 
η μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη είναι 
ομαλή. Οι ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα 
καθενός εκ των διαθέσιμων anti-TNF παραγόντων 
περιγράφονται ξεχωριστά στο Κεφάλαιο 5.4.4. 

5.2.3.  Εντοπισμένη ειλεοτυφλική νόσος 
Crohn έντονης δραστηριότητας

Θέση ECCO 5C

Στην έντονα ενεργό εντοπισμένη στον τελικό ει-
λεό και το τυφλό νόσο Crohn πρέπει αρχικά να 
χορηγηθούν συστηματικά ΚΣ [EL1a, RG A]. Για 
τους ασθενείς που υποτροπιάζουν και παρουσι-
άζουν αντικειμενικά ευρήματα ενεργού νόσου, 
η χορήγηση anti-TNF θεραπείας με ή χωρίς τη 
σύγχρονη χορήγηση ΑΚ είναι μία αποδεκτή επι-
λογή [EL1a, RG B για το IFX]. Οι ασθενείς που εμ-
φανίζουν υποτροπιάζουσα νόσο περιστασιακά, 
δύνανται να λάβουν εκ νέου ΚΣ σε συνδυασμό 
με ΑΚ. Η χειρουργική επέμβαση είναι μία στοι-
χειοθετημένη εναλλακτική επιλογή για ορισμέ-
νους ασθενείς και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
και να συζητηθεί με τον ασθενή [EL5, RG D].

Η αρχική αντιμετώπιση της σοβαρής νόσου Crohn του 
ειλεού περιλαμβάνει ακόμη τη χρήση πρεδνιζολόνης 
ή ενδοφλέβιας υδροκορτιζόνης. Θεμελιώδη αλλαγή 
στη θεραπευτική προσέγγιση τα τελευταία 5 έτη, έχει 
αποτελέσει η αναγνώριση της δυνατότητας χρήσης 
κλινικών κριτηρίων στη διάγνωση για την πρόβλεψη 
της επακόλουθης πορείας της νόσου (Κεφάλαιο 5.3). Η 
δυνατότητα αυτή με τη σειρά της, έχει επηρεάσει το 
χρόνο εισόδου των anti-TNF και των ΑΚ παραγόντων, 
στους ασθενείς με δείκτες δυσμενούς πρόγνωσης. Το 
χρονικό σημείο μάλιστα εισόδου στο θεραπευτικό 
σχήμα του IFX ή του adalimumab (ADA) επιταχύνεται 
ακόμη περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προ-
αναφερθέντες παράγοντες έχουν συσχετιστεί με ση-
μαντική ελάττωση (περίπου 30% στους 12 μήνες) των 
χειρουργικών επεμβάσεων και των νοσηλειών εξαιτίας 
της NC, όταν χορηγούνται παρατεταμένα.19,20 Ωστόσο, 
δεν υπάρχουν δεδομένα, που να αφορούν αποκλειστι-
κά την εντοπισμένη νόσο του τελικού ειλεού-τυφλού. 

Είναι προτιμότερο οι anti-TNF παράγοντες να φυλάσ-
σονται προς χρήση για τους ασθενείς, που δεν αντα-
ποκρίνονται στην αρχική θεραπεία και για τους οποί-
ους η χειρουργική επέμβαση θεωρείται ακατάλληλη. 
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η χειρουργική παρέμ-
βαση πρέπει να προηγείται του ADA, του IFX ή του 
certolizumab pegol (το τελευταίο δεν έχει έγκριση για 
χρήση στη νόσο Crohn στην Ευρώπη). Η θεραπευτική 
στρατηγική για ένα συγκεκριμένο ασθενή θα πρέπει 
να καθορίζεται μέσα από τη συνεργασία και την «από 
κοινού» απόφαση του ασθενούς, του γαστρεντερο-
λόγου και του χειρουργού. Η θέση της χειρουργικής 
επέμβασης στην εντοπισμένη στον τελικό ειλεό και το 
τυφλό νόσο Crohn είναι πρωιμότερη στο θεραπευτι-
κό αλγόριθμο, σε σχέση με τη θέση που κατέχει για τη 
νόσο Crohn με εντόπιση σε άλλη ανατομική περιοχή, 
αν και οι anti-TNF παράγοντες φαίνεται να ελαττώ-
νουν την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης. Μάλιστα 
ορισμένοι ειδικοί εξακολουθούν να συστήνουν τη χει-
ρουργική επέμβαση (και συγκεκριμένα λαπαροσκοπι-
κά υποβοηθούμενη εκτομή, Κεφάλαιο 7.2.6) αντί της 
χρήσης anti-TNF παράγοντα, όταν η νόσος εντοπίζεται 
στον τελικό ειλεό-τυφλό. Άλλοι συστήνουν εκτομή, 
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εφόσον η φαρμακευτική αγωγή δεν είναι αποτελε-
σματική εντός 2-6 εβδομάδων. Είναι δε πλέον ξεκά-
θαρο, ότι ο συνδυασμός IFX και AZA υπερέχει έναντι 
της μονοθεραπείας ενός εκάστου, όταν πρόκειται για 
ασθενείς που ξεκινούν anti-TNF αγωγή και δεν έχουν 
λάβει ποτέ στο παρελθόν ΑΚ, είτε πρόκειται για επα-
γωγή, είτε για διατήρηση της ύφεσης, έως ένα έτος, 
είτε για επούλωση του εντερικού βλεννογόνου.1 Ωστό-
σο, μόνο οι ασθενείς με αυξημένη CRP ορού ή την 
παρουσία βλεννογονικών βλαβών στην κολονοσκό-
πηση αποκτούσαν επιπλέον όφελος από τη θεραπεία 
με IFX. Ο συνδυασμός IFX και AZA δεν υπερείχε της 
μονοθεραπείας με IFX στην υποομάδα των ασθενών 
με σημεία ενεργού φλεγμονής. Είναι προς το παρόν 
άγνωστο αν η συνδυαστική θεραπεία με άλλους εκτός 
του IFX anti-TNF παράγοντες μπορεί να οδηγήσει σε 
βελτίωση της κλινικής εικόνας ασθενών, που δεν έχουν 
λάβει στο παρελθόν AK πέραν των ΚΣ.  

Ορισμένες φορές μπορεί να είναι δύσκολος ο διαχωρι-
σμός μεταξύ ενεργού νόσου και σηπτικών επιπλοκών. 
Παρά ταύτα, τα αντιβιοτικά θα πρέπει να χορηγούνται 
στους ασθενείς με πυρετό, εντοπισμένη κοιλιακή ευαι-
σθησία ή όταν η απεικόνιση έχει εντοπίσει την παρου-
σία αποστήματος. Η προσθήκη σιπροφλοξασίνης και 
μετρονιδαζόλης σε ασθενή που λαμβάνει βουδεζονί-
δη, δεν έχει δείξει επιπλέον θεραπευτικό όφελος ένα-
ντι της μονοθεραπείας με βουδεζονίδη στην ενεργό 
νόσο Crohn.21

5.2.4.  Νόσος Crohn εντοπισμένη στο παχύ 
έντερο

Θέση ECCO 5D

Η ενεργός νόσος Crohn του παχέος εντέρου μπορεί 
να αντιμετωπιστεί με τη χορήγηση σουλφασαλαζί-
νης εφόσον είναι ηπίως ενεργή [EL1b, RG A] ή με 
συστηματικά ΚΣ [EL1a, RG A]. Η χορήγηση anti-TNF 
παράγοντα με ή χωρίς τη σύγχρονη χορήγηση ΑΚ 
είναι μία αποδεκτή επιλογή, για τους ασθενείς που

υποτροπιάζουν και εμφανίζουν αντικειμενικά ευ-
ρήματα μέτριας ή εντόνως ενεργού νόσου [EL1a, 
RG B για το IFX]. Για ορισμένους ασθενείς που πα-
ρουσιάζουν περιστασιακά υποτροπιάζουσα νόσο, 
η εκ νέου χορήγηση ΚΣ σε συνδυασμό με ΑΚ μπο-
ρεί να είναι επίσης κατάλληλη επιλογή. Το χειρουρ-
γείο πρέπει πάντα να συζητείται πριν την έναρξη 
των ΑΚ ή των anti-TNF παραγόντων [EL5, RG D].

Η επιβεβαίωση της δραστηριότητας αλλά και του βαθ-
μού αυτής στη νόσο Crohn του παχέος εντέρου είναι 
ευκολότερη, σε σχέση με τη εντοπισμένη στο λεπτό 
έντερο νόσο, ακόμη και αν λάβουμε υπόψη ότι η ενερ-
γός νόσος Crohn του ειλεού είναι εύκολα προσβάσιμη 
με την ειλεο-κολονοσκόπηση στην πλειονότητα των 
ασθενών. Η διαπίστωση αυτή ίσως αποτελεί εξήγηση 
για το γεγονός ότι η νόσος του παχέος εντέρου αντα-
ποκρίνεται καλύτερα στην anti-TNF θεραπεία σε σχέση 
με τη νόσο του ειλεού.22 Τα συστηματικά ΚΣ όπως η 
πρεδνιζολόνη ή άλλα ισοδύναμα είναι αποτελεσματι-
κά23,24 σε αντίθεση με τη βουδεζονίδη, η οποία δεν έχει 
ρόλο στη θεραπεία της νόσου του παχέος εντέρου με 
την παρούσα φαρμακοτεχνική της μορφή, εκτός αν η 
νόσος είναι αποκλειστικά εντοπισμένη στο εγγύτερο 
τμήμα του παχέος εντέρου (τυφλό-ανιόν). Επομένως, 
τα ΚΣ παραμένουν η θεραπεία πρώτης γραμμής, με 
τα ΑΚ να αποτελούν την επόμενη επιλογή ως μέσον 
περιορισμού της χρήσης των ΚΣ, στους ασθενείς που 
υποτροπιάζουν. Στο θεραπευτικό σχεδιασμό πρέπει 
σαφώς να ληφθεί υπόψη η προγενέστερη ανταπό-
κριση στη θεραπεία και το πρότυπο της νόσου, όπως 
συμβαίνει με τη νόσο Crohn, που εντοπίζεται σε οποια-
δήποτε άλλη θέση. Συγκεκριμένα, αν υπάρχει περιστα-
σιακή υποτροπή και προηγηθείσα ταχεία ανταπόκριση 
στα ΚΣ τότε είναι αποδεκτή η εκ νέου χορήγηση ΚΣ.

Εξίσου σημαντική παράμετρος όμως είναι και η διατή-
ρηση των προσδοκιών τόσο των γαστρεντερολόγων 
όσο και των ασθενών σε λογικό επίπεδο: δεν είναι πια 
αποδεκτή η επαναλαμβανόμενη χορήγηση σχημάτων 
ΚΣ, από τη στιγμή που είναι διαθέσιμοι οι anti-TNF 
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παράγοντες ως αποτελεσματική θεραπεία για την επί-
τευξη και τη διατήρηση της ελεύθερης ΚΣ ύφεσης. Αν 
τα συμπτώματα επιμένουν παρά τη χρήση ΚΣ (με ή 
χωρίς τη σύγχρονη χορήγηση ΑΚ), πρέπει να γίνεται 
ενδοσκοπική αξιολόγηση της δραστηριότητας της 
νόσου και να χορηγούνται anti-TNF παράγοντες, εφό-
σον διαπιστώνεται ενεργός νόσος (Κεφάλαιο 5.3.2). Η 
χειρουργική επέμβαση κρίνεται αποδεκτή, εφόσον οι 
ασθενείς δεν ανταποκριθούν ή απολέσουν την αντα-
πόκρισή τους στην anti-TNF αγωγή (Κεφάλαιο 7.3). 
Ορισμένες φορές η νόσος Crohn του παχέος εντέρου 
είναι τόσο σοβαρή και επιθετική (συχνά σε συνδυα-
σμό με περιεδρική σήψη), ώστε η χειρουργική διακο-
πή της συνέχειας του παχέος εντέρου να κρίνεται απα-
ραίτητη για τον έλεγχο των συμπτωμάτων πριν κριθεί 
ως ασφαλής η έναρξη anti-TNF αγωγής. 

Η χρήση σουλφασαλαζίνης, μετρονιδαζόλης25 ή θε-
ραπείας βασισμένης στη διατροφή26 στους ενήλικες 
με νόσο Crohn του παχέος εντέρου αποτελούν επι-
λογές με ιστορική σημασία. Η σουλφασαλαζίνη σε 
δόση 4 gr ημερησίως είναι μετρίως αποτελεσματική 
στην ενεργό νόσο του παχέος εντέρου,23,24 αλλά δεν 
μπορεί να συστηθεί εξαιτίας της μεγάλης συχνότη-
τας παρενεργειών. Δεν υπάρχουν δεδομένα που να 
υποστηρίζουν ότι η μεσαλαζίνη είναι αποτελεσμα-
τική στην ενεργό νόσο Crohn του παχέος εντέρου, 
ωστόσο, οι απόψεις ποικίλλουν για την αξία της 
τοπικά χορηγούμενης μεσαλαζίνης ως συμπληρω-
ματικής θεραπείας στη νόσο Crohn του αριστερού 
τμήματος του παχέος εντέρου. Ομοίως, οι απόψεις 
διίστανται και για τη χρήση της τοπικά χορηγούμε-
νης μεσαλαζίνης στην όλως περιφερική νόσο Crohn. 

5.2.5.  Εκτεταμένη νόσος Crohn λεπτού 
εντέρου

Θέση ECCO 5Ε

Η εκτεταμένη νόσος Crohn του λεπτού εντέρου 
πρέπει να αντιμετωπίζεται με συστηματικά ΚΣ

και θειοπουρίνες ή ΜΤΞ [EL5, RG D]. Η χορήγηση 
anti-TNF αγωγής με ή χωρίς συνδυασμό με ΑΖΑ 
είναι μία αποδεκτή επιλογή στους ασθενείς που 
υποτροπιάζουν και παρουσιάζουν αντικειμενικά 
ευρήματα μετρίας ή έντονα ενεργού νόσου [EL5, 
RG D]. Η συμπληρωματική θρεπτική υποστήριξη 
είναι αποδεκτή [EL4, RG C]. Η χειρουργική επιλογή 
πρέπει να τεθεί υπόψη και να συζητηθεί σε πρώι-
μο στάδιο της νόσου. 

Θέση ECCO 5F

Οι ασθενείς, που παρουσιάζουν κλινικά χαρα-
κτηριστικά υποδηλούντα δυσμενή πρόγνωση 
φαίνεται να είναι, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, 
οι πλέον κατάλληλοι υποψήφιοι για την πρώιμη 
χορήγηση θειοπουρινών, ΜΤΞ και/ή anti-TNF πα-
ραγόντων [EL5, RG D].

Το φλεγμονώδες φορτίο είναι μεγαλύτερο στην 
εκτεταμένη (>100 εκ) σε σχέση με την περισσότερο 
εντοπισμένη νόσο στο λεπτό έντερο, οδηγώντας 
συχνά σε θρεπτικές ανεπάρκειες. Η χορήγηση ΚΣ 
και η πρώιμη χρήση ΑΚ συνδυαστικά (ως παρα-
γόντων που επιτρέπουν την απόσυρση των ΚΣ), 
θεωρείται αποδεκτή. Η θερμιδική υποστήριξη θα 
πρέπει να γίνεται συμπληρωματικά των άλλων θε-
ραπειών και θα πρέπει να λογίζεται ως πρωτογενής 
θεραπεία μόνο στην ήπια νόσο.26 Ωστόσο, η πρώι-
μη χρήση των anti-TNF παραγόντων θα πρέπει να 
αξιολογείται, ιδιαίτερα στους ασθενείς που εμφα-
νίζουν κλινικές ενδείξεις δυσμενούς πρόγνωσης 
(Κεφάλαιο 5.3), αφού αρκετές μελέτες έχουν δείξει, 
ότι η anti-TNF θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική 
όταν η έναρξή της γίνεται σε πρώιμο στάδιο. Στην 
CHARM μελέτη με το ADA, το ποσοστό κλινικής 
ύφεσης πλησίασε το 60% στους ασθενείς που είχαν 
νόσο Crohn για λιγότερο από 2 έτη, σε σύγκριση με 
το 40% (p<0,05) στους ασθενείς που παρουσιάζουν 
νόσο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.27 Παρό-
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μοιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στους ασθενείς 
που έλαβαν IFX ως πρώτης γραμμής θεραπεία, εκ 
των οποίων >90% εμφάνισαν κλινική ανταπόκριση 
μετά την πρώτη χορήγηση.18 Το ίδιο ισχύει και για το 
certolizumab pegol.28 Οι πιο ισχυρές ενδείξεις υπέρ 
της πρώιμης παρέμβασης με εντατικά σχήματα 
προέρχονται από μία πιλοτική μελέτη στη μετεγχει-
ρητική νόσο Crohn: 10/11 (91%) ασθενείς που έλα-
βαν IFX μετά από δεξιά ημικολεκτομή δεν παρου-
σίαζαν ενδοσκοπικά σημεία υποτροπής μετά από 1 
χρόνο29 σε σύγκριση με 2/13 (15%, p=0,0006), που 
έλαβαν εγχύσεις με εικονικό φάρμακο. Είναι βέβαια 
σημαντικό να σημειώσουμε, ότι αυτά τα δεδομέ-
να προέρχονται από μελέτες, που είτε περιέλαβαν 
μικρό αριθμό ασθενών ή απέκλεισαν ασθενείς με 
εκτεταμένη νόσο. Παρά ταύτα, η κοινή λογική υπο-
δηλώνει ότι ο χειρισμός ασθενών με εκτεταμένη 
νόσο λεπτού εντέρου πρέπει να είναι πιο επιθετικός, 
έχοντας υπόψη τις καλά τεκμηριωμένες αρνητικές 
συνέπειες της συγκεκριμένης μορφής της νόσου 
Crohn.30

Η επιλογή της χειρουργικής εκτομής σε ασθενείς με 
εκτεταμένη νόσο λεπτού εντέρου, ενέχει τον κίνδυ-
νο της εμφάνισης συνδρόμου βραχέος εντέρου. Η 
θερμιδική υποστήριξη με ή χωρίς anti-TNF θερα-
πεία πριν από πολλαπλή πλαστική στενώσεων είναι 
μία αποδεκτή στρατηγική. Η χειρουργική επιλογή, 
ειδικά η πλαστική στενώσεων, θεωρείται πιο κατάλ-
ληλη όταν υπάρχουν μακροχρόνιες, μεμονωμένες 
και καθηλωμένες στενώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δίνεται στην εξασφάλιση της βέλτιστης 
προσέγγισης προκειμένου να αποφευχθεί η υπο-
τροπή (Κεφάλαιο 8). Η χρήση των anti-TNF ή των 
ΑΚ παραγόντων μπορεί να είναι αποδεκτή εξαρτω-
μένου του χρονικού διαστήματος από την προη-
γηθείσα χειρουργική επέμβαση ή το χρόνο από τη 
διάγνωση έως την πρώτη χειρουργική επέμβαση, 
αφού αυτοί οι παράγοντες μπορούν να προβλέ-
ψουν την επιθετικότητα της νόσου Crohn και να 
επιτρέψουν να σχεδιαστεί η μετεγχειρητική αγωγή 
κατάλληλα προκειμένου να τροποποιηθεί η επιθε-
τικότητα αυτή.  

5.2.6.  Νόσος Crohn οισοφάγου, στομάχου, 
δωδεκαδακτύλου

Θέση ECCO 5G

H νόσος Crohn του οισοφάγου ή του στομάχου-
δωδεκαδακτύλου μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη 
χρήση ενός αναστολέα αντλίας πρωτονίων [EL5, 
RG D] και εφόσον κριθεί αναγκαίο και με τη σύγ-
χρονη χορήγηση συστηματικών ΚΣ [EL4, RG C] 
και θειοπουρινών ή ΜΤΞ [EL4, RG C]. Η anti-TNF 
αγωγή αποτελεί εναλλακτική επιλογή στη σοβα-
ρή ή ανθεκτική νόσο [EL4, RG D]. H διαστολή ή η 
χειρουργική αποκατάσταση θεωρούνται αποδε-
κτές, όταν παρατηρούνται αποφρακτικά συμπτώ-
ματα [EL4, RG C].

Η ανεύρεση προσβολής του ανωτέρου πεπτικού 
από τη νόσο Crohn παρουσιάζει αυξητική τάση, 
λόγω του ότι οι ασθενείς υποβάλλονται συχνότε-
ρα σε γαστροδωδεκαδακτυλοσκόπηση. Συνήθως 
δεν υπάρχουν συμπτώματα προερχόμενα από τη 
συγκεκριμένη ανατομική περιοχή και αν και η ταξι-
νόμηση κατά Montreal προσδιορίζει την προσβολή 
του ανωτέρου πεπτικού ως υποομάδα ανεξάρτητη 
από την εντόπιση της νόσου σε άλλα ανατομικά 
τμήματα του πεπτικού σωλήνα, δεν υπάρχει ομο-
φωνία ως προς το τι αξιολογείται ως σημαντική 
«προσβολή». Τα περιγραφόμενα δεδομένα επίπτω-
σης ποικίλλουν σημαντικά, εξαρτώμενα από τους 
ορισμούς που χρησιμοποιούνται και τους πληθυ-
σμούς που μελετώνται. Τα παιδιατρικά δεδομένα 
υποστηρίζουν ότι η ενδοσκόπηση του ανωτέρου 
πεπτικού είναι χρήσιμη στη διαφορική διάγνωση 
μεταξύ νόσου Crohn και Ελκώδους Κολίτιδας, όταν 
η φλεγμονή περιορίζεται μόνο στο παχύ έντερο. 
Ωστόσο, αυτή η παραδοχή δεν έχει επαρκώς με-
λετηθεί στους ενήλικες.31 Ελεγχόμενες μελέτες ανε-
ξάρτητων θεραπευτικών σχημάτων δεν υπάρχουν 
παρά τη διαπίστωση, ότι η νόσος Crohn του εγγύτε-
ρου πεπτικού σωλήνα έχει χειρότερη πρόγνωση.32 
Η θεραπεία που βασίζεται σε αποδείξεις, προέρχεται 
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από σειρές περιστατικών.33,34 Οι περισσότεροι ειδι-
κοί θα προσέθεταν έναν αναστολέα αντλίας πρω-
τονίων στη συμβατική θεραπεία επαγωγής της ύφε-
σης και θα ξεκινούσαν πρωιμότερα anti-TNF θερα-
πεία σε σχέση με τη νόσο την εντοπισμένη σε άλλες 
θέσεις, εξαιτίας της δυσμενούς πρόγνωσης.

5.3.  Αντιμετώπιση ανάλογα με 
την κλινική πορεία και τη 
συμπεριφορά της νόσου

Η επιθυμία αλλαγής του προτύπου της νόσου Crohn 
στο μέλλον έχει οδηγήσει στη θέσπιση νέων στόχων 
τόσο στις κλινικές μελέτες όσο και στην αντιμετώπι-
ση των ατόμων με νόσο Crohn. Έχει λοιπόν ξεκινήσει 
τα τελευταία χρόνια μία συντονισμένη προσπάθεια 
εντοπισμού των ασθενών με δυσμενή πρόγνωση, οι 
οποίοι είναι πιθανό να ωφεληθούν περισσότερο από 
την πρώιμη χρήση των ΑΚ ή των βιολογικών παραγό-
ντων. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί σημαντική δυσκολία 
στην αναγνώριση αξιόπιστων παραγόντων κινδύνου, 
που να μπορούν να προβλέψουν μία δυσμενή έκ-
βαση της νόσου. Παλαιότερες μελέτες έδειξαν ότι 
το κάπνισμα ασκεί αρνητική επίδραση στην πορεία 
της νόσου Crohn, εδικά όταν αναφερόμαστε σε γυ-
ναίκες με μετεγχειρητική υποτροπή.35 Οι νέοι ασθε-
νείς και αυτοί με εκτεταμένη νόσο στο λεπτό έντερο 
παρουσίασαν 3-7 φορές αυξημένη θνησιμότητα σε 
πληθυσμιακή μελέτη.30 Οι μελέτες βέβαια αυτές δεν 
διέθεταν ούτε τον κατάλληλο σχεδιασμό ούτε ικανό 
αριθμό συμμετεχόντων (εξασφάλιση της απαραίτη-
της στατιστικής δύναμης), ώστε να συνδυάσουν τα 
αποτελέσματα με το φαινότυπο των ασθενών.36

Συγκεκριμένα κλινικά χαρακτηριστικά κατά τη διά-
γνωση μπορούν τώρα πια να συσχετισθούν με την 
πορεία της νόσου για τα επόμενα 5 έτη. Το ερώτημα 
όμως του κατά πόσον οι θεραπευτικές αποφάσεις 
που θα στηριχθούν σε αυτήν την πληροφορία, είναι 
σε θέση να αλλάξουν το κλινικό αποτέλεσμα παρα-
μένει αναπάντητο. Μία Γαλλική ομάδα ερευνητών σε 

μία αναδρομική μελέτη 1188 ασθενών το 2006, περι-
έγραψε χαρακτηριστικά σχετιζόμενα με την ανάπτυ-
ξη «αναπηρικής νόσου».37 Ως «αναπηρική νόσος» ορί-
στηκε η κατάσταση, κατά την οποία οι ασθενείς είχαν 
ανάγκη περισσοτέρων των δύο σχημάτων ΚΣ νοση-
λείας, χορήγησης ΑΚ ή υπεβλήθησαν σε χειρουργική 
επέμβαση εντός 5 ετών από τη διάγνωση της νόσου. 
Η νεαρή ηλικία (<40 ετών), η πρώιμη ανάγκη χορήγη-
σης ΚΣ και η παρουσία περιεδρικής νόσου αποτελούν 
παράγοντες κατά τη διάγνωση, που συσχετίσθηκαν 
με δυσμενή πρόγνωση. Οι συγγραφείς επιβεβαίωσαν 
τα αποτελέσματα της αναδρομικής μελέτης με την 
προοπτική παρακολούθηση 302 ασθενών από το 
1998. Αν δύο από τα προαναφερθέντα κριτήρια ήταν 
παρόντα κατά τη διάγνωση, τότε το 84% (91% στην 
αναδρομική κοορτή) είχαν «αναπηρική νόσο» μέσα 
στα πρώτα 5 έτη από τη διάγνωση και αν και οι τρεις 
παράγοντες κινδύνου ήταν παρόντες τότε τα ποσο-
στά ήταν 91% και 93% αντίστοιχα. Η συγκεκριμένη, 
βασισμένη σε νοσηλευόμενους ασθενείς, μελέτη θέ-
τει ένα μέτρο αξιολόγησης των θεραπευτικών σχημά-
των, που είναι σε θέση να αλλάξουν το πρότυπο της 
νόσου παρά το δυσανάλογα μεγάλο αριθμό ασθενών 
με «αναπηρική νόσο». Τα κριτήρια «αναπηρικής νό-
σου» αξιολογήθηκαν και σε μία πληθυσμιακή κοορτή 
στο Olmsted County, Minnesota. Σε αυτήν την κοορ-
τή 72 ασθενών, στους οποίους τέθηκε η διάγνωση 
νόσου Crohn μεταξύ 1983 και 1996 και παρακολου-
θήθηκαν για τουλάχιστον 5 έτη, το 54% παρουσίασε 
«αναπηρική νόσο».38 

Η αναγκαιότητα χρήσης των προαναφερθέντων κρι-
τηρίων στην κλινική πράξη πηγάζει από το γεγονός 
της ανεξάρτητης επιβεβαίωσής τους από διαφορετι-
κές μελέτες.38,39 Σε μία ανεξάρτητη μελέτη η «βαριά 
νόσος» ορίστηκε πιο αυστηρά39 ως η ανάπτυξη σύν-
θετης περιεδρικής νόσου, η εκτομή οιουδήποτε τμή-
ματος παχέος εντέρου, η εκτομή 2 ή περισσοτέρων 
τμημάτων λεπτού εντέρου ή η κατασκευή μόνιμης 
στομίας εντός 5 ετών από τη διάγνωση. Ο επιπολα-
σμός της «βαριάς νόσου» εντός των 5 ετών από τη 
διάγνωση στην άνωθεν περιγραφόμενη σειρά 361 
ασθενών ήταν 37%. Η παρουσία περιεδρικής νόσου, 
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η νεαρή ηλικία έναρξης της νόσου και η εξαρχής ανά-
γκη χρήσης ΚΣ επιβεβαιώθηκαν αλλά και η στενωτική 
συμπεριφορά της νόσου Crohn και η απώλεια σωμα-
τικού βάρους >5 Kgr προ της διάγνωσης, συσχετίσθη-
καν ανεξάρτητα με την ανάπτυξη σοβαρής νόσου. 

Κατά συνέπεια, ασθενείς που διαγιγνώσκονται σε νε-
αρή ηλικία, παρουσιάζουν εκτεταμένη νόσο και χρή-
ζουν εξαρχής λήψης ΚΣ ή παρουσιάζουν κατά τη διά-
γνωση περιεδρική νόσο, μπορούν να θεωρηθούν ως 
έχοντες δυσμενή πρόγνωση. Η συνθήκη αυτή πρέπει 
να προκαλεί την αναλυτική συζήτηση με τον ασθενή 
και να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στο θεραπευτικό 
σχεδιασμό. Οι αποφάσεις για την εκάστοτε εφαρμο-
ζόμενη αγωγή διαφέρουν μεταξύ της πρώτης εκδή-
λωσης της νόσου και των επακόλουθων υποτροπών 
και εξαρτώνται από το πρότυπο των υποτροπών 
αυτών και την προηγούμενη ανταπόκριση σε συγκε-
κριμένη θεραπεία. Επομένως, ασθενείς που παρου-
σιάζουν εμμένουσα ενεργό νόσο παρά την επαρκή 
χορήγηση ΚΣ θα πρέπει να ταξινομούνται ως ανε-
ξάρτητη ομάδα με νόσο ανθεκτική στα ΚΣ (βλέπε 
Ορισμούς). Είναι εξίσου βοηθητική στο θεραπευτικό 
σχεδιασμό η αναγνώριση και άλλων ανθεκτικών σε 
συγκεκριμένους φαρμακευτικούς παράγοντες ομά-
δων όπως τα ΑΚ και οι anti-TNF. Προς το παρόν, βέ-
βαια, δεν έχουν συμφωνηθεί συγκεκριμένοι ορισμοί 
για τις ομάδες αυτές, αλλά τέτοιοι ασθενείς αντιπρο-
σωπεύουν έναν σημαντικό πληθυσμό που αξίζει εν-
δελεχούς μελέτης.  

5.3.1.  Αντιμετώπιση υποτροπής σε 
σύγκριση με αρχική προσβολή  

Η αρχική αντιμετώπιση της υποτροπής πρέπει να βα-
σίζεται σε προγενέστερα επιτυχημένα θεραπευτικά 
σχήματα. Ωστόσο, σημασία θα πρέπει να δίνεται και 
σε άλλους παράγοντες συμπεριλαμβανομένης της 
προτίμησης του ασθενούς (παρενέργειες, αναγκαία 
ταχύτητα ανταπόκρισης, ευκολία κ.λπ.), του διαστή-
ματος που παρήλθε έως την υποτροπή, της συγχρό-
νως χορηγούμενης αγωγής (εάν η υποτροπή συνέβη 

ενώ ο ασθενής λάμβανε ΑΚ) και της συμμόρφωσης 
στη θεραπεία.

5.3.2. Πρώιμη υποτροπή

Οιοσδήποτε ασθενής που παρουσιάζει πρώιμη υπο-
τροπή (οριζόμενη αυθαίρετα ως μία χρονική περίο-
δος <3 μηνών) θα πρέπει να τίθεται σε ΑΚ προκειμέ-
νου να μειωθεί ο κίνδυνος περαιτέρω υποτροπών. Οι 
απόψεις διίστανται, για το αν πρέπει να χρησιμοποιη-
θούν ξανά ΚΣ αλλά με βραδύτερο ρυθμό μείωσης της 
δόσης ή να χρησιμοποιηθεί ένα ισχυρότερο σχήμα 
για την επαγωγή της ύφεσης. Είναι επίσης σημαντικό 
να επιβεβαιωθεί η ενεργός κατάσταση της νόσου, ως 
αιτία των υποτροπιαζόντων συμπτωμάτων, αλλά όχι η 
έκταση αυτής, εκτός αν κάτι τέτοιο οδηγήσει σε αλλα-
γή του χορηγούμενου θεραπευτικού σχήματος ή σε 
χειρουργική επέμβαση. Οι ασθενείς που παρουσιά-
ζουν μέτρια ή σοβαρή υποτροπή θεωρούνται υποψή-
φιοι για χορήγηση anti-TNF παραγόντων, αφού το IFX 
είναι πιο αποτελεσματικό από την ΑΖΑ στην πρώιμη 
(<2 έτη διάρκεια) νόσο, σε ασθενείς που δεν έχουν 
λάβει στο παρελθόν ΑΚ, ενώ ακόμη μεγαλύτερο πλε-
ονέκτημα προκύπτει από τη χρήση του συνδυασμού 
IFX και ΑΖΑ.1 Όλοι οι anti-TNF παράγοντες είναι πιο 
αποτελεσματικοί, όταν χορηγηθούν σε πρώιμο στάδιο 
(όπως προαναφέρθηκε).

5.3.3.  Νόσος Crohn ανθεκτική στα 
κορτικοστεροειδή

Θέση ECCO 5Η

Οι ασθενείς με αντικειμενικές ενδείξεις ενεργού 
νόσου ανθεκτικής στα ΚΣ πρέπει να λαμβάνουν 
anti-TNF αγωγή με ή χωρίς τη συνδυασμένη χο-
ρήγηση θειοπουρινών ή ΜΤΞ [EL1a, RG B για το 
IFX]. Ωστόσο, θα πρέπει και η χειρουργική επιλο-
γή να τίθεται προς συζήτηση σε πρώιμο στάδιο.
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Σε ασθενή με ενεργό νόσο Crohn ανθεκτική στα 
ΚΣ θα πρέπει να αποκλείονται καταρχήν οι τοπικές 
επιπλοκές (όπως ένα απόστημα), με τη χρήση της 
κατάλληλης απεικονιστικής μεθόδου, αλλά και έτε-
ρα αίτια παρουσίας εμμένουσας συμπτωματολογί-
ας. Αν η ενεργός νόσος τεκμηριωθεί, η χορήγηση 
anti-TNF παράγοντα θεωρείται η πλέον κατάλληλη 
επιλογή. Αν οι συγκεκριμένοι ασθενείς δεν έχουν 
λάβει ποτέ στο παρελθόν ΑΚ, τότε η θεραπεία μπο-
ρεί να ακολουθήσει την κατευθυντήρια οδηγία του 
Κεφαλαίου 5.2.3 (βλέπε και Κεφάλαιο 6.2.7). Οι post-
hoc αναλύσεις των βασικών ελεγχόμενων μελετών 
στους ασθενείς με θεμελιωμένη νόσο Crohn, οι 
οποίοι εμφανίζουν ενεργό νόσο παρά τη θεραπεία 
με ΑΚ, δεν έχουν αναδείξει σημαντικές διαφορές 
στην αποτελεσματικότητα των τριών εγκεκριμένων 
anti-TNF παραγόντων μεταξύ των ασθενών, οι οποί-
οι λαμβάνουν συνδυασμό βιολογικού παράγοντα 
και ΑΚ, σε σχέση με αυτούς που λαμβάνουν μόνο 
βιολογικό παράγοντα. Πρέπει βέβαια να ληφθεί 
υπόψη, ότι αυτές είναι αναλύσεις υποομάδων ασθε-
νών, στους οποίους έχουν ήδη αποτύχει τα ΑΚ και 
οι μελέτες αυτές δεν είχαν σχεδιαστεί για να απα-
ντήσουν το προαναφερόμενο ερώτημα. Τα τρέχο-
ντα δεδομένα υποστηρίζουν ότι η συνέχιση των ΑΚ 
στους ασθενείς που λαμβάνουν βιολογικούς παρά-
γοντες, ελαττώνει την ανοσογονικότητα, περισσό-
τερο σε αυτούς που λαμβάνουν τη θεραπεία μόνο 
επί υποτροπής -μία στρατηγική που έχει εν πολλοίς 
εγκαταλειφθεί, όπου αυτό ήταν δυνατό, λόγω της 
μικρότερης αποτελεσματικότητας. Στην πλειονότη-
τα λοιπόν των ασθενών, που λαμβάνουν βιολογικό 
παράγοντα, η συνέχιση των ΑΚ με μόνο επιχείρημα 
την ελάττωση του σχηματισμού anti-TNF αντισω-
μάτων δε θεωρείται πια αποδεκτή πρακτική, αν και 
τα συγκεκριμένα αντισώματα δεν είναι ο μόνος πα-
ράγοντας, που ρυθμίζει την ανοσογονικότητα των 
μορίων αυτών.40

Είναι επίσης πιθανό, ο συνδυασμός των ΚΣ με έναν 
anti-TNF παράγοντα και ένα ΑΚ να βελτιώνει το κλι-
νικό αποτέλεσμα. Σε μία τυχαιοποιημένη, διπλή-τυ-
φλή, ελεγχόμενη από εικονικό φάρμακο μελέτη, οι 

ασθενείς που ξεκίνησαν ΚΣ εντός των τελευταίων 6 
εβδομάδων, τυχαιοποιήθηκαν 1:1 να λάβουν IFX και 
εικονικό φάρμακο (ν=63) ή IFX και ΜΤΞ σε δόση 25 
mg υποδορίως κάθε εβδομάδα (ν=63)41. Δεν υπήρξε 
καμία διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες στο πο-
σοστό των ασθενών, που διατηρούνταν σε ύφεση 
χωρίς να λαμβάνουν ΚΣ την 14η εβδομάδα (76% και 
77%). Αν και η έλλειψη αυτής της διαφοράς μπορεί να 
ερμηνευθεί ως αδυναμία της ΜΤΞ να προσφέρει επι-
πρόσθετο όφελος στο IFX, το πολύ υψηλό ποσοστό 
ασθενών σε ύφεση χωρίς την ανάγκη ΚΣ (διπλάσιο 
σε σχέση με άλλες μελέτες) θεωρείται αξιοσημείωτο. 

Η επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής για την 
πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης εξαρτά-
ται από τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, το φλεγμο-
νώδες φορτίο και τις προαναφερόμενες θεωρήσεις 
και προβληματισμούς (Κεφάλαια 5.2.3 και 5.2.4). Η 
επιθυμία του ασθενή αλλά και η έκταση της νόσου 
πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη. Η ρύθμιση 
της διατροφής είναι αποδεκτή μόνο ως συμπλήρω-
μα στη λοιπή θεραπεία και όχι ως μοναδική θερα-
πευτική παρέμβαση. 

5.4.  Επισημάνσεις ανάλογα 
με τον φαρμακευτικό 
παράγοντα

Ο αρχικός θεραπευτικός στόχος πρέπει να είναι η 
επαγωγή της κλινικής ύφεσης σε κάθε ασθενή αλλά 
ακόμη και κατά τη διάγνωση είναι θεμελιώδες να 
έχει ο θεράπων ιατρός κατά νου, πώς θα διατηρή-
σει τη νόσο σε ύφεση μετά την επαγωγή αυτής. Η 
«step-up» προσέγγιση προσθήκης νέων φαρμακευ-
τικών παραγόντων εντός της προβλεπομένης χρο-
νικής περιόδου στις περιπτώσεις αποτυχίας είτε της 
αγωγής πρώτης γραμμής είτε φαρμάκων λιγότερο 
τοξικών αποτελεί τη συνήθη κλινική πρακτική.42 Σε 
ορισμένους ασθενείς ωστόσο, που υποφέρουν από 
έντονα συμπτώματα εξαιτίας της νόσου η χρήση 
ενός περισσότερο δραστικού φαρμακευτικού πα-
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ράγοντα σε πρώιμο στάδιο («top-down» προσέγγι-
ση) ίσως αποτελεί προτιμητέα επιλογή.18 Η επιλογή 
του κατάλληλου φαρμάκου για την επαγωγή της 
ύφεσης εξαρτάται από τα δημοσιευμένα δεδομέ-
να αποτελεσματικότητας, τις παρενέργειες και την 
εξοικείωση του θεράποντος ιατρού, αλλά και από 
την επιθυμία του ασθενή σε συνδυασμό με τη δρα-
στηριότητα, την εντόπιση και τη συμπεριφορά της 
νόσου (όπως έχει περιγραφεί αναλυτικά στα προη-
γούμενα Κεφάλαια).

5.4.1. Αμινοσαλικυλικά

5.4.1.1. Αποτελεσματικότητα των αμινοσαλικυλικών

Οι πρώτες δημοσιευμένες μελέτες έδειξαν ότι τα 
5-ASA σε μορφή δισκίων είναι αποτελεσματική 
θεραπεία στην ενεργό νόσο Crohn του ειλεού με-
μονωμένα, του παχέος εντέρου μεμονωμένα, αλλά 
και στη νόσο με αμφότερες τις θέσεις. Η σουλφα-
σαλαζίνη σε δόση 3-6 gr ημερησίως είναι αποτελε-
σματική στους ασθενείς με νόσο εντοπισμένη στο 
παχύ έντερο αλλά όχι σε αυτούς με νόσο αποκλει-
στικά στο λεπτό έντερο.23,24 Το σκεύασμα Asacol σε 
δόση 3,2 gr ημερησίως ήταν αποτελεσματικό στην 
ειλεο-κολίτιδα και την κολίτιδα,43 ενώ το σκεύασμα 
Pentasa σε δόση 4 gr ημερησίως ήταν επιπλέον 
αποτελεσματικό και στην ειλεΐτιδα.44 Η μεσαλαζίνη 
έγινε κατά συνέπεια ένα δημοφιλές φάρμακο με 
περιορισμένη τοξικότητα στην ήπια νόσο Crohn. 
Ωστόσο, μία μετα-ανάλυση των τριών ελεγχόμενων 
από εικονικό φάρμακο μελετών, διάρκειας 16 εβδο-
μάδων, του Pentasa σε δόση 4 gr ημερησίως σε 615 
ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn έδειξε μία μέση 
μείωση του CDAI κατά 63 μονάδες σε σχέση με την 
τιμή αναφοράς σε σύγκριση με τη μείωση κατά 45 
μονάδες, που επέδειξε το εικονικό φάρμακο (δέλτα: 
18 μονάδες, p=0,04).14 Η μελέτη αυτή κατέδειξε την 
υπεροχή της μεσαλαζίνης υπό μία φαρμακοτεχνική 
μορφή ελεγχόμενης από το χρόνο αποδέσμευσης, 
Pentasa 4 gr ημερησίως, έναντι του εικονικού φαρ-
μάκου, ωστόσο η κλινική σημασία της προαναφερ-

θείσας ελάττωσης του CDAI είναι αμφιλεγόμενη. Η 
ανάλυση διαφόρων υποομάδων ασθενών δεν προ-
σέφερε επαρκή στοιχεία, ώστε να ξεκαθαριστεί αν 
κάποια συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών θα ωφε-
ληθεί περισσότερο από κάποια άλλη. Στο στάδιο 
λοιπόν αυτό, η μεσαλαζίνη πρέπει να μην θεωρείται 
κλινικά περισσότερο αποτελεσματική από το εικονι-
κό φάρμακο στην ενεργό νόσο Crohn του ειλεού ή/
και του παχέος εντέρου.45

5.4.1.2. Ανεπιθύμητες ενέργειες των αμινοσαλικυλικών

Παρενέργειες από τη χρήση της σουλφασαλαζίνης 
παρουσιάζονται στο 10-45% των ασθενών, ανάλογα 
με τη δόση. Κεφαλαλγία, ναυτία, επιγαστραλγία και 
διάρροιες είναι τα πιο συχνά και δοσο-εξαρτώμενα. 
Σοβαρές ιδιοσυγκρασιακές αντιδράσεις (συμπερι-
λαμβανομένων του συνδρόμου Stevens Johnson, 
της παγκρεατίτιδας, της ακοκκιοκυτταραιμίας ή της 
κυψελιδίτιδας) είναι σπάνιες και λιγότερο συχνές 
σε σχέση με τη χρήση της σουλφασαλαζίνης, ενός 
προφαρμάκου που περιέχει σουλφαπυριδίνη, στους 
ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα.46 Δυσανεξία 
στη μεσαλαζίνη εμφανίζεται σε ποσοστό έως 15% 
των ασθενών που έλαβαν το φάρμακο σε μακροχρό-
νια βάση. Έχουν αναφερθεί διάρροιες (3%), κεφαλαλ-
γία (2%), ναυτία (2%), εξάνθημα (1%) και θρομβοκυτ-
τοπενία (<1%). Πρόσφατη, όμως, συστηματική ανα-
σκόπηση επιβεβαίωσε ότι όλες οι φαρμακοτεχνικές 
μορφές 5-ASA, που κυκλοφορούν επί του παρόντος, 
είναι ασφαλείς με ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών 
παρόμοιο με του εικονικού φαρμάκου για τη μεσα-
λαζίνη ή την ολσαλαζίνη.47 Η εμφάνιση οξείας δυ-
σανεξίας (3%) μπορεί να ομοιάζει με υποτροπή της 
κολίτιδας, αφού περιλαμβάνει αιμορραγικές κενώ-
σεις και υποτροπή σε νέα χορήγηση του φαρμάκου, 
μπορεί να θέσει τη διάγνωση. Η νεφρική δυσλειτουρ-
γία (συμπεριλαμβανομένης της διάμεσης νεφρίτιδας 
και του νεφρωσικού συνδρόμου) είναι σπάνια και 
ιδιοσυγκρασιακή. Μία πληθυσμιακή μελέτη βρήκε 
τον κίνδυνο (ΚΠ 1,60, 95% ΔΕ 1,14-2,26) να σχετίζεται 
περισσότερο με τη βαρύτητα της νόσου παρά με τη 
δόση ή τη μορφή της μεσαλαζίνης.48
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5.4.1.3. Παρακολούθηση

Οι ασθενείς με προϋπάρχουσα νεφρική δυσλειτουρ-
γία, σύγχρονη χορήγηση άλλων δυνητικά νεφροτο-
ξικών φαρμάκων ή έτερες συνυπάρχουσες νοσηρές 
καταστάσεις πρέπει να υποβάλλονται τακτικά σε 
έλεγχο της νεφρικής λειτουργίας, κατά τη διάρκεια 
της αγωγής με 5-ASA. Οι περισσότεροι κλινικοί ιατροί 
πιστεύουν ότι η κρεατινίνη και η γενική αίματος πρέ-
πει να ελέγχονται κάθε 3-6 μήνες κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας, αν και δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, 
που να δείχνουν υπεροχή συγκεκριμένου πρωτοκόλ-
λου παρακολούθησης σε σχέση με κάποιο άλλο. 

5.4.2. Αντιβιοτικά

5.4.2.1. Αποτελεσματικότητα

Οι κλινικές μελέτες υποστηρίζουν ότι η μετρονιδαζό-
λη δεν υπερέχει του εικονικού φαρμάκου στην επα-
γωγή της ύφεσης, παρά ταύτα όμως η ομάδα που 
έλαβε μετρονιδαζόλη, επέδειξε μία πτώση του δείκτη 
CDAI κατά 67-97 μονάδες, σε σχέση με τη 1 μονάδα 
πτώση στους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο 
(p=0,002).49 Οι ασθενείς με νόσο αποκλειστικά εντοπι-
σμένη στο λεπτό έντερο δεν ωφελούνται αλλά μόνο 
56/105 ασθενείς ολοκλήρωσαν τη μελέτη, με τους 
17 από αυτούς να αποσύρονται λόγω ανεπιθύμητων 
ενεργειών. Σε μία άλλη cross-over μελέτη 16 εβδο-
μάδων, η ανταπόκριση στη μετρονιδαζόλη ήταν πα-
ρόμοια με αυτή στη σουλφασαλαζίνη (25% ποσοστό 
ύφεσης σε κάθε βραχίονα, δεν έγινε σύγκριση με εικο-
νικό φάρμακο), αλλά περισσότεροι ασθενείς που απώ-
λεσαν το όφελος από τη σουλφασαλαζίνη, ανταποκρί-
θηκαν στη μετρονιδαζόλη παρά το αντίστροφο.50

Η σιπροφλοξασίνη έχει δείξει παρόμοια αποτελεσματι-
κότητα με τη μεσαλαζίνη στην ενεργό νόσο Crohn, με 
ποσοστό ανταπόκρισης 40-50% στις 6 εβδομάδες.51 Ο 
συνδυασμός της μετρονιδαζόλης με τη σιπροφλοξασί-
νη έχει δείξει ποσοστό ύφεσης 46% έναντι 63% των ΚΣ, 
με τα οποία έγινε η σύγκριση (μη στατιστικά σημαντι-

κή διαφορά).52 Άλλα αντιβιοτικά, που έχουν προταθεί, 
χρειάζονται περισσότερες μελέτες προτού εξαχθούν 
ασφαλή συμπεράσματα. Μία μετα-ανάλυση 6 μελε-
τών της αντι-μυκοβακτηριδιακής θεραπείας έδειξε ότι 
μόνο οι 2 μελέτες, που περιελάμβαναν τη χρήση ΚΣ για 
την επαγωγή της ύφεσης, επηρέασαν τη νόσο.53 Μετα-
γενέστερη τυχαιοποιημένη μελέτη 216 ασθενών, που 
πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία, έδειξε ότι η τρι-
πλή θεραπεία σε συνδυασμό με ΚΣ βελτίωσε την αντα-
πόκριση στις 16 εβδομάδες, αν και η συνέχιση της αντι-
μυκοβακτηριδιακής αγωγής ως μοναδικής θεραπείας 
για 2 έτη στους ασθενείς που ανταποκρίθηκαν, δεν 
άλλαξε το πρότυπο της νόσου, σε διάστημα 3 ετών.54 
Επί του παρόντος, τα αντιβιοτικά θεωρούνται αποδε-
κτά εφόσον υπάρχουν σηπτικές επιπλοκές, συμπτώ-
ματα αποδιδόμενα σε βακτηριακή υπερανάπτυξη ή 
περιεδρική νόσος. Η αντι-μυκοβακτηριδιακή θεραπεία 
δε μπορεί να συστηθεί με βάση τα δεδομένα από τις 
υπάρχουσες ελεγχόμενες μελέτες. 

5.4.3. Κορτικοστεροειδή 

5.4.3.1. Αποτελεσματικότητα των κορτικοστεροειδών

Δύο κυρίαρχες μελέτες θεμελίωσαν τα ΚΣ ως απο-
τελεσματική θεραπεία για την επαγωγή της ύφεσης 
στη νόσο Crohn. Η National Co-operative Crohn’s 
disease Study τυχαιοποίησε 162 ασθενείς, επιτυγχά-
νοντας 60% ύφεση με δόση 0,5-0,75 mg/kgr/ημέρα 
πρεδνιζολόνης (η υψηλότερη δόση χορηγήθηκε σε 
περισσότερο σοβαρή νόσο) και προοδευτική μεί-
ωση μέχρι διακοπής των ΚΣ εντός 17 εβδομάδων, 
σε σύγκριση με ποσοστό ύφεσης 30% στην ομάδα 
του εικονικού φαρμάκου (NNT=3).23 H συγκρίσι-
μη European Co-operative Crohn’s disease Study 
(n=105) διάρκειας 18 εβδομάδων, πέτυχε ύφεση 
σε ποσοστό 83% στην ομάδα που έλαβε 6-μεθυλ-
πρεδνιζολόνη 1 mg/kgr/ημέρα, σε σύγκριση με το 
38% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο 
(ΝΝΤ=2).24 Το υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης στο 
εικονικό φάρμακο πρέπει να σημειωθεί, επειδή η 
δραστηριότητα στη νόσο Crohn υφίσταται αυτό-
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ματες διακυμάνσεις και οι κλινικές βαθμολογήσεις 
εμπεριέχουν ένα σημαντικό υποκειμενικό υποσύ-
νολο.2 Καμία επίσημη μελέτη δόσεως-ανταπόκρισης 
για την πρεδνιζολόνη δεν έχει πραγματοποιηθεί έως 
σήμερα. Η βουδεζονίδη, υπό τη μορφή καψακίων 
με μη εντεροδιαλυτό περίβλημα και σε δόση 9 mg 
ημερησίως, έχει δείξει σταθερά επαρκές όφελος 
στην ενεργό νόσο Crohn του ειλεού ή/και του δεξιού 
τμήματος του παχέος εντέρου. Είναι όμως λιγότερο 
αποτελεσματική (ΚΠ 0,69, 95% ΔΕ 0,51-0,95) από την 
πρεδνιζολόνη σε μία συστηματική ανασκόπηση από 
τη βάση δεδομένων Cochrane.55

5.4.3.2.  Επιλογή μεταξύ τοπικώς και συστηματικώς 
δρώντων κορτικοστεροειδών

Ρόλο στην επιλογή αυτή παίζει η ισορροπία αποτε-
λεσματικότητας-ανεπιθύμητων ενεργειών, αλλά και η 
επιθυμία του ασθενούς για μία προκαθορισμένη θε-
ραπευτική στρατηγική πλήρους διακοπής των ΚΣ σε 
συνδυασμό με την κατάλληλη αγωγή για την ενεργό 
νόσο. Επί του παρόντος, η βουδεζονίδη προτιμάται 
έναντι της πρεδνιζολόνης, όταν η νόσος εντοπίζεται 
στον τελικό ειλεό ή/και στο τυφλό (Κεφάλαιο 5.2). 
Ένα προτυποποιημένο σχήμα προοδευτικής μείω-
σης των ΚΣ συστήνεται πάντα, αφού αυτό βοηθάει 
στον εντοπισμό των ασθενών, που θα υποτροπιά-
σουν γρήγορα και άρα θα χρειαστούν συμπληρω-
ματική θεραπεία με θειοπουρίνες. Δεν υπάρχουν με-
λέτες που να συγκρίνουν τις διάφορες στρατηγικές 
μείωσης της δόσης των ΚΣ και τα ακολουθούμενα 
μοντέλα διαφέρουν μεταξύ των κέντρων. Τα ΚΣ δεν 
είναι αποτελεσματικά στη διατήρηση της ύφεσης55 
και για το λόγο αυτό πρέπει να σχεδιάζεται σε πρώ-
ιμο στάδιο μία μακροπρόθεσμη θεραπευτική στρα-
τηγική για τη διατήρηση της επαγόμενης από τα ΚΣ 
ύφεσης.

5.4.3.3. Ανεπιθύμητες ενέργειες των κορτικοστεροειδών

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των ΚΣ μπορούν να τα-
ξινομηθούν σε τρεις μεγάλες ομάδες, αν και το 50% 
των ασθενών δεν αναφέρουν παρενέργειες με τη 

λήψη πρεδνιζολόνης. Η βουδεζονίδη παρουσιάζει 
χαμηλότερο (33% έναντι 55%)8 ή παρόμοιο10 ποσο-
στό ανεπιθύμητων ενεργειών, σαφώς όμως μικρό-
τερης σοβαρότητας από την πρεδνιζολόνη.55 1) Οι 
πρώιμες παρενέργειες εξαιτίας δόσεων μεγαλύτε-
ρων της φυσιολογικής για την επαγωγή της ύφεσης 
στην ενεργό νόσο Crohn περιλαμβάνουν αισθητικές 
(ακμή, σεληνοειδές προσωπείο, οίδημα, δερματικές 
ραβδώσεις), του ύπνου και της διάθεσης διαταραχές, 
δυσπεψία ή δυσανεξία στη γλυκόζη. 2) Οι παρενέργει-
ες οι σχετιζόμενες με παρατεταμένη χρήση (συνήθως 
για διάστημα >12 εβδομάδων αλλά ορισμένες φο-
ρές και μικρότερο) περιλαμβάνουν οπίσθιο υποκά-
ψιο καταρράκτη, οστεοπόρωση, άσηπτη νέκρωση 
της κεφαλής του μηριαίου οστού, μυοπάθεια και 
ευπάθεια στις λοιμώξεις. Η βουδεζονίδη προκαλεί 
μικρότερη ελάττωση της οστικής πυκνότητας αλά-
των σε σχέση με την πρεδνιζολόνη (μέση τιμή -1,04% 
έναντι -3,84% σε διάστημα 2 ετών σε τυχαιοποιημέ-
νη μελέτη 272 ασθενών, p=0,0084).57 Έχει επίσης 
περιγραφεί αυξημένος κίνδυνος μετεγχειρητικής σή-
ψης με τη λήψη προ-εγχειρητικά ΚΣ σε 159 ασθενείς 
με ΙΦΝΕ (88 με νόσο Crohn, ΚΠ 3,7, 95% ΔΕ 1,2-11,0), 
συνθήκη που δεν παρατηρήθηκε, σε ασθενείς που 
λαμβάνουν θειοπουρίνες (ΚΠ 1,7, 95% ΔΕ 0,7-9,6).58 

Επιπρόσθετα, πολλές κοορτές ασφαλείας υποδηλώ-
νουν ότι ο συνδυασμός ΚΣ με άλλα ΑΚ, αυξάνει τον 
κίνδυνο σοβαρών λοιμώξεων.59-61 3) Οι παρενέργειες 
κατά τη διάρκεια της απόσυρσης περιλαμβάνουν την 
οξεία επινεφριδιακή ανεπάρκεια (λόγω ξαφνικής δι-
ακοπής), ένα σύνδρομο ψευδο-ρευματισμού (με μυ-
αλγία, κακουχία και αρθραλγία παρόμοιο με υποτρο-
πή νόσου Crohn) ή αυξημένη ενδοκράνια πίεση. Η 
πλήρης διακοπή των ΚΣ διευκολύνεται από την πρώ-
ιμη έναρξη της ΑΖΑ, του IFX, της συμπληρωματικής 
θεραπείας με βάση τη διατροφή ή του χειρουργείου 
στον κατάλληλο χρόνο. 

5.4.3.4. Παρακολούθηση

Θεραπεία προφύλαξης των οστών συστήνεται εφόσον 
η διάρκεια θεραπείας με ΚΣ πρόκειται να υπερβεί τις 
12 εβδομάδες αν και κάποιοι εισηγούνται τη χρήση 
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συμπληρωμάτων ασβεστίου και βιταμίνης D για 
όλους τους ασθενείς με βάση προοπτικές μελέτες.62,63

5.4.4. Anti-TNF βιολογικοί παράγοντες

Θέση ECCO 5Ι

Όλοι οι επί του παρόντος διαθέσιμοι anti-TNF 
παράγοντες εμφανίζουν παρόμοια αποτελεσμα-
τικότητα και προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών 
και επομένως, η επιλογή βασίζεται στη διαθεσι-
μότητα, την οδό χορήγησης, την προτίμηση του 
ασθενή, το κόστος και τις εθνικές κατευθυντήριες 
οδηγίες [EL5, RG D]. 

Θέση ECCO 5J (νέα)

Η απώλεια της κλινικής ανταπόκρισης στη θεραπεία 
με anti-TNF παράγοντα πρέπει να οδηγήσει στην εκ 
νέου αξιολόγηση της δραστηριότητας της νόσου, 
στον αποκλεισμό επιπλοκών και στη συζήτηση με 
τον ασθενή των χειρουργικών επιλογών [EL5, RG D]. 
Στην ενεργό νόσο, η βράχυνση των μεσοδιαστη-
μάτων χορήγησης του φαρμάκου ή η αύξηση της 
δόσης θεωρούνται αποδεκτές επιλογές πριν την 
αλλαγή σε άλλον anti-TNF παράγοντα [EL5, RG D]. Η 
αλλαγή είναι μία επίσης αποτελεσματική στρατηγική 
[EL1b, RG A] αλλά μειώνει τις μελλοντικές θεραπευτι-
κές επιλογές. Στην περίπτωση δυσανεξίας, ειδικά μά-
λιστα αν είναι σοβαρή, η αλλαγή σε άλλον anti-TNF 
παράγοντα είναι επίσης αποδεκτή. Ανταπόκριση σε 
τρίτο διαδοχικό στη σειρά anti-TNF παράγοντα έχει 
παρατηρηθεί σε ορισμένους ασθενείς, οπότε μπορεί 
να αποτελέσει μία κατάλληλη επιλογή [EL3, RG C], αν 
και θα πρέπει στους ασθενείς αυτούς να αξιολογού-
νται και να συζητούνται και οι χειρουργικές επιλογές. 
Η πρωτογενής απώλεια ανταπόκρισης καθορίζεται 
εντός των πρώτων 12 εβδομάδων θεραπείας, οπότε 
και πρέπει να δοκιμάζεται έτερος anti-TNF παράγο-
ντας για την ενεργό νόσο [EL3, RG C]. 

Θέση ECCO 5K

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην αξιολό-
γηση τυχόν ευκαιριακών λοιμώξεων ως επιπλοκή 
της anti-TNF θεραπείας [EL5, RG D]. Ασθενείς με 
πυρετό, βήχα, συστηματικά συμπτώματα ή άλλη 
ανεξήγητη νοσηρότητα πρέπει να αξιολογούνται 
για παρουσία ευκαιριακής λοίμωξης συμπερι-
λαμβανομένων της φυματίωσης ή της μυκητια-
σικής λοίμωξης και να εκτιμώνται εφόσον αυτό 
είναι εφικτό από λοιμωξιολόγο. Ο μακροχρόνιος 
συνδυασμός ΑΖΑ/6-ΜΠ και anti-TNF θεραπείας 
είναι καλύτερο να αποφεύγεται στους νεαρούς 
ασθενείς λόγω του κινδύνου ηπατοσπληνικού 
Τ-κυτταρικού λεμφώματος [EL4, RG D].

Το IFX (Remicade®) και το ADA (Humira®) είναι IgG1 
anti-TNF μονοκλωνικά αντισώματα με ισχυρές αντι-
φλεγμονώδεις δράσεις, πιθανά βασιζόμενες στην 
πρόκληση απόπτωσης των φλεγμονωδών κυττάρων. 
Το certolizumab pegol (Cimzia®) είναι ένα πεγκυλιω-
μένο anti-TNF Fab-τμήμα αντισώματος με αποδεδειγ-
μένη κλινική αποτελεσματικότητα παρά την έλλειψη 
προ-αποπτωτικών δράσεων. Πολυάριθμες ελεγχόμε-
νες μελέτες έχουν αναδείξει την αποτελεσματικότητα 
των anti-TNF αυτών παραγόντων στην ενεργό νόσο 
Crohn. H anti-TNF θεραπεία είναι αποτελεσματική 
στην ενεργό φλεγμονώδη νόσο Crohn αλλά πρέπει 
να χορηγείται με προσοχή στους ασθενείς με απο-
φρακτικά συμπτώματα.

5.4.4.1.  Αποτελεσματικότητα στην επαγωγή της ύφε-
σης στη φλεγμονώδη νόσο Crohn

5.4.4.1.1. Infliximab

Μία πολυκεντρική, διπλή-τυφλή μελέτη σε 108 
ασθενείς με μέτρια προς σοβαρή νόσο Crohn αν-
θεκτική στην αγωγή με 5-ASA, ΚΣ και/ή ΑΚ ανέδειξε 
ποσοστό ανταπόκρισης 81% στις 4 εβδομάδες μετά 
τη χορήγηση 5 mg/kg IFX σε σύγκριση με το 17% 
αυτών, που έλαβαν εικονικό φάρμακο (ΝΝΤ=1,6).64 
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Η διάρκεια ανταπόκρισης εμφάνισε ποικιλία, αλλά 
το 48% των ασθενών που έλαβαν 5 mg/kg, εξακο-
λουθούσαν να διατηρούν την ανταπόκριση τη 12η 
εβδομάδα. Δεν υπήρξε σχέση δόσης-ανταπόκρι-
σης. Σε μία μεγάλη κοορτή από το Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο του Leuven, το 89% των ασθενών πα-
ρουσίασαν ανταπόκριση (όπως αυτή ορίστηκε με 
βάση την εκτίμηση του θεράποντος ιατρού) μετά 
την επαγωγική θεραπεία με IFX.65 Η πρώιμη χορή-
γηση IFX («top-down» στρατηγική) έχει συγκριθεί 
με τη συμβατική θεραπευτική προσέγγιση (ΚΣ+ΑΚ, 
«step-up» στρατηγική).18 Εκατόν τριάντα ασθενείς 
που δεν είχαν λάβει ποτέ ΚΣ με πρόσφατης έναρ-
ξης νόσου Crohn, τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν αρ-
χικά IFX και ΑΖΑ ή ΚΣ και αργότερα ΑΖΑ. Αν και τα 
ποσοστά ύφεσης στο ένα έτος ήταν παρόμοια (77% 
έναντι 64% αντίστοιχα, p=0,15), το 19% των ασθε-
νών στη «step-up» θεραπεία λάμβαναν ακόμη ΚΣ 
σε σύγκριση με το 0% αυτών στην «top-down» θε-
ραπεία (p<0,001). Η ενδοσκοπική επούλωση ήταν 
μεγαλύτερη στην ομάδα της «top-down» στρατη-
γικής. Η μελέτη SONIC τυχαιοποίησε 508 ασθενείς 
σε μία κατ’ αντιπαράθεση, τυφλή, με διπλό εικονικό 
σκεύασμα σύγκριση του IFX με ή χωρίς τη σύγχρο-
νη χορήγηση ΑΖΑ και της ΑΖΑ ως μοναδικής θερα-
πείας. Το IFX σε δόση 5 mg/kg στις εβδομάδες 0, 
2, 6 και κάθε 8 εβδομάδες κατόπιν σε συνδυασμό 
με ΑΖΑ (2,5 mg/kg) υπερείχε της μονοθεραπείας με 
IFX για την επαγωγή της ελεύθερης ΚΣ ύφεσης μετά 
26 εβδομάδες θεραπείας (57% έναντι 45%, p<0,05). 
Η μονοθεραπεία με ΑΖΑ ήταν η λιγότερο αποτελε-
σματική θεραπευτική επιλογή (30% ύφεση ελεύθε-
ρη ΚΣ μετά 26 εβδομάδες, p<0,01 έναντι και των 
δύο σχημάτων με IFX).1 Η βλεννογονική επούλωση 
(οριζόμενη ως η εξαφάνιση των ελκών) ήταν υψη-
λότερη στην ομάδα με τη συνδυασμένη θεραπεία 
με IFX και ΑΖΑ, σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες. 
Αντίθετα, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα από την 
πρόσφατη Καναδική μελέτη COMMIT, δεν έδειξαν 
κάποιο όφελος από την προσθήκη ΜΤΞ στο συνδυ-
ασμό ΚΣ και IFX για την επαγωγή της κλινικής ύφε-
σης, ωστόσο υψηλά ποσοστά ύφεσης επιτεύχθηκαν 
και στις δύο ομάδες.41

5.4.4.1.2. Adalimumab

Το ADA είναι ένα πλήρως ανθρώπινο anti-TNF μονο-
κλωνικό αντίσωμα, το οποίο χορηγείται υποδορίως. 
Στη μελέτη CLASSIC I, 299 ασθενείς με ενεργό νόσο 
Crohn που δεν είχαν λάβει στο παρελθόν IFX, έλαβαν 
ADA. Χορηγήθηκαν 160 mg ως 1η δόση και 80 mg σε 
2 εβδομάδες ως 2η δόση εφόδου, προκειμένου να επι-
τευχθεί ύφεση σε ποσοστό 36% στις 4 εβδομάδες, σε 
σύγκριση με το 12% αυτών που έλαβαν εικονικό φάρ-
μακο (p<0,05).66 Στη μελέτη GAIN ερευνήθηκε η απο-
τελεσματικότητα του ADA ως δεύτερης γραμμής anti-
TNF θεραπεία, σε ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn, 
που είχαν παρουσιάσει δυσανεξία ή είχαν απωλέσει 
την ανταπόκριση στο IFX (δευτερογενής αποτυχία στη 
θεραπεία με IFX). Οι ασθενείς (ν=325) έλαβαν 160 mg 
και 80 mg ADA ή εικονικό φάρμακο σε μεσοδιάστημα 
2 εβδομάδων. Το 21% αυτών που έλαβαν ADA, έναντι 
του 7% αυτών που έλαβαν εικονικό φάρμακο, ήταν σε 
κλινική ύφεση μετά πάροδο 4 εβδομάδων (p<0,001).67 
Τα ποσοστά ύφεσης ήταν χαμηλότερα σε σχέση με τα 
αντίστοιχα της μελέτης CLASSIC I, υποδηλώνοντας ότι 
ένα ποσοστό ασθενών, που παρουσιάζει απώλεια της 
αποτελεσματικότητας σε έναν anti-TNF παράγοντα, 
πιθανά αναπτύσσει γνήσια αντοχή έναντι όλης της 
τάξης των παραγόντων αυτών. Μία post-hoc ανάλυ-
ση της μελέτης GAIN έδειξε ότι η σύγχρονη χορήγηση 
ΚΣ κατά την είσοδο στη μελέτη, ευνόησε την κλινική 
ύφεση στις 4 εβδομάδες, αλλά η ακριβής σημασία αυ-
τού του ευρήματος σε κλινικό επίπεδο, είναι ασαφής. 
Μετά τη Συνάντηση Ομοφωνίας, ανακοινώθηκαν τα 
προκαταρκτικά αποτελέσματα της ανοικτής ελεγχό-
μενης από εικονικό φάρμακο μελέτης EXTEND, για την 
επαγωγή και διατήρηση της αποτελεσματικότητας 
του ADA, η οποία ερεύνησε επίσης τη δυνατότητα 
του φαρμάκου να επάγει τη βλεννογονική επούλωση 
του εντερικού βλεννογόνου. Η ανάλυση έδειξε ότι, 
αν και δεν υπήρχε όφελος στην ενδοσκοπική επού-
λωση στην ομάδα του ADA σε σχέση με την ομάδα 
του εικονικού φαρμάκου στις 12 εβδομάδες, το ADA 
ήταν σημαντικά καλύτερο σε μεταγενέστερα χρονικά 
σημεία ελέγχου έως το ένα έτος παρακολούθησης, σε 
ό,τι αφορά την επούλωση ελκών του βλεννογόνου.68
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5.4.4.1.3. Certolizumab pegol

Το certolizumab pegol (certolizumab) είναι ένα πε-
γκυλιωμένο anti-TNF αντίσωμα, το οποίο χορηγείται 
υποδορίως σε δόση 400 ή 200 mg. Σε μία μελέτη 
προσδιορισμού της βέλτιστης δόσης, 292 ασθενείς 
με μέτρια έως σοβαρή ενεργό νόσο Crohn έλαβαν 
εικονικό φάρμακο, certolizumab 100, 200 ή 400 
mg στις εβδομάδες 0, 4 και 8. Το 33% των ασθε-
νών που έλαβαν certolizumab 400 mg έναντι του 
15% (p=0,01) αυτών που έλαβαν εικονικό φάρμακο, 
παρουσίασε κλινική ανταπόκριση τη 2η εβδομάδα 
(οριζόμενη ως ελάττωση του CDAI ≥100). Τα ποσο-
στά ανταπόκρισης ήταν ανώτερα στους ασθενείς 
με CRP αναφοράς ≥10 mg/L. Το ποσοστό κλινικής 
ύφεσης την 4η εβδομάδα ήταν 8% για το εικονικό 
φάρμακο και 21% για το certolizumab σε δόση 
400 mg.69 Στη μελέτη PRECISE-1, 662 ασθενείς με 
μέτρια προς σοβαρή ενεργό νόσο Crohn τυχαιο-
ποιήθηκαν να λάβουν certolizumab 400 mg ή ει-
κονικό φάρμακο στις εβδομάδες 0, 2 και 4 και κα-
τόπιν κάθε 4 εβδομάδες έως την 24η εβδομάδα. Η 
κλινική ανταπόκριση ήταν 37% για το certolizumab 
και 26% για το εικονικό φάρμακο την 6η εβδομάδα 
(p<0,05). Ανταπόκριση τόσο την 6η όσο και την 26η 
εβδομάδα (πρωτογενή καταληκτικά σημεία της 
μελέτης) παρατηρήθηκε στο 22% των ασθενών 
υπό certolizumab και στο 12% αυτών υπό εικονικό 
φάρμακο (p=0,05). To certolizumab ήταν ανώτερο  
στην επαγωγή της κλινικής ύφεσης, την 4η και την 
26η εβδομάδα, εύρημα που δεν επιβεβαιώθηκε σε 
άλλα χρονικά σημεία. Η μελέτη WELCOME διερεύ-
νησε την αποτελεσματικότητα του certolizumab 
pegol σε ασθενείς, οι οποίοι είχαν παρουσιάσει δυ-
σανεξία ή είχαν απωλέσει την αποτελεσματικότητα 
στο IFX (δευτερογενής αποτυχία).285 Πεντακόσιοι 
τριάντα εννέα ασθενείς έλαβαν σε ανοικτό πρό-
γραμμα certolizumab pegol, στις εβδομάδες 0, 2 
και 4 και 329 τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 400 mg 
κάθε 2 ή κάθε 4 εβδομάδες έως την 24η εβδομάδα 
από την έναρξη της μελέτης. Μετά τη χορήγηση της 
δόσης επαγωγής σε ανοικτό πρόγραμμα, το 39,2% 
των ασθενών παρουσίασαν κλινική ύφεση. Το πο-

σοστό ύφεσης με τη θεραπεία συντήρησης ήταν 
29,2% (certolizumab κάθε 4 εβδομάδες) και 30,4% 
(certolizumab κάθε 2 εβδομάδες) αντίστοιχα. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι αν και όλοι οι ασθενείς στη 
μελέτη αυτή λάμβαναν ενεργό φάρμακο, τόσο για 
την επαγωγή όσο και για τη συντήρηση της ύφεσης, 
προκύπτει συμπερασματικά ότι το certolizumab 
pegol είναι αποτελεσματικό σε ένα ποσοστό μόνο 
εκ των ασθενών, που χαρακτηρίστηκαν ως δευτε-
ρογενώς αποτυχόντες στο IFX. Τα προκαταρκτικά 
αποτελέσματα από την επίσης ανοικτή μελέτη 
MUSIC διάρκειας 54 εβδομάδων, η οποία συμπερι-
έλαβε 89 ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn του αυ-
λού, υποστηρίζουν ότι το certolizumab επάγει την 
ενδοσκοπική επούλωση. Μέχρι τη 10η εβδομάδα, 
μετά τη χορήγηση 4 δόσεων certolizumab, το 40% 
των ασθενών παρουσίασαν ενδοσκοπική ύφεση 
οριζόμενη ως βαθμολογία του δείκτη CDEIS <6  
μονάδων.70

5.4.4.2.  Ανεπιθύμητες ενέργειες των anti-TNF 
παραγόντων

Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από την 
anti-TNF θεραπεία στη νόσο Crohn, χαρακτηρίζο-
νται ως έχουσες συσχέτιση με την τάξη των μορίων 
αυτών συνολικά. Επομένως, η χρήση των anti-TNF 
παραγόντων θεωρείται σχετικά ασφαλής, εφόσον 
χρησιμοποιείται στις κατάλληλες ενδείξεις. Η εμ-
φάνιση αλλεργικών αντιδράσεων κατά την έγχυση 
από τη χορήγηση IFX (εντός 2 ωρών, δηλαδή κατά 
τη διάρκεια ή σύντομα μετά το πέρας της έγχυσης) 
είναι σπάνιες και ανταποκρίνονται στην επιβράδυν-
ση του ρυθμού έγχυσης ή στη χορήγηση αντι-ιστα-
μινικών, παρακεταμόλης και ορισμένες φορές ΚΣ.71 
Έχουν επίσης περιγραφεί αναφυλακτικές αντιδρά-
σεις.72 Καθυστερημένη αντίδραση με αρθραλγίες 
και δυσκαμψία, πυρετό, μυαλγίες και κακουχία μπο-
ρεί να εμφανιστεί, ειδικότερα εάν έχει μεσολαβήσει 
διάστημα >1 έτους από την προηγούμενη έγχυση. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται η χορήγηση 
υδροκορτιζόνης πριν την έγχυση, ωστόσο συχνή 
είναι τελικά η απώλεια της αποτελεσματικότητας με 
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την πάροδο του χρόνου.61 Οι λοιμώξεις είναι η βα-
σική ανησυχία από τη χρήση των anti-TNF παραγό-
ντων στη νόσο Crohn. Η παρουσία ενεργού σήψης 
(π.χ. ένα απόστημα) αποτελεί απόλυτη αντένδειξη 
εξαιτίας του κινδύνου σοβαρής σηψαιμίας.72,73 Ανα-
ζωπύρωση ή ανάπτυξη φυματιώσεως έχει ανα-
φερθεί σε 24/100.000 ασθενείς με ρευματοειδή 
αρθρίτιδα, που λαμβάνουν anti-TNF θεραπεία σε 
σύγκριση με 6/100.000, από αυτούς που δεν λαμ-
βάνουν τέτοια θεραπεία.74 Ο θεωρητικός κίνδυνος 
λεμφο-υπερπλαστικών διαταραχών ή κακοήθειας 
(σε συνάρτηση με το ρόλο του ενδογενούς TNF 
στην καταστολή του όγκου) δεν έχει επιβεβαιωθεί 
σε προγράμματα επιτήρησης μετά την κυκλοφορία 
των anti-TNF παραγόντων.59,61 Ο χρόνος όμως πα-
ρακολούθησης είναι ακόμη βραχύς και πρόσφατη 
μετα-ανάλυση όλων των κλινικών μελετών με anti-
TNF παράγοντες στις ΙΦΝΕ υποστήριξε την παρου-
σία αυξημένου κινδύνου λεμφώματος σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο κίνδυνο με τη λήψη θειοπουρι-
νών.75 Συνολικά, ορισμένες μελέτες αναφέρουν 
ετήσια θνησιμότητα έως 1%72, με το ποσοστό αυτό 
να θεωρείται υψηλότερο στους ηλικιωμένους ασθε-
νείς.73 Ωστόσο, σε μία πρόσφατα παρουσιασμένη 
μεγάλη σειρά ασθενών ενός κέντρου αναφοράς, 
ο κίνδυνος θνησιμότητας με τη χρήση του IFX, δεν 
ήταν μεγαλύτερος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
των μη βιολογικών θεραπειών. Η μακροχρόνια συν-
δυαστική ΑΚ θεραπεία (ΚΣ, θειοπουρίνες και anti-
TNF παράγοντες) αυξάνουν τον κίνδυνο ευκαιρια-
κών λοιμώξεων60 και πιθανά του ηπατοσπληνικού 
Τ-κυτταρικού λεμφώματος. Η προσεκτική επιλογή 
των ασθενών και η συστηματική παρακολούθηση 
αυτών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μπορεί να 
ελαττώσει το ποσοστό των ανεπιθύμητων ενεργει-
ών, που σχετίζονται με την anti-TNF θεραπεία και με 
τη χρήση των ΑΚ γενικότερα. 

5.4.4.3. Περίληψη

Πρόσφατη μετα-ανάλυση όλων των ελεγχόμενων 
μελετών των anti-TNF παραγόντων έδειξε ότι το 
ADA, το certolizumab pegol και το IFX είναι αποτε-

λεσματικά για την επαγωγή της ύφεσης της φλεγμο-
νώδους νόσου Crohn του αυλού.76 Το certolizumab 
pegol είναι εγκεκριμένο μόνο στην Ελβετία και 
όχι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι οδοί χορήγησης 
είναι η ενδοφλέβια για το IFX και η υποδόρια για 
το certolizumab pegol και το ADA. Η οδός χορή-
γησης παίζει ρόλο στη συχνότητα χορήγησης του 
φαρμάκου, αλλά και στις σχετιζόμενες ανεπιθύμη-
τες ενέργειες. Η ενδοφλέβια χορήγηση μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση άμεσης και κα-
θυστερημένης αλλεργικής αντίδρασης (δυνητικά 
σοβαρές) ενώ η υποδόρια ένεση σχετίζεται με επώ-
δυνη αντίδραση στο σημείο της ένεσης. Η οδός χο-
ρήγησης είναι ένας παράγοντας, που καθορίζει το 
φάρμακο που θα επιλεχθεί, και πρέπει να συζητείται 
με τον ασθενή. Γενικά, δεν υπάρχουν απευθείας συ-
γκριτικές μελέτες για να χρησιμεύσουν ως οδηγοί 
στην επιλογή μεταξύ των εμπορικώς διαθέσιμων 
anti-TNF βιολογικών θεραπειών. Η χρήση σχήμα-
τος επαγωγής τριών δόσεων και κατόπιν σχήμα-
τος συντήρησης για το IFX έχει δείξει να ελαττώνει 
τον κίνδυνο ανοσογονικότητας και αντιδράσεων 
κατά την έγχυση.61,77 Ο έλεγχος για ενεργό λοίμω-
ξη και λανθάνουσα φυματίωση (ακολουθώντας τις 
εθνικές οδηγίες) πρέπει να πραγματοποιείται πριν 
την έναρξη της anti-TNF θεραπείας. Το δυνητικό 
όφελος με την έναρξη anti-TNF θεραπείας πρέπει 
να εξισορροπείται με τους δυνητικούς κινδύνους, 
έχοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι ασθενείς θα 
λάβουν μακροχρόνια θεραπεία συντήρησης. Η πα-
ρουσία λανθάνουσας χωρίς αγωγή ή ενεργού φυ-
ματίωσης, έτερων επίμονων λοιμώξεων, σοβαρής 
καρδιακής ανεπάρκειας, ιστορικού απομυελινωτι-
κής νόσου ή οπτικής νευρίτιδας, ενδοκοιλιακού ή 
περιεδρικού αποστήματος και ιστορικού λεμφώ-
ματος αποτελούν αντενδείξεις για τη χορήγηση 
anti-TNF θεραπείας. Στους ασθενείς με ιστορικό 
μη αιμοποιητικών κακοηθειών πρέπει να δίνεται 
μεγάλη προσοχή στο χρονικό σημείο έναρξης της 
anti-TNF θεραπείας. Η αναζήτηση συμβουλευτι-
κής παρέμβασης ενός ογκολόγου ή ενός λοιμω-
ξιολόγου θα πρέπει να επιδιώκεται, όταν υπάρχει  
αμφιβολία.
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5.4.5. Άλλες βιολογικές θεραπείες

Πολλές νέες βιολογικές θεραπείες βρίσκονται υπό 
ανάπτυξη.78 Η πιο πολλά υποσχόμενη νέα τάξη παρα-
γόντων για την αντιμετώπιση της νόσου Crohn είναι τα 
εκλεκτικά αντι-προσκολλητικά μόρια. Το natalizumab 
είναι ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της 
α4 ιντεγκρίνης, το οποίο αναστέλλει την προσκόλληση 
των λευκοκυττάρων και τη μετανάστευσή τους στο 
φλεγμαίνοντα ιστό. Στη μελέτη ENACT-1, 905 ασθε-
νείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 300 mg natalizumab 
ή εικονικό φάρμακο, στις εβδομάδες 0, 4 και 8.79 Τόσο 
η ομάδα του natalizumab όσο και η ομάδα ελέγχου 
εμφάνισαν παρόμοια ποσοστά ανταπόκρισης (56% 
και 49%, αντίστοιχα, p=0,05) και ύφεσης (37% και 30%, 
αντίστοιχα, p=0,12) στις 10 εβδομάδες. Αντίθετα, η 
μελέτη ENCORE αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα 
του natalizumab σε δόση 300 mg ενδοφλεβίως έναντι 
του εικονικού φαρμάκου, στις εβδομάδες 0, 2 και 4, σε 
509 ασθενείς με μέτρια προς σοβαρή ενεργό νόσου 
Crohn και αυξημένη CRP αναφοράς. Η κλινική αντα-
πόκριση ήταν καλύτερη στους ασθενείς που έλαβαν 
natalizumab (48% έναντι 32%, p<0,001), όπως και η δια-
τηρούμενη κλινική ύφεση. Οι ασθενείς που είχαν λάβει 
προηγουμένως IFX, ανταποκρίθηκαν εξίσου καλά.80 Το 
natalizumab ήταν περισσότερο αποτελεσματικό ως θε-
ραπεία συντήρησης, αν και έχει λάβει έγκριση μόνο για 
την αντιμετώπιση της ανθεκτικής στην anti-TNF θερα-
πεία νόσου Crohn και μόνο στις Η.Π.Α. (βλέπε Κεφάλαιο 
6.2.8). Ένα άλλο εκλεκτικό αντι-προσκολλητικό μόριο, 
το alicaforsen (ολιγονουκλεοτίδιο έναντι του ανθρώπι-
νου ICAM), δεν παρουσίασε όφελος στην ενεργό νόσο 
Crohn, στις δόσεις που χρησιμοποιήθηκαν στις κλινι-
κές μελέτες. Δεδομένα αποτελεσματικότητας έχουν 
παρουσιαστεί για μονοκλωνικά αντισώματα έναντι 
της ιντερφερόνης-γ (Fontolizumab),81,82 της IL12/23 p40 
(ABT-874, Ustekinumab)83,84 και της IL-685 (για ανασκόπη-
ση, βλέπε βιβλ. 78). Η παρεντερική χορήγηση IL-10 και 
IL-11 είναι αναποτελεσματική, αν και έχουν αναπτυχθεί 
αποτελεσματικά συστήματα βλεννογονικής μεταφο-
ράς.86 Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα άλλων 
νεώτερων μεθόδων όπως η μεταμόσχευση βλαστικών 
κυττάρων,87 δεν έχει ακόμη επαρκώς θεμελιωθεί. 

5.4.6. Θειοπουρίνες

Η ΑΖΑ σε δόση 1,5-2,5 mg/kg/ημέρα ή η 6-ΜΠ σε 
δόση 0,75-1,5 mg/kg/ημέρα (δεν έχει έγκριση για 
χρήση στις ΙΦΝΕ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στην ενεργό νόσο Crohn ως συμπληρωματική θε-
ραπεία ή ως αγωγή για την αποφυγή των ΚΣ. Ωστό-
σο, η βραδεία έναρξη δράσης τους αποκλείει τη 
χρήση τους ως μοναδική θεραπεία στην ενεργό 
νόσο. Οι αντιμεταβολίτες των πουρινών αναστέλ-
λουν τη σύνθεση των ριβονουκλεοτιδίων αλλά ένας 
τουλάχιστον μηχανισμός ανοσοκαταστολής είναι 
η επαγωγή της απόπτωσης των Τ-λεμφοκυττάρων 
μέσω τροποποίησης της μεταφοράς μηνυμάτων σε 
κυτταρικό επίπεδο (Rac1).87 H ΑΖΑ μεταβολίζεται σε 
6-ΜΠ και ακολούθως σε νουκλεοτίδια 6-θειογουα-
νίνης. Η θειογουανίνη θα αναλυθεί στο Κεφάλαιο 
για τη θεραπεία συντήρησης. Στο ίδιο Κεφάλαιο θα 
παρατεθούν και τα δεδομένα για τη δόση, την πα-
ρακολούθηση και τις ανεπιθύμητες ενέργειες των 
θειοπουρινών, αφού ο κύριος ρόλος τους είναι η 
διατήρηση της ύφεσης.

5.4.6.1.  Η αποτελεσματικότητα των θειοπουρινών 
στην επαγωγή της κλινικής ύφεσης

Το όφελος από τη θεραπεία με θειοπουρίνες για 
την επαγωγή της ύφεσης στην ενεργό νόσο Crohn 
σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο αναδείχθηκε 
μέσα από μία ανασκόπηση της βάσης δεδομένων 
Cochrane για την αποτελεσματικότητα των ΑΖΑ & 
6-ΜΠ με ΚΠ 2,36 (95% ΔΕ 1,57-3,53).88 Αυτό ισοδυ-
ναμεί με ένα NNT=5 και ένα NNH (number needed 
to harm)=14. Οι μελέτες που διήρκεσαν μεγαλύτερο 
των 16 εβδομάδων χρονικό διάστημα, παρουσίασαν 
υψηλότερο ποσοστό ανταπόκρισης (NNT=4) εξαι-
τίας της καθυστερημένης έναρξης δράσης. Σε μία 
προσπάθεια να επιταχυνθεί η έναρξη δράσης, μία 
μελέτη που αξιολόγησε τη χορήγηση ΑΖΑ σε υψηλή 
δόση και σε συνεχή έγχυση 36 ωρών, δεν έδειξε με-
γαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τη συμ-
βατική από του στόματος δόση.89
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5.4.7. Μεθοτρεξάτη

Η ΜΤΞ σε δόση 25 mg/εβδομάδα (σε μορφή δισκίων 
ή υποδόρια ή ενδομυϊκή ένεση -δεν έχει έγκριση για 
τη χρήση στις ΙΦΝΕ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
παρόμοιο τρόπο με τις θειοπουρίνες. Οι πολυγλου-
ταμικοί μεταβολίτες της ΜΤΞ αναστέλλουν τη διυ-
δρο-φυλλική αναγωγάση, αλλά αυτή η κυτταροτοξι-
κή επίδραση δεν εξηγεί την αντι-φλεγμονώδη δράση 
της και την αναστολή της σύνθεσης κυτταροκινών 
και εικοσανοειδών. Η τροποποίηση των επιπέδων 
αδενοσίνης πιθανά συμβάλλει περισσότερο.

5.4.7.1. Η αποτελεσματικότητα της ΜΤΞ

Σε μία ελεγχόμενη μελέτη, 141 εξαρτώμενοι από τη 
θεραπεία με ΚΣ ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn τυ-
χαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε 25 mg/εβδομάδα ΜΤΞ 
ενδομυϊκά είτε εικονικό φάρμακο για 16 εβδομάδες, 
με σύγχρονη καθημερινή χορήγηση πρεδνιζολόνης 
(20 mg κατά την έναρξη της μελέτης), που ελαττώθη-
κε μέχρι πλήρους διακοπής εντός περιόδου 3 μηνών. 
Περισσότεροι ασθενείς στην ομάδα της ΜΤΞ κατάφε-
ραν να διακόψουν τα ΚΣ και να εισέλθουν σε ύφεση 
σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου 
(39% vs 19%, p=0,025).90 Η αποτελεσματικότητα αυτή 
επιβεβαιώθηκε σε μία συστηματική ανασκόπηση.91 
Ισχύουν λοιπόν οι ίδιες ενδείξεις που ισχύουν και για τις 
θειοπουρίνες (βλέπε τα ανωτέρω), αλλά επί του παρό-
ντος, η ΜΤΞ χορηγείται γενικά για την αντιμετώπιση της 
ενεργού ή της υποτροπιάζουσας νόσου Crohn, στους 
ασθενείς που είναι ανθεκτικοί ή εμφανίζουν δυσανεξία 
στις θειοπουρίνες ή τους anti-TNF παράγοντες.92

5.4.7.2. Δόση και παρακολούθηση

Δόσεις <15 mg/εβδομάδα είναι αναποτελεσματικές 
στην ενεργό νόσο Crohn, σε αντίθεση με τη ρευμα-
τοειδή αρθρίτιδα και επομένως, τα 25 mg/εβδομά-
δα θεωρούνται η καθιερωμένη δόση επαγωγής. Στις 
προοπτικές ελεγχόμενες μελέτες που ανέδειξαν την 
αποτελεσματικότητα της ΜΤΞ στη νόσο Crohn, χρησι-
μοποιήθηκε η ενδομυϊκή οδός χορήγησης.80,93 Η από 

του στόματος χορήγηση έχει παρουσιάσει σημαντικά 
μειωμένη συγκέντρωση του φαρμάκου και μεταβλη-
τότητα στην απορρόφησή του σε σύγκριση με την 
υποδόρια οδό, γεγονός που ίσως εξηγεί γιατί η πα-
ρεντερική χορήγηση δείχνει πιο αποτελεσματική.94,95 
Ωστόσο, για πρακτικούς λόγους, που αφορούν την 
ανασύσταση των παρεντερικά χορηγούμενων κυττα-
ροτοξικών φαρμάκων, η από του στόματος χορήγηση 
είναι πιο βολική και προτιμητέα από τους ασθενείς. Συ-
νεπώς, η αγωγή πρέπει συνήθως να ξεκινάει με ενδο-
μυϊκή ή υποδόρια χορήγηση. Η αλλαγή της θεραπείας 
με χορήγηση δισκίων μπορεί να επιχειρείται  για θερα-
πεία συντήρησης, με σύγχρονη προσεκτική παρακο-
λούθηση της κλινικής ανταπόκρισης, αν και η προσέγ-
γιση αυτή δεν είναι τεκμηριωμένη μέσα από μελέτες. 
Η ταυτόχρονη χορήγηση συμπληρώματος φυλλικού 
οξέος συστήνεται,92,96 αν και δεν υπάρχουν δεδομένα 
άμεσα προερχόμενα από ασθενείς με νόσο Crohn. 
Προτείνεται επίσης ο έλεγχος μίας γενικής αίματος και 
ενός ηπατικού κύκλου, πριν και εντός 4 εβδομάδων 
από την έναρξη της αγωγής και μηνιαία κατόπιν. Οι 
ίδιες αρχές που ισχύουν και για την παρακολούθηση 
των θειοπουρινών, ισχύουν και για τη ΜΤΞ. Οι ασθε-
νείς πρέπει να παραμένουν υπό την παρακολούθηση 
ειδικού. Οι περισσότεροι συμφωνούν, ότι η θεραπεία 
μπορεί να συνεχιστεί πέραν του ενός έτους.

5.4.7.3. Ανεπιθύμητες ενέργειες της ΜΤΞ

Η πρώιμη τοξικότητα από τη ΜΤΞ παρουσιάζεται κυ-
ρίως υπό τη μορφή των γαστρεντερικών διαταραχών 
(ναυτία, έμετοι, διάρροιες και στοματίτιδα) και μπορεί 
να περιοριστεί με τη σύγχρονη χορήγηση φυλλικού 
οξέος 5 mg σε απόσταση 2-3 ημερών από τη ληφθεί-
σα ΜΤΞ. Η αγωγή διακόπτεται στο 10-18% των ασθε-
νών, εξαιτίας των ανεπιθύμητων ενεργειών.92 Η ΜΤΞ 
αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και 
η σύλληψη θα πρέπει να πραγματοποιείται μερικούς 
μήνες μετά τη διακοπή του φαρμάκου. Οι βασικές μα-
κροπρόθεσμες ανησυχίες είναι η ηπατοτοξικότητα και 
η πνευμονίτιδα. Μία μελέτη βιοψιών ήπατος σε ασθε-
νείς με ΙΦΝΕ, οι οποίοι λάμβαναν ΜΤΞ, αν έδειξε ήπιες 
ιστολογικές αλλοιώσεις, παρά την αθροιστική δόση 
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έως και 5410 mg.97 Βιοψία επιτήρησης δε συστήνεται, 
αλλά αν η τιμή της AST διπλασιαστεί, τότε είναι λογικό 
να διακοπεί προσωρινά η ΜΤΞ μέχρι την επάνοδό της 
τιμής του ενζύμου σε φυσιολογικά επίπεδα, πριν την 
εκ νέου χορήγηση του φαρμάκου. Ο επιπολασμός της 
πνευμονίτιδας έχει υπολογιστεί στις 2-3 περιπτώσεις 
ανά 100 ασθενείς-έτη έκθεσης, αλλά μεγάλες σειρές 
δεν έχουν αναφέρει περιστατικά.92

5.4.8.  Λοιποί ανοσοτροποποιητικοί 
παράγοντες

5.4.8.1. Κυκλοσπορίνη (CsA) και tacrolimus

Οι αναστολείς της καλσινευρίνης παρουσιάζουν περι-
ορισμένη αξία στη νόσο Crohn. Ο μηχανισμός δράσης 
τους φαίνεται να ενέχει την αναστολή της μετακίνησης 
στον πυρήνα του μεταγραφικού παράγοντα NFAT 
(nuclear factor of activated T-cells), εμποδίζοντας έτσι 
την αλληλουχία μηνυμάτων για την έναρξη της μετα-
γραφής των κυτταροκινών των Τ-λεμφοκυττάρων.

5.4.8.2. Αποτελεσματικότητα και επιλογή

Μία μόνο μελέτη έχει δείξει μερική αποτελεσματικό-
τητα της από του στόματος χορηγηθείσας CsA για την 
αντιμετώπιση της νόσου Crohn.98 Σε αυτήν τη μελέτη, 
71 ασθενείς με αντοχή ή εξάρτηση από τα κορτικο-
στεροειδή έλαβαν δισκία CsA σε δόση 5-7,5 mg/kg/
ημέρα ή εικονικό φάρμακο. Με το πέρας δύο μηνών, 
22 εκ των 37 ασθενών που έλαβαν CsA (59%) παρου-
σίασαν βελτίωση, σε σύγκριση με τους 11 από τους 34 
που έλαβαν εικονικό φάρμακο (32%) (p=0,032). Πρέ-
πει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αφορούσαν 
ανταπόκριση και όχι ύφεση. Σε τρεις άλλες ελεγχόμε-
νες από εικονικό φάρμακο μελέτες, δεν διαπιστώθηκε 
υπεροχή στην αποτελεσματικότητα, της από του στό-
ματος χορηγηθείσας CsA για την αντιμετώπιση της νό-
σου Crohn.99-101 Σε τρεις όμως μικρές μη ελεγχόμενες 
σειρές περιστατικών, η ενδοφλέβια χορήγηση CsA 
(4-5 mg/kg/ημέρα) παρουσίασε αποτελεσματικότητα 
τόσο στη φλεγμονώδη όσο και στη συριγγοποιό νόσο 

Crohn.102-104 Δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες ελεγχόμε-
νες μελέτες για την ενδοφλέβια CsA. Συνεπώς, η από 
του στόματος χορηγούμενη CsA δεν μπορεί να συ-
στηθεί στην ανθεκτική ή εξαρτώμενη από τα ΚΣ νόσο 
Crohn, όμως η δυνατότητα βραχείας χορήγησης εν-
δοφλέβιας αγωγής για την επαγωγή της ύφεσης είναι 
ακόμη υπό αμφισβήτηση. 

Αντιθέτως, το από του στόματος χορηγούμενο 
tacrolimus για τη φλεγμονώδη νόσο Crohn έχει μελε-
τηθεί μόνο σε μη ελεγχόμενες μελέτες και αναφορές 
περιστατικών. Οι μελέτες αυτές περιέγραψαν βρα-
χυ- και μακροπρόθεσμο θεραπευτικό πλεονέκτημα 
στους ασθενείς με νόσο ανθεκτική ή εξαρτώμενη 
από τα ΚΣ.105-107 Η περιορισμένη εμπειρία με τη χρή-
ση του tacrolimus εμποδίζει τη σύσταση για γενική 
χρήση, ως αγωγή για τη φλεγμονώδη νόσο Crohn 
του εντερικού αυλού.

5.4.9. Θεραπεία με βάση τη διατροφή

5.4.9.1.  Αποτελεσματικότητα της θεραπείας με βάση 
τη διατροφή

Δεν υπάρχουν μελέτες ελεγχόμενες από εικονικό 
φάρμακο, για τη θεραπεία με βάση τη διατροφή στην 
ενεργό νόσο Crohn των ενηλίκων. Στοιχειακές ή πο-
λυμερείς δίαιτες εμφανίζονται λιγότερο αποτελεσμα-
τικές από τα ΚΣ. Σε μία συστηματική ανασκόπηση της 
βάσης δεδομένων Cochrane, οι 4 πιο καλά σχεδιασμέ-
νες ελεγχόμενες μελέτες που συνέκριναν τη θεραπεία 
με βάση την εντερική διατροφή (σε 130 ασθενείς) σε 
σχέση με την πρεδνιζολόνη (σε 123 ασθενείς), έδειξαν 
ότι τα ΚΣ είναι πιο αποτελεσματικά (ΚΠ 0,3, 95% ΔΕ 
0,17-0,52).26,108 Ο αριθμός των ασθενών που έπρεπε να 
λάβουν τη θεραπεία προκειμένου να ωφεληθεί ένας 
(ΝΝΤ) ήταν 4. Δεν υπήρχε διαφορά στην αποτελεσμα-
τικότητα μεταξύ των στοιχειακών και των πολυμερών 
διαιτητικών σχημάτων. Διάκριση πρέπει να γίνεται 
ανάμεσα στην πρωτογενή θεραπεία γα την επαγωγή 
της ύφεσης και στη συμπληρωματική χορήγηση ειδι-
κής διατροφής για την υποστήριξη της θρέψης.
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5.4.9.2. Περίληψη

Σε αντίθεση με την αντιμετώπιση της νόσου Crohn 
των παιδιών και των εφήβων, η θεραπεία με βάση τη 
διατροφή θεωρείται στους ενήλικες κατάλληλη μόνο 
ως συμπλήρωμα για την υποστήριξη της θρέψης και 
όχι για πρωταρχική θεραπεία. Θεωρείται γενικά κατάλ-
ληλη για την επαγωγή της ύφεσης μόνο στους ασθε-
νείς εκείνους, που αρνούνται τη φαρμακευτική αγωγή. 
Δεν προτείνεται στη νόσο Crohn την ανθεκτική ή την 
εξαρτώμενη από τα ΚΣ. Ωστόσο, είναι σημαντικό να 
μην υποτιμάται ο ρόλος της διατροφής ως υποστηρι-
κτικού μέτρου στους ασθενείς με νόσο Crohn, ακόμα 
και αν τα δεδομένα που υποστηρίζουν τη χορήγησή 
της ως πρωτογενή αγωγή για την επαγωγή της ύφε-
σης είναι περιορισμένα.109 Η ολική παρεντερική δια-
τροφή είναι κατάλληλη ως συμπληρωματική αγωγή 
στη σύνθετη συριγγοποιό νόσο.

6.  Αντιμετώπιση φαρμακευτικά 
επαγόμενης ύφεσης

6.1.  Συντηρητική αντιμετώπιση 
ασθενών με φαρμακευτικά 
επαγόμενη ύφεση 

6.1.1. Γενικές συστάσεις

Η γνώση των ανεπιθύμητων ενεργειών του καπνί-
σματος στην πορεία της νόσου Crohn πρέπει να απο-
τελεί τη συμβουλευτική βάση ώστε να συστήνεται η 
αποφυγή της συνήθειας αυτής στους ασθενείς με 
νόσο Crohn. Δεδομένα από μελέτες παρατήρησης 
δείχνουν ότι το κάπνισμα αυξάνει την ανάγκη ΚΣ, ΑΚ 
και χειρουργικών επεμβάσεων. Αντιθέτως, η διακοπή 
του καπνίσματος μπορεί να βελτιώσει την πορεία της 
νόσου110-112 [EL2b]. Οι ασθενείς πρέπει να παροτρύ-
νονται ώστε να προχωρούν σε ένταξη σε προγράμ-
ματα διακοπής καπνίσματος. 

Η απόλυτη ανάγκη και επιλογή του φαρμακευτικού 
παράγοντα που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόλη-
ψη των υποτροπών, στους ασθενείς στους οποίους 
η ύφεση έχει επιτευχθεί φαρμακευτικά, πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τρεις παραμέτρους: την πορεία της 
νόσου (αρχική εμφάνιση, συχνότητα και σοβαρότητα 
των υποτροπών), την έκτασή της (εντοπισμένη ή εκτε-
ταμένη -βλέπε Κεφάλαια 1.1.12 και 1.1.13) και την απο-
τελεσματικότητα και ανοχή των φαρμάκων που έχουν 
ήδη χρησιμοποιηθεί, είτε για την επαγωγή είτε για τη 
διατήρηση της ύφεσης. Άλλες παράμετροι, όπως η 
παρουσία βιολογικών ή ενδοσκοπικών δεικτών φλεγ-
μονής και η πιθανότητα επιπλοκών, πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη. Επιπλέον, ίσως υπάρχουν έτεροι 
περιοριστικοί παράγοντες (λογιστικοί, κοινωνικοί ή οι-
κονομικοί), που μπορεί να επηρεάζουν τη φαρμακευ-
τική επιλογή. Τέλος, οι ασθενείς πρέπει να παρακινού-
νται προς την κατεύθυνση της ενεργού συμμετοχής 
τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Οι ασθενείς σε ύφεση πρέπει να αξιολογούνται κλινι-
κά, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αν και ο έλεγχος της 
τιμής της CRP πραγματοποιείται συχνά, η χρησιμότη-
τα αυτής στη ρύθμιση της αγωγής παραμένει ασαφής. 
Ορισμένοι συστήνουν επίσης την τέλεση απεικονιστι-
κών εξετάσεων ή/και ενδοσκοπήσεων αλλά η επανά-
ληψη των πράξεων αυτών δε συστήνεται σε τακτική 
βάση αλλά μόνο σε συγκεκριμένες περιστάσεις.

6.1.2.  Πρώτη εκδήλωση εντοπισμένης νόσου

Θέση ECCO 6A

Αν μετά την πρώτη εκδήλωση, η ύφεση επιτεύ-
χθηκε με τη χρήση συστηματικών ΚΣ, πρέπει να 
χορηγηθεί μία θειοπουρίνη [EL1a, RG A] ή η ΜΤΞ 
[EL1b, RG A]. Δεν υπάρχουν ισχυρά δεδομένα για 
την αποτελεσματικότητα του 5-ASA στη μορφή 
δισκίων [El1b, RG B]. Η μη χορήγηση κάποιας ει-
δικής αγωγής αποτελεί μία αποδεκτή επιλογή για 
ορισμένους ασθενείς [EL5, R D].
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Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η μεσαλαζίνη είναι χρή-
σιμη στη διατήρηση της φαρμακευτικά επαγόμενης 
ύφεσης αφού τα αποτελέσματα μίας μετα-ανάλυσης 
είναι ανεπαρκή (βλέπε Κεφάλαιο 6.2.1). Ορισμένοι πι-
στεύουν, ότι η μη χορήγηση κάποιας ειδικής αγωγής 
συντήρησης αποτελεί μία επιλογή μετά την πρώτη 
έξαρση. Η ΑΖΑ προτιμάται ως αγωγή συντήρησης, 
αν η τελευταία έχει επιτευχθεί με τη χρήση συστη-
ματικών ΚΣ, λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό κίνδυ-
νο υποτροπής και εξάρτησης από τα ΚΣ αλλά και το 
υψηλό ποσοστό επιτυχίας της ΑΖΑ όταν χορηγηθεί 
πρώιμα (βλέπε Κεφάλαιο 6.2.4). Η 6-ΜΠ (1-1,5 mg/
kg/ημέρα) μπορεί να δοκιμαστεί σε ασθενείς με 
δυσανεξία στην ΑΖΑ (εκτός των περιπτώσεων πα-
γκρεατίτιδας και κυτταροπενίας).13 Η ΜΤΞ αποτελεί 
μία εναλλακτική επιλογή ειδικά για τους ασθενείς με 
δυσανεξία στις θειοπουρίνες (Κεφάλαιο 6.2.5).  

6.1.3. Υποτροπή εντοπισμένης νόσου

Θέση ECCO 6Β

Αν ένας ασθενής παρουσιάζει υποτροπή, πρέπει 
να δοκιμαστεί η επίταση της ήδη χορηγούμενης 
αγωγής συντήρησης [EL5, RG D]. Τα ΚΣ δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της ύφε-
σης [EL1a, RG A]. Η χειρουργική επέμβαση πρέπει 
πάντα να αξιολογείται ως μία αποδεκτή επιλογή 
στην εντοπισμένη νόσο [EL4, EG D].

H ΑΖΑ πρέπει να χορηγείται, εφόσον παρουσιαστεί 
υποτροπή (βλέπε Κεφάλαιο 6.2.4). Τα ΚΣ (συμπερι-
λαμβανομένης της βουδεζονίδης) δεν είναι αποτελε-
σματικά στη διατήρηση της ύφεσης και η μακροχρό-
νια χορήγησή τους σχετίζεται με μη αποδεκτές ανε-
πιθύμητες ενέργειες και κυρίως την οστεοπόρωση. 
Η βουδεζονίδη αυξάνει το μεσοδιάστημα μέχρι την 
επόμενη υποτροπή, αλλά δεν είναι αποτελεσματική 
στη διατήρηση της ύφεσης για ένα έτος. Η απώλεια 
οστικής μάζας είναι μικρότερη αλλά όχι αμελητέα 
(βλέπε Κεφάλαιο 6.2.3).

6.1.4. Εκτεταμένη νόσος

Θέση ECCO 6C

Για τους ασθενείς με εκτεταμένη νόσο συστήνεται 
η ΑΖΑ για τη διατήρηση της ύφεσης [EL1b, RG A].

Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους υποτροπής και 
το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας όταν χορηγηθεί 
πρώιμα, η ΑΖΑ συστήνεται στους ασθενείς με εκτε-
ταμένη νόσο Crohn (βλέπε Κεφάλαιο 6.2.4). 

6.1.5.  Nόσος Crohn εξαρτώμενη από τα 
κορτικοστεροειδή

Θέση ECCO 6D

Οι ασθενείς που παρουσιάζουν εξάρτηση από 
τα ΚΣ πρέπει να λαμβάνουν θειοπουρίνες ή ΜΤΞ 
με ή χωρίς anti-TNF θεραπεία [EL1a, RG A για τις 
θειoπουρίνες και τη ΜΤΞ, EL1a, RG B για το IFX και 
το ADA], αν και πρέπει να τίθεται προς συζήτηση 
και η χειρουργική επιλογή. 

Τα AK (ΑΖΑ/6-ΜΠ, ΜΤΞ) είναι αποτελεσματικά στην 
εξαρτώμενη από τα ΚΣ νόσο Crohn (ΝΝΤ 3).14,93 Η εκτο-
μή τμήματος του τελικού ειλεού αποτελεί μία εναλλα-
κτική επιλογή, για τους ασθενείς με εντοπισμένη νόσο 
σε συνάρτηση και με άλλα χαρακτηριστικά αυτής (βλέ-
πε Κεφάλαιο Χειρουργικής για νόσο Crohn). Μία ιδιαίτε-
ρα αποτελεσματική προσέγγιση για την αποφυγή των 
ΚΣ είναι η πρώιμη χρήση των anti-TNF παραγόντων. 
Η επιλογή, των κατάλληλων υποψήφιων ασθενών για 
βιολογική θεραπεία, εξαρτάται από τα κλινικά χαρα-
κτηριστικά τους και την προηγούμενη ανταπόκριση 
σε άλλες θεραπείες.17 Ωστόσο, μία μελέτη 133 ασθε-
νών με ενεργό νόσου Crohn, οι οποίοι δεν είχαν λάβει 
στο παρελθόν ΚΣ, ΑΚ ή IFX υποστήριξε την παρουσία 
οφέλους από την πρώιμη χορήγηση βιολογικής θερα-
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πείας σε αυτήν την ομάδα ασθενών, που ουσιαστικά 
δεν είχε λάβει στοχευμένη θεραπεία. Η μελέτη αυτή 
τυχαιοποίησε  τους ασθενείς να λάβουν είτε πρώιμη 
συνδυασμένη ΑΚ θεραπεία ή τη συμβατική θεραπεία 
(η επονομαζόμενη Step Up/Top Down μελέτη).18 Την 
52η εβδομάδα, 61,5% των ασθενών υπό συνδυασμένη 
ΑΚ αγωγή ήταν σε ύφεση, χωρίς να λαμβάνουν ΚΣ και 
χωρίς να έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, 
σε σύγκριση με το 42,2% της ομάδας ελέγχου (απόλυ-
τη διαφορά 19,3%, 95% ΔΕ 2,4-36,3, p=0,028). Έχει, λοι-
πόν, επί του παρόντος τεκμηριωθεί (μέσω της μελέτης 
SONIC) ότι η συνδυασμένη θεραπεία με IFX και ΑΖΑ 
είναι πιο αποτελεσματική από τη μονοθεραπεία με IFX 
για τη διατήρηση της ελεύθερης ΚΣ ύφεσης, σε ασθε-
νείς με νόσο σε αρχικό στάδιο.1

6.1.6. Υποτροπή υπό αζαθειοπρίνη

Θέση ECCO 6Ε

Οι ασθενείς που υποτροπιάζουν ενώ λαμβάνουν 
ΑΖΑ ή 6-ΜΠ, θα πρέπει να αξιολογούνται για τη 
συμμόρφωσή τους στη θεραπεία και να επιχειρεί-
ται βελτιστοποίηση της δόσης, εφόσον αυτό είναι 
απαραίτητο. Η αλλαγή της αγωγής συντήρησης 
σε ΜΤΞ [EL1b, RG B] ή σε anti-TNF παράγοντα 
[EL1a, RG B], θα πρέπει να αξιολογηθεί. Η χειρουρ-
γική επέμβασή θα πρέπει πάντα να προσφέρεται 
ως επιλογή στην εντοπισμένη νόσο [EL4, RG D].

Στους ασθενείς, οι οποίοι υποτροπιάζουν ενώ λαμ-
βάνουν ΑΖΑ ή 6-ΜΠ στις καθορισμένες δόσεις, 
μπορεί να γίνει επίταση αυτής (>2,5 mg/kg/ημέρα ή 
>1,5 mg/kg/ημέρα αντίστοιχα) μέχρι την εμφάνιση 
λευκοπενίας [EL3, RG D] ή ανάλογα με τη συγκέντρω-
ση των νουκλεοτιδίων της 6-θειογουανίνης (6-TGN) 
[EL2a, RG B] (βλέπε Κεφάλαιο 5.4.6). Η ΜΤΞ αποτελεί 
επίσης μία εναλλακτική επιλογή [EL1b, RG B] (βλέ-
πε Κεφάλαιο 6.2.5). Η anti-TNF θεραπεία έχει επίσης 
αποδειχτεί αποτελεσματική σε αυτές τις περιπτώσεις 
[EL1a, RG A] (βλέπε Κεφάλαιο 6.2.7).

6.1.7.  Θεραπεία συντήρησης μετά επαγωγή 
ύφεσης με anti-TNF παράγοντες

Θέση ECCO 6F

Αν η ύφεση έχει επιτευχθεί με τη χορήγηση ενός 
anti-TNF παράγοντα, πρέπει να επιχειρηθεί η συ-
νέχιση αυτού σε τακτική βάση, ως αγωγή συντή-
ρησης [EL1b, RG B]. H AZA μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί σε συνδυασμό με τον anti-TNF παράγοντα 
ή μπορεί να χορηγηθεί ως μοναδική θεραπεία, 
στους ασθενείς που δεν έχουν λάβει ποτέ στο πα-
ρελθόν θειοπουρίνες [EL2b, RG C].

Οι ασθενείς που λαμβάνουν το IFX σε τακτική βάση, 
φαίνεται να παρουσιάζουν καλύτερη κλινική πορεία 
στα περισσότερα (αλλά όχι σε όλα)  καταληκτικά σημεία 
σε σύγκριση με τους ασθενείς, οι οποίοι λαμβάνουν το 
φάρμακο με βάση την κατ’ επίκληση στρατηγική (επί 
υποτροπής) [EL1b]. Η σύγχρονη χορήγηση ΑΚ θεραπεί-
ας (θειοπουρίνες, ΜΤΞ) μαζί με τους anti-TNF παράγο-
ντες δεν συσχετίζεται με καλύτερη κλινική ανταπόκριση 
στους ασθενείς, οι οποίοι έχουν ήδη αποτύχει σε αυτά τα 
φάρμακα [EL1b]. Ωστόσο, ο συνδυασμός του IFX με την 
AZA προσφέρει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε 
ό,τι αφορά την επίτευξη και διατήρηση της ελεύθερης 
ΚΣ ύφεσης, σε σχέση με τη μονοθεραπεία με IFX ή ΑΖΑ 
στους ασθενείς που δεν είχαν λάβει στο παρελθόν κά-
ποιο από τα δύο φάρμακα [EL1b] (βλέπε Κεφάλαιο 6.2.7).

6.1.8. Διάρκεια θεραπείας συντήρησης

Θέση ECCO 6G

Για τους ασθενείς που βρίσκονται σε ύφεση ενώ 
λαμβάνουν ΑΖΑ ως θεραπεία συντήρησης, η δι-
ακοπή αυτής μπορεί να επιχειρηθεί μετά από 4 
χρόνια συνεχούς ύφεσης [EL2b, RG C]. Το ισοζύγιο 
οφέλους-κινδύνου από τη συνέχιση της ΑΖΑ πρέ-
πει να συζητείται με τους ασθενείς. 
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Μία διπλή-τυφλή ελεγχόμενη από εικονικό φάρμακο 
μελέτη μη ανάδειξης κατωτερότητας, η οποία συνέ-
κρινε τη διακοπή της ΑΖΑ με τη συνέχιση αυτής σε 
ασθενείς υπό ΑΖΑ για περισσότερο από 3,5 έτη, έδει-
ξε ότι το ποσοστό υποτροπών μετά 18 μήνες ήταν 
21% και 8% αντίστοιχα117 (βλέπε Κεφάλαιο 6.2.4). Η 
υπόθεση ότι η ΑΖΑ ήταν κατώτερη του εικονικού 
φαρμάκου, δεν απορρίφθηκε. Τα αποτελέσματα 
από τη μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών 
αυτών παρουσιάστηκαν πρόσφατα.118 Ο διάμεσος 
χρόνος παρακολούθησης μετά τη διακοπή της ΑΖΑ 
ήταν 54 μήνες. Στη χρονική αυτή περίοδο οι 32 από 
τους 66 ασθενείς υποτροπίασαν. Η αθροιστική πι-
θανότητα υποτροπής στα 1, 3 και 5 έτη ήταν 14%, 
53% και 63% αντίστοιχα. Μεταξύ των 32 ασθενών 
που υποτροπίασαν, 23 έλαβαν ξανά ΑΖΑ ως μονα-
δική θεραπεία και όλοι εκτός ενός επανήλθαν και 
πάλι σε κατάσταση ύφεσης. Η θεραπεία με θειοπου-
ρίνες έχει συσχετισθεί με την παρουσία αυξημένου 
κινδύνου εμφάνισης μη Hodgkin λεμφώματος.119,120 
Οι Lewis et al.121 διεξήγαγαν μία ανάλυση απόφασης 
χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο Markov. Συμπέραναν 
ότι, η χρήση ΑΖΑ οδηγεί σε αυξημένο μετά ποιοτι-
κή διόρθωση προσδόκιμο επιβίωσης, ειδικά στους 
νέους ασθενείς, οι οποίοι παρουσιάζουν το χαμηλό-
τερο κίνδυνο αναφοράς για την εμφάνιση λεμφώ-
ματος και το μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης επί 
απουσίας θανάτου σχετιζόμενου με τη νόσο Crohn. 
Το όφελος της θεραπείας υπερισχύει του αυξημένου 
κινδύνου λεμφώματος, έτσι όπως έχει αξιολογηθεί 
ακόμη και από τις πιο ακραίες μελέτες.  

Θέση ECCO 6Η

Καμία σύσταση δεν μπορεί να δοθεί για τη δι-
άρκεια της θεραπείας με ΜΤΞ ή anti-TNF παρά-
γοντες, αν και παρατεταμένη χρήση αυτών των 
φαρμάκων μπορεί να επιχειρηθεί εφόσον κριθεί 
αναγκαίο [EL3, RG C]. Οι δυνητικοί κίνδυνοι και τα 
δυνητικά οφέλη πρέπει να συζητούνται σε ανε-
ξάρτητη βάση για κάθε ασθενή. 

Η μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών με 
νόσο Crohn, οι οποίοι λαμβάνουν ΜΤΞ δεν έχει ανα-
δείξει αυξημένο κίνδυνο σοβαρής ηπατοτοξικότη-
τας, όπως είχε παλαιότερα υπονοηθεί σε άλλες ασθέ-
νειες.97 Σε δύο σειρές, η διακοπή της ΜΤΞ σε ασθενείς 
που τη λάμβαναν για αρκετά χρόνια, σχετίστηκε με 
υψηλότερο ποσοστό υποτροπής.121,122

Το όφελος της συνέχισης ενός ΑΚ φαρμάκου όπως 
η ΑΖΑ ή η ΜΤΞ σε συνδυασμό με έναν anti-TNF πα-
ράγοντα συζητείται στο Κεφάλαιο 6.2.7. Η απάντηση 
στο ερώτημα εάν η χορήγηση ενός anti-TNF παρά-
γοντα μπορεί να διακοπεί με ασφάλεια μετά από 
μία περίοδο παρατεταμένης ύφεσης, παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τους ασθενείς όσο 
και για τους ιατρούς. Πρόσφατα, παρουσιάστηκαν 
τα ενδιάμεσα αποτελέσματα μίας προοπτικής μελέ-
της, η οποία διενεργήθηκε προκειμένου να εκτιμηθεί 
ο κίνδυνος υποτροπής μετά τη διακοπή του IFX σε 
ασθενείς υπό συνδυασμένη ΑΚ αγωγή συντήρη-
σης.123 Εκατόν δέκα πέντε ασθενείς με νόσο Crohn 
του αυλού, οι οποίοι λάμβαναν για τουλάχιστον ένα 
έτος IFX σε τακτική βάση σε συνδυασμό με ΑΖΑ ή 
ΜΤΞ και βρισκόντουσαν σε σταθερή ύφεση χωρίς τη 
λήψη ΚΣ για τουλάχιστον 6 μήνες, στρατολογήθηκαν 
προοπτικά στη συγκεκριμένη μελέτη. Το IFX διακό-
πηκε και μετά την τελευταία έγχυση η ΑΚ θεραπεία 
διατηρήθηκε σε μία σταθερή δόση. Μετά ένα διάμε-
σο διάστημα παρακολούθησης 12 μηνών παρατη-
ρήθηκαν 45 υποτροπές. Mε τη συνδυασμένη χρήση 
βιολογικών και ενδοσκοπικών δεικτών κατέστη δυ-
νατό να προσδιοριστεί μία υποομάδα ασθενών με 
πολύ χαμηλό κίνδυνο υποτροπής. Η εκ νέου χορήγη-
ση IFX στους ασθενείς που υποτροπίασαν, ήταν καλά 
ανεκτή και οδήγησε στην ύφεση.
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6.2.  Ειδικές επισημάνσεις 
για τα φάρμακα που 
χρησιμοποιούνται 
για τη διατήρηση 
της φαρμακευτικά 
επαγόμενης ύφεσης

Λεπτομέρειες για τη δράση, τη φαρμακολογία, τη 
δοσολογία, τις παρενέργειες και τον τρόπο παρα-
κολούθησης των ασθενών υπό αμινοσαλικυλικά, 
στεροειδή, θειοπουρίνες, μεθοτρεξάτη και anti-TNF 
παράγοντες αναγράφονται στο κεφάλαιο, που ανα-
φέρεται στην ενεργό νόσο.

6.2.1. Αμινοσαλικυλικά

6.2.1.1. Βιβλιογραφικά δεδομένα

Οι τυχαιοποιημένες μελέτες που σχεδιάσθηκαν για 
να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των αμινο-
σαλικυλικών (5-AΣA) για τη διατήρηση της ύφεσης 
που επιτεύχθηκε φαρμακευτικά παρατίθενται στον 
Πίνακα 6.1.124-134 Καμία επιπλέον μελέτη που να αξι-
ολογεί την αποτελεσματικότητα των 5-ΑΣA για τη 
συγκεκριμένη ένδειξη στη νόσο Crohn δεν δημο-
σιεύθηκε από το 2001 και μετά. Οι πέντε μετα-ανα-
λύσεις που στηρίχθηκαν στις παραπάνω μελέτες 
παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 6.2.135-139 Η 
πρώτη μετα-ανάλυση από τους Steinhart και συν.135 

δείχνει όφελος από τη χρήση της μεσαλαζίνης (OR: 
odds ratio=λόγος πιθανοτήτων 0,63, CΙ 0,50-0,79), όχι 
όμως και από τη χρήση της σουλφασαλαζίνης (OR 

Πίνακας 6.1. Μελέτες της μεσαλαζίνης συγκρινόμενης με εικονικό φάρμακο, για διατήρηση της ύφεσης, που 
επιτεύχθηκε φαρμακευτικά στη νόσο Crohn

Συγγραφέας
[Βιβλιογραφική 
αναφορά]

Έτος Αριθμός 
ασθενών

Δόση
(γραμ./
ημέρα)

Διάρκεια
(μήνες)

Ποσοστό υποτροπής(%) Σχόλιο

5-ASA Εικονικό 
φάρμακο

p

IMSG124 1990 248 1,5 12 8 31 0,053

Bresci125 1991 38 1,6 36 80 94 NS Μη αυστηρά τυχαιοποιημένη

Brignola126 1992 44 2 4 52 59 NS

Prantera127 1992 125 2,4 12 34 55 0,02

Gendre128 1993 161 2 24 47
55

42
71

NS
<0,003

Χαμηλού κινδύνου
Υψηλού κινδύνουa

Arber129 1995 59 1 12 27 55 <0,05

Thomson130 1995 286 3 12 27
40

31
26

NS
NS

Ε+Κ
Ε

Modigliani131 1996 129 4 12 62 64 0.05* *Για διακοπή των στεροειδών

De Franchis132 1997 117 3 12 58 52 NS

Sutherland133 1997 293 3 11,5 25
21

36
41

NS
0,02

Ε+Κ

Mahmud134 2001 328 2 12 48 45 NS Η ολσαλαζίνη συγκρινόμενη 
με εικονικό φάρμακο σε 
ειλεοκολική νόσο Crohn

IMSG: International Mesalazine Study Group. E:ειλεϊκός Κ:κολικός
a Ύφεση <3 μήνες
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1,08, CΙ 0,081-1,34). Η μετα-ανάλυση από τους Mes-
sori και συν.136 επίσης δείχνει όφελος από τη χρήση 
μεσαλαζίνης, καθώς και μείωση του κινδύνου κλινι-
κής υποτροπής της νόσου για το χρονικό διάστημα 
0-6 μήνες (OR 0,56, CΙ 0,37-0,84, p<0,01) και 6-12 μή-
νες (OR 0,47, CΙ 0,33-0,67, p<0,001) από την έναρξη 
της αγωγής. Η μετα-ανάλυση από τους Camma και 
συν.137 είναι πιο πλήρης, και περιλαμβάνει συνολικά 
15 μελέτες, όμως 5 από αυτές είναι σχεδιασμένες για 
να ελέγξουν την πρόληψη της υποτροπής μετεγχει-
ρητικά. Σημαντική μείωση του κινδύνου υποτροπής 
βρέθηκε μόνο όταν συμπεριλήφθησαν όλοι οι ασθε-
νείς στη στατιστική ανάλυση (διαφορά μεταξύ 5-AΣA 
και εικονικού φαρμάκου: -6,3%, CΙ -10,4% έως -2,1%), 
αλλά η διαφορά αυτή δεν ήταν σημαντική, όταν η 
ανάλυση αφορούσε μόνο ασθενείς στους οποίους η 
ύφεση επιτεύχθηκε φαρμακευτικά. Δεν διαπιστώθη-
κε σχέση δόσης-αποτελεσματικότητας. Εάν απoκλει-
σθούν τέσσερις μελέτες πτωχής ποιότητας από τη 
στατιστική ανάλυση, τότε δεν αναδεικνύεται όφελος 
από τη χρήση των αμινοσαλικυλικών.

Μία συστηματική ανασκόπηση από τη βάση δεδομέ-
νων Cochrane, σχετικά με τη χρήση μεσαλαζίνης για 
τη διατήρηση της ύφεσης, που επιτεύχθηκε φαρμα-
κευτικά σε ασθενείς με νόσο Crohn, δημοσιεύθηκε 
από τους Akobeng και συν. το 2005.138 Το odds ratio 6 
μελετών, στις οποίες οι συμμετέχοντες παρακολουθή-
θηκαν για 12 μήνες, ήταν 1,00 (95% CΙ 0,80-1,24). Στην 

7η μελέτη, όπου ο χρόνος παρακολούθησης ήταν 24 
μήνες,96 το odds ratio ήταν 0,98 (95% CΙ 0,51-1,90). 
Όταν η ανάλυση συμπεριέλαβε μόνο τους συμμετέ-
χοντες που ολοκλήρωσαν τη μελέτη, το odds ratio 
(fixed effects model) για τις 6 μελέτες διάρκειας 12 
μηνών ήταν 0,74 (95% CΙ 0,57-0,45-1,02). Το ΟR για 
την έβδομη μελέτη διάρκειας παρακολούθησης 24 
μηνών,96 ήταν 0,86 (95% CΙ, 0,42 έως 1,78). Το 2007, οι 
Steinhart και συν.139 δημοσίευσαν μία ανασκόπηση 
που περιελάμβανε τη μετα-ανάλυση 9 τυχαιοποιη-
μένων ελεγχόμενων μελετών, που αξιολογούσαν τη 
χρήση μεσαλαζίνης για τη διατήρηση της ύφεσης που 
επιτεύχθηκε φαρμακευτικά, με σκοπό να ερευνήσουν 
την πιθανότητα η ποικιλομορφία στη χρήση διαφό-
ρων σκευασμάτων 5-ΑΣΑ να ευθύνεται για τα διαφο-
ρετικά αποτελέσματα στις μέχρι τότε δημοσιευμένες 
μετα-αναλύσεις. Συγκριτικά με την ανασκόπηση από 
τη βάση δεδομένων της Cochrane από τους Akobeng 
και συν.,138 στη μελέτη των Steinhart και συν. αποκλεί-
σθηκε η μελέτη των Mahmud και συν.134 στην οποία 
ελέγχθηκε η ολσαλαζίνη έναντι του εικονικού φαρ-
μάκου, αλλά προστέθηκαν τρεις μελέτες που είχαν 
αποκλεισθεί από τους Akobeng και συν.138 είτε γιατί η 
διάρκεια παρακολούθησης ήταν <6 μηνών, είτε γιατί 
ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια έξαρσης 
της νόσου.126,131 Στη μελέτη των Steinhart και συν. βρέ-
θηκε κλινικά σημαντικό θεραπευτικό πλεονέκτημα της 
θεραπείας με μεσαλαζίνη έναντι της ομάδας ελέγχου 
[OR=0,70 (95% CΙ 0,52-0,93, p=0,01], με όφελος 6.6% 

Πίνακας 6.2. Μετα-ανάλυση των μελετών της μεσαλαζίνης συγκρινόμενης με εικονικό φάρμακο, για διατήρηση 
της ύφεσης που επιτεύχθηκε φαρμακευτικά στη νόσο Crohn

Συγγραφέας
[Βιβλιογραφική 
αναφορά]

Έτος Αριθμός 
μελετών

Αριθμός 
ασθενών

Διάρκεια
(μήνες)

Αποτέλεσμα

Ποσοστό 
πιθανοτήτων

ΕΚ95% P

Steinhart135 1994 10 1022 12 0,77 0,64-0,92 _

Messori136 1994 8 941 12 0,47 0,33-0,67 <0.001

Camma137 1997 10 1371 4-48 _ _ 0.06

Akobeng138 2005 7 1500 12-24 1,00 0,80-1,24 ns

Steinhart139 2007 9 1305 4-24 0,70 0,52-0,93 0.01
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(39,1 vs 32,5%) και με NNT 16. Η θεραπεία με pH7-
εξαρτώμενη μεσαλαζίνη μείωσε σημαντικά τον κίνδυ-
νο υποτροπής (OR 0,38, 95% CΙ 0,17-0,85, p=0,01), όχι 
όμως η θεραπεία με ελεγχόμενης ελευθέρωσης μεσα-
λαζίνη ή με pH6-εξαρτώμενη μεσαλαζίνη. Το ΝΝΤ (ο 
αριθμός αυτών που πρέπει να υποβληθούν σε θερα-
πεία προκειμένου ένας να θεραπευτεί) για τη διατή-
ρηση της ύφεσης που επιτεύχθηκε φαρμακευτικά για 
την pH7-εξαρτώμενη μεσαλαζίνη ήταν 5. Οι συγγρα-
φείς θεωρούν ότι το σκεύασμα της μεσαλαζίνης που 
χρησιμοποιείται, μπορεί να αποτελεί παράγοντα που 
επηρεάζει τα αποτελέσματα των τυχαιοποιημένων 
ελεγχόμενων μελετών, σε ασθενείς που λαμβάνουν 
θεραπεία συντήρησης με μεσαλαζίνη.

6.2.1.2. Περίληψη

Για τη διατήρηση της ύφεσης που επιτεύχθηκε φαρ-
μακευτικά σε ασθενείς με νόσο Crohn, η αποτελε-

σματικότητα της μεσαλαζίνης παραμένει αμφιλε-
γόμενη λόγω της ασυμφωνίας των αποτελεσμάτων 
των δημοσιευμένων μετα-αναλύσεων [EL1b]. Η απο-
τελεσματικότητα της σουλφασαλαζίνης ή της ολσα-
λαζίνης δεν έχει τεκμηριωθεί [EL1b]. Tα 5-AΣΑ δεν 
συστήνονται για τη διατήρηση της ύφεσης που επι-
τεύχθηκε φαρμακευτικά σε ασθενείς με νόσο Crohn.

6.2.2. Αντιβιοτικά

6.2.2.1. Βιβλιογραφικά δεδομένα

Τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών αναφέρονται 
περιληπτικά στον Πίνακα 6.3.54,140-146 Οι περισσότερες 
μελέτες αναφέρονται στη χρήση αντιμυκοβακτη-
ριδιακών παραγόντων, οι οποίοι όμως θεωρούνται 
δυνητικά ενεργείς και έναντι εντερικών βακτηρίων. 
Μία μετα-ανάλυση για την αντιμυκοβακτηριδιακή 

Πίνακας 6.3. Μελέτες αντιβιοτικών συγκρινόμενων με εικονικό φάρμακο για τη διατήρηση της φαρμακογενώς 
προκλητής ύφεσης της νόσου Crohn

Συγγραφέας
[Βιβλιογραφική 
αναφορά]

Έτος Αριθμός 
ασθ.

Αντιβιοτικά Διάρκεια
(μήνες)

Ποσοστό υποτροπής(%) Ταυτόχρονη
θεραπεία

Εικονικό 
φάρμακο

Αντιβιοτικά p

Elliott140 1982 51 Σουλφαδοξίνη + 
Πυριμεθαμίνη

12 62 50 Όχι

Shaffer141 1984 27 Εθαμβουτόλη + 
Ριφαμπικίνη

24 64 36 NS Στεροειδή 
Σουλφασαλαζίνη

Basilisco142 1989 24 Ριφαμπουτίνη 6 71 62 Διάφορα

Afdhal143 1991 49 Κλοφαζιδίμη 12 36 50 Στεροειδή

Prantera144 1994 40 Εθαμβουτόλη + 
Κλοφαζιδίμη + Δαψόνη + 
Ριφαμπικίνη 

9 89 41 0,03 Στεροειδή

Swift145 1994 126 Εθαμβουτόλη + 
Ριφαμπικίνη + Ισονιαζίδη

24 65 62 NS Στεροειδή 
Μεσαλαζίνη

Goodgame146 2001 31 Κλαριθρομυκίνη + 
Εθαμβουτόλη 
(3 μήνες)

12 _ _ NS Όχι

Selby54 2007 213a Κλαριθρομυκίνη + 
Ριφαμπουτίνη + 
Κλοφαζιδίμη

24 26 43 NS Στεροειδή 
ως θεραπεία 
επαγωγής

a Από τους 213 ασθενείς που συμπεριελήφθηκαν στη μελέτη, οι 122 εντάχθηκαν σε φάση συντήρησης



82

Ευρωπαϊκή ομοφωνία βασισμένη σε αποδείξεις για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου Crohn

αγωγή147 περιλαμβάνει έξι πλήρως δημοσιευμένες με-
λέτες. Σε δύο μελέτες144,145 οι ασθενείς, στους οποίους 
επιτεύχθηκε η ύφεση με συνδυασμό αντιβιοτικών και 
στεροειδών, ωφελήθηκαν (OR 3,37, CΙ 1,38-8,24), ενώ 
οι ασθενείς σε συνδυασμό αντιβιοτικών συγκριτικά με 
τη συμβατική θεραπεία141-143,146 δεν παρουσίασαν όφε-
λος (OR 0,69, CΙ 0,39-1,21). Μία μεγάλη μελέτη από την 
Αυστραλία που δημοσιεύθηκε το 2007 επιβεβαιώνει 
το ίδιο:54 213 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 
κλαριθρομυκίνη 750 mg/ημερησίως, ριφαμπουτίνη 
450 mg/ημερησίως, κλοφαζιμίνη 50 mg/ημερησίως ή 
εικονικό φάρμακο, σε συνδυασμό με χορήγηση πρεδ-
νιζολόνης για 16 εβδομάδες με σταδιακή μείωση. Οι 
ασθενείς σε ύφεση τη 16η εβδομάδα συνέχισαν να 
λαμβάνουν την αρχική θεραπεία και κατά τη διάρκεια 
της φάσης συντήρησης της μελέτης. Τη 16η εβδομά-
δα, υπήρχαν περισσότεροι ασθενείς σε ύφεση στην 
ομάδα των αντιβιοτικών (66%) συγκριτικά με την ομά-
δα του εικονικού φαρμάκου (50%, p=0,02). Από τους 
122 ασθενείς που εισήχθησαν στη φάση συντήρησης, 
39% αυτών που ελάμβαναν αντιβιοτικά παρουσία-
σαν τουλάχιστον μία υποτροπή μεταξύ της 16ης-52ης 
εβδομάδας, έναντι 56% των ασθενών που ελάμβαναν 
εικονικό φάρμακο (p=0,054). Την 104η εβδομάδα, τα 
ποσοστά ήταν 26% και 43%, αντίστοιχα (p=0,14). Κατά 
τη διάρκεια του επόμενου έτους, 59% των ασθενών 
στην ομάδα των αντιβιοτικών και 50% στην ομάδα 
του εικονικού φαρμάκου υποτροπίασαν.

6.2.2.2. Περίληψη

Τα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των αντι-
βιοτικών, ειδικά των αντιμυκοβακτηριδιακών παρα-
γόντων, για τη διατήρηση της ύφεσης που επιτεύ-
χθηκε φαρμακευτικά, θεωρούνται ανεπαρκή [EL1b].

6.2.3. Κορτικοστεροειδή

6.2.3.1. Βιβλιογραφικά δεδομένα

Μία μετα-ανάλυση για τα κλασικά κορτικοστερο-
ειδή, όπως η πρεδνιζολόνη, συμπεριέλαβε 3 από 

8 μελέτες που αναγνωρίσθηκαν στη βιβλιογραφία 
και περιελάμβανε συνολικά 403 ασθενείς. Ο πλη-
θυσμός ήταν ετερογενής: ασθενείς είχαν τεθεί σε 
ύφεση είτε φαρμακευτικά είτε χειρουργικά και είχε 
προηγηθεί ή όχι χορήγηση κορτικοστεροειδών. Δεν 
διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μετα-
ξύ των κορτικοστεροειδών και του εικονικού φαρ-
μάκου μετά από 6, 12 και 24 εβδομάδες.

Οι έξι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες με εικονικό 
φάρμακο κλινικές μελέτες που αξιολόγησαν τη 
βουδεσονίδη στην ειλεοκολική νόσο Crohn για τη 
διατήρηση της ύφεσης που επιτεύχθηκε φαρμακευ-
τικά, παρατίθενται στον Πίνακα 6.4.147-153 Μία μελέτη 
σύγκρινε τη βουδεσονίδη με 5-αμινοσαλικυλικά,154 

μία δεύτερη σύγκρινε τη βουδεσονίδη με χαμηλής 
δόσης συστηματικά χορηγούμενα παραδοσιακά 
κορτικοστεροειδή,155 και μία άλλη σύγκρινε δύο δό-
σεις βουδεσονίδης χωρίς ομάδα ελέγχου,156 ενώ μία 
επιπρόσθετη μελέτη σύγκρινε τη χορήγηση συγκε-
κριμένης δόσης βουδεσονίδης (6 mg ημερησίως) με 
ευέλικτη δόση (3-9 mg).157 Τέσσερις μετα-αναλύσεις 
έχουν δημοσιευθεί.158-161 Στην πρώτη μετα-ανάλυ-
ση,158 τέσσερις μελέτες (449 ασθενείς) σύγκριναν την 
αποτελεσματικότητα της βουδεσονίδης σε δόση 
3 mg (n=174) ή 6 mg (n=90) έναντι του εικονικού 
φαρμάκου (n=185).148-150 Τα ενός έτους ποσοστά 
υποτροπής ήταν 66%, 58% και 64% αντίστοιχα (OR 
-0,8%, CΙ -9,9 έως +8,3%, p=0,42). Η συχνότητα των 
παρενεργειών, που παρατηρούνται με κορτικοστε-
ροειδή, ήταν παρόμοια μεταξύ βουδεσονίδης και ει-
κονικού φαρμάκου, αλλά παρατηρήθηκε σημαντική 
ετερογένεια, με δύο από τις μελέτες να αναφέρουν 
μικρότερα ποσοστά παρενεργειών. Στη δεύτερη 
μετα-ανάλυση,159 συμπεριελήφθησαν τρεις μελέ-
τες,148-150 καθώς στην τέταρτη μελέτη χρησιμοποιή-
θηκε διαφορετικό είδος βουδεσονίδης, πάντως το 
αποτέλεσμα ήταν παρόμοιο. Σε μία άλλη μετα-ανά-
λυση,160 συμπεριελήφθησαν τέσσερις τυχαιοποιημέ-
νες ελεγχόμενες μελέτες (RCTs) με παρόμοιο πρω-
τόκολλο, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης του 
Hanauer.153 Συνολικά 380 ασθενείς με νόσο Crohn σε 
ύφεση, που επιτεύχθηκε φαρμακευτικά, τυχαιοποιή-
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θηκαν στο να λάβουν βουδεσονίδη από του στόμα-
τος 3 mg, 6 mg, ή εικονικό φάρμακο ημερησίως για 
12 μήνες. Η βουδεσονίδη δεν ήταν αποτελεσματική 
στη διατήρηση της ύφεσης για 12 μήνες, αλλά ο δι-
άμεσος χρόνος υποτροπής ήταν 268, 170, και 154 
ημέρες για τη βουδεσονίδη των 6 mg, 3 mg και του 
εικονικού φαρμάκου, αντίστοιχα (p=0,007). Μία συ-
στηματική ανασκόπηση από τη βάση δεδομένων 
της Cochrane σχετικά με τη χρήση βουδεσονίδης 
για τη διατήρηση της ύφεσης, που επιτεύχθηκε είτε 
χειρουργικά είτε φαρμακευτικά, σε ασθενείς με νόσο 
Crohn δημοσιεύθηκε το 2009 από τους Benchimol 
και συν., μετά την Ευρωπαϊκή Ομοφωνία.161 Έντεκα 
μελέτες συμπεριελήφθησαν στην ανασκόπηση, συ-
μπεριλαμβανομένων 8 μελετών που σύγκριναν τη 

βουδεσονίδη με το εικονικό φάρμακο και 6 μελετών 
που αφορούσαν ασθενείς που βρίσκονταν σε ύφε-
ση, που επιτεύχθηκε φαρμακευτικά. Η βουδεσονίδη 
στη δοσολογία των 6 mg ημερησίως δεν ήταν πιο 
αποτελεσματική από το εικονικό φάρμακο για τη δι-
ατήρηση της ύφεσης στους 3 μήνες (σχετικός κίνδυ-
νος [RR] 1,25, 95% CΙ 1,00 έως 1,58, p=0,05), στους 6 
μήνες (RR 1,15, 95% CΙ 0,95 έως 1,39, p=0,14), ή στους 
12 μήνες (RR 1,13, 95% CΙ 0,94 έως 1,35, p=0,19). Η 
βουδεσονίδη δεν ήταν πιο αποτελεσματική από τη 
σταδιακά μειωμένη δόση πρεδνιζολόνης για τη δι-
ατήρηση της ύφεσης στους 12 μήνες (RR 0,79, 95% 
CΙ 0,55 έως 1,13, p=0,04). Δεν υπήρχε διαφορά στην 
αποτελεσματικότητα των διαφόρων σκευασμάτων 
βουδεσονίδης, στη δοσολογία ή στον εάν η ύφεση 

Πίνακας 6.4. Μελέτες σύγκρισης της βουδενοσίδης με εικονικό φάρμακο για τη διατήρηση της ύφεσης που 
επιτεύχθηκε φαρμακευτικά στη νόσο Crohn

Συγγραφέας
[Βιβλιογραφική 
αναφορά]

Έτος Αριθμός 
ασθενών

Δόση
(mg/ημέρα)

Διάρκεια
(μήνες)

Ποσοστό υποτροπής(%) Φαρμακο-
τεχνική 
μορφή

Σχόλιο

Βουδενοσίδη Εικονικό 
φάρμακο

p

Löfberg148 1996 90 a 6 12 74 63 NS Ελεγχόμενη 
απελευθέρωση 
στον ειλεό

Μετά από θεραπεία 
επαγωγής με 
πρεδνιζολόνη ή 
βουδενοσίδη

3 59

Greenberg149 1996 105 a 6 12 61 67 NS Ελεγχόμενη 
απελευθέρωση 
στον ειλεό

Μετά από θεραπεία 
επαγωγής με 
πρεδνιζολόνη σε RCT3 70

Ferguson150 1998 75 a 6 12 46 60 NS Ελεγχόμενη 
απελευθέρωση 
στον ειλεό

Μετά από επαγωγή 
ύφεσης με 
πρεδνιζολόνη σε RCT3 48

Gross151 1998 179 3 12 67 65 NS pH-
εξαρτώμενη 
απελευθέρωση

Μετά από θεραπεία 
επαγωγής με 
6-μεθυλπρεδνιζολόνη 

Cortot152 2001 120 a 6 4-5 33 65 0.05 
στους 

3 
μήνες

Ελεγχόμενη 
απελευθέρωση 
στον ειλεό

Κορτικοεξαρτώμενοι 
ασθενείς 
λαμβάνοντες 10- 
30 mg πρεδνιζο(λό)
νη κατά την 
εισαγωγή στη μελέτη

Hanauer153 2005 110 a 6 12 40 47 NS Ελεγχόμενη 
απελευθέρωση 
στον ειλεό

Μετά από θεραπεία 
επαγωγής με 
πρεδνιζολόνη σε RCT

RCT(Randomized Control Trials): Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες
a Συμπεριλήφθηκαν ασθενείς μόνο με προσβολή του ειλεού ή του εγγύς παχέος εντέρου. 
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είχε επιτευχθεί χειρουργικά ή φαρμακευτικά. Η χορή-
γηση 6 mg βουδεσονίδης είχε ως αποτέλεσμα μικρή 
βελτίωση του μέσου χρόνου υποτροπής (weighted 
mean difference -μέση διαφορά- 59,93 ημέρες, 95% 
CΙ 19,02 έως 100,84, p=0,004). Οι παρενέργειες ήταν 
πιο συχνές σε ασθενείς που έλαβαν 6 mg βουδεσο-
νίδης συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο, αλλά ήταν 
ελάσσονες και δεν οδήγησαν σε αυξημένα ποσοστά 
απόσυρσης από τη μελέτη. Οι Cortot και συν.152 αξιο-
λόγησαν την πιθανότητα αλλαγής από συστηματικά 
κορτικοστεροειδή σε βουδεσονίδη CIR, σε κορτικο-
εξαρτώμενους (πρεδνιζολόνη/πρεδνιζόνη) ασθενείς 
με ανενεργό νόσο Crohn, με προσβολή του ειλεού 
και/ή του ανιόντος κόλου. Μετά από 13 εβδομάδες 
χωρίς πρεδνιζολόνη/πρεδνιζόνη, τα ποσοστά υπο-
τροπής ήταν 32% στην ομάδα της βουδεσονίδης και 
65% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου (p<0,001). 
Ο αριθμός των παρενεργειών από τα γλυκοκορτι-
κοειδή μειώθηκε κατά 50% με την αλλαγή από την 
πρεδνιζολόνη σε βουδεσονίδη και ήταν παρόμοι-
ος μεταξύ της ομάδας της βουδεσονίδης και του 
εικονικού φαρμάκου. Οι Schoon και συν.57 βρήκαν 
σημαντικό όφελος για την οστική πυκνότητα από 
τη χρήση βουδεσονίδης, έναντι της πρεδνιζολόνης. 
Εντούτοις, σε μία παρατεταμένη μελέτη στην οποία 
ελέγχθηκε η βουδεσονίδη, η πρεδνιζολόνη και η θε-
ραπεία με μη στεροειδή, οι Cino και συν. βρήκαν ότι 
η βουδεσονίδη δεν έχει πλεονέκτημα έναντι της χα-
μηλής δόσης πρεδνιζολόνης για τη διατήρηση της 
οστικής πυκνότητας.162 Οι δοκιμασίες πρόκλησης 
αδρενοκορτικοειδών ήταν συχνότερα παθολογικές, 
σε ασθενείς που έλαβαν 6 ή 3 mg βουδεσονίδης 
ημερησίως, συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο. Οι 
συγγραφείς συμπέραναν ότι το μέτριο όφελος που 
προκύπτει από το χαμηλότερο CDAI και το μεγαλύ-
τερο διάστημα ελεύθερο υποτροπής υποσκελίζεται 
από τα υψηλότερα ποσοστά παρενεργειών, που σχε-
τίζονται με τη θεραπεία. 

6.2.3.2. Περίληψη

Τα κορτικοστεροειδή δεν είναι αποτελεσματικά για τη 
διατήρηση της ύφεσης, που επιτεύχθηκε φαρμακευ-

τικά σε ασθενείς με νόσο Crohn [EL1a]. Η βουδεσονί-
δη ίσως καθυστερήσει την εμφάνιση της υποτροπής 
μετά από ύφεση που επιτεύχθηκε φαρμακευτικά, 
αλλά δεν είναι αποτελεσματική για τη διατήρηση της 
ύφεσης για 12 μήνες. [EL1a]. Σε κορτικοεξαρτώμενους 
ασθενείς, η βουδεσονίδη μπορεί να αντικαταστήσει 
την πρεδνιζόνη/πρεδνιζολόνη με σκοπό τη βελτίωση 
της ανεκτικότητας [EL1b].163 Τα κορτικοστεροειδή, συ-
μπεριλαμβανομένης της βουδεσονίδης, δεν συνιστώ-
νται για τη διατήρηση της ύφεσης, που επιτεύχθηκε 
φαρμακευτικά σε ασθενείς με νόσο Crohn.

6.2.4. Θειοπουρίνες

6.2.4.1. Βιβλιογραφικά δεδομένα

Στον Πίνακα 6.5 παρατίθενται οι κλινικές μελέτες που 
αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της αζαθειο-
πρίνης για τη διατήρηση της ύφεσης που επιτεύχθη-
κε φαρμακευτικά στη νόσο Crohn.23,114,117,164-168 Η μερ-
καπτοπουρίνη (1-1,5 mg/kg/ημερησίως), η οποία 
όπως και η αζαθειοπρίνη σε πολλές χώρες εκτός της 
Γαλλίας, δεν έχει λάβει άδεια για τη νόσο Crohn, θεω-
ρείται ισοδύναμη της αζαθειοπρίνης. Καμία επιπρό-
σθετη ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη δεν 
έχει δημοσιευθεί σε ασθενείς με φαρμακευτική ύφε-
ση από το 2005, αν και πρόσφατα δημοσιεύθηκαν 
τρεις μελέτες που αξιολόγησαν την αποτελεσματι-
κότητα της αζαθειοπρίνης ή της μερκαπτοπουρίνης 
στην πρόληψη της υποτροπής μετά από χειρουργική 
επέμβαση (βλέπε Παράρτημα 3, Κεφάλαιο 8.0). Σε 
δύο μελέτες164,165 στις οποίες συμμετείχαν κορτικοε-
ξαρτώμενοι ασθενείς έγινε προσπάθεια απόσυρσης 
των στεροειδών μετά προσθήκη αζαθειοπρίνης ή 
εικονικού φαρμάκου. Σε δύο άλλες μελέτες117,166 οι 
ασθενείς που ήταν σε ύφεση με αζαθειοπρίνη τυχαι-
οποιήθηκαν στο να λάβουν για 12166 ή 18 μήνες είτε 
αζαθειοπρίνη είτε εικονικό φάρμακο.117 Τρεις μετα-
αναλύσεις αυτών των μελετών δημοσιεύθηκαν από 
την ίδια ομάδα συγγραφέων, συμπεριλαμβανομέ-
νων και δύο συστηματικών ανασκοπήσεων από τη 
βάση δεδομένων της Cochrane.169-171 Η πιο πρόσφα-
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τη δημοσίευση171 ανέλυσε έξι κλινικές μελέτες όπου 
συμπεριελήφθησαν 530 ασθενείς που έλαβαν αζα-
θειοπρίνη (n=231) ή εικονικό φάρμακο (n=299) για 
φαρμακευτική ύφεση. Η μελέτη των Markowitz και 
συν.168 δεν συμπεριλήφθηκε στην ανασκόπηση, προ-
φανώς γιατί διεξήχθη σε πληθυσμό παιδιών που δεν 
ήταν σε ύφεση κατά την εισαγωγή στη μελέτη, και 
το φάρμακο της μελέτης ήταν η μερκαπτοπουρίνη. 
Το συνολικό ποσοστό ύφεσης ήταν 71% (95% CΙ 64% 
έως 77%) για την αζαθειοπρίνη και 52% (95% CΙ 36% 
έως 66%) για το εικονικό φάρμακο (OR 2,32, CΙ 1,55-
3,49, NNT για πρόληψη μίας υποτροπής=6). Υπήρχε 
δοσοεξαρτώμενο αποτέλεσμα (OR 1,20, CΙ 0,60-2,41 
στο 1 mg/kg/ημερησίως, OR 3,01, CΙ 1,66-5,45 στα 
2 mg/kg/ημερησίως, και OR 4,13, CΙ 1,59-10,71 στα 
2,5 mg/kg/ημερησίως). Δύο κλινικές μελέτες αξιολό-
γησαν την απεξάρτηση από στεροειδή με τη χρήση 

θειοπουρινών,164,165 γεγονός που παρατηρήθηκε στο 
87% των ασθενών στην ομάδα της αζαθειοπρίνης 
και στο 53% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου 
(OR 5,22, CΙ 1,06-25,68). Παρόλα αυτά, ο κίνδυνος 
πρώιμης απόσυρσης από τη μελέτη λόγω παρενερ-
γειών ήταν σημαντικά μεγαλύτερος στην ομάδα της 
αζαθειοπρίνης, συγκριτικά με την ομάδα του εικονι-
κού φαρμάκου (OR 3,74, CΙ 1,48-9,45).

Σε τρεις πρόσφατες μελέτες,1,116,170 η αζαθειοπρί-
νη χρησιμοποιήθηκε ως συγκριτικός παράγοντας 
για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 
μονοθεραπείας με infliximab,1 του συνδυασμού 
infliximab και αζαθειοπρίνης,1,116 ή της χορήγησης 
everolimus170 για την επαγωγή και διατήρηση της 
ύφεσης. Οι ασθενείς αρχικά έλαβαν στεροειδή μέ-
χρι να επιτευχθεί ανταπόκριση, με σταδιακή μείωση 

Πίνακας 6.5. Μελέτες σύγκρισης της αζαθεοιπρίνης (ΑΖΑ) ή της μερκαπτοπουρίνης (MP) με εικονικό φάρμακο 
για τη διατήρηση της ύφεσης που επιτεύχθηκε φαρμακευτικά στη νόσο Crohn

Συγγραφέας
[Βιβλιογραφική 
αναφορά]

Έτος Αριθμός
ασθενών

Φάρμακο
(mg/kg/
ημέρα)

Διάρκεια
(μήνες)

Ποσοστό υποτροπής (%) Τυχαιοποιημένοι
ασθενείς

ΑΖΑ Εικονικό 
φάρμακο

p ή 6-MP

Willoughby164 1971 10 AZA (2,0) 6 20 60 <0,05 Κορτικοεξαρτώμενοι 
ασθενείς

Rosenberg165 1975 20 AZA (2,0) 9 20 50 <0,01 Κορτικοεξαρτώμενοι 
ασθενείς

O΄Donoghue166 1978 51 AZA (2,0) 12 5 41 <0,05 Ασθενείς σε ύφεση 
λαμβάνοντες αζαθειοπρίνη 
(μελέτη απόσυρσης)

Summers23 (NCCDS)
(μέρος 1, φάση 2)

1979 19 AZA (2,5) 9 16 25 NS Ασθενείς που πέτυχαν ύφεση 
μετά από 17 εβδομάδες

Summers23 (NCCDS)
(μέρος 2)

151 AZA (1,0) 24 _ _ NS Ασθενείς με ανενεργό νόσο

Candy114 1995 63 AZA (2,5) 12 58 93 <0,001 Ασθενείς με ενεργό νόσο. 
Επαγωγή ύφεσης με 3-μηνη 
αγωγή με πρεδνιζόνη

Markowitz168 2000 55 ΜP (1,5) 18 9 47 0,007 Παιδιά με νεοδιαγνωσθείσα 
νόσο Crohn. Θεραπεία 
επαγωγής με πρεδνιζόνη

Lémann117 (GETAID) 2005 83 AZA (1,7) 18 8 21 NS (μη 
υποδεέστερος 

σχεδιασμός

Ασθενείς σε ύφεση με 
αζαθειοπρίνη >42 μήνες 
(μελέτη απόσυρσης)
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στη συνέχεια. Η ύφεση ελεύθερη στεροειδών 
(CDAI<150) ήταν το κύριο καταληκτικό σημείο των 
τριών μελετών. Στις ομάδες που έλαβαν αζαθειοπρί-
νη, τα ποσοστά επιτυχίας ήταν ιδιαιτέρως παρόμοια: 
29% στους 6 μήνες,116 30% στους 6 μήνες1 και 38% 
στους 7 μήνες.170 Η εμφανής ασυμφωνία μεταξύ αυ-
τών των ευρημάτων και των προηγούμενων δεδο-
μένων, υποδηλώνει ότι το πιο έκδηλο όφελος που 
παρατηρήθηκε με τη χορήγηση της αζαθειοπρίνης 
για τη διατήρηση της ύφεσης, μπορεί να είναι απο-
τέλεσμα πιο αυστηρών κριτηρίων επιτυχίας, που 
χρησιμοποιήθηκαν στις πιο πρόσφατες μελέτες. Μία 
άλλη εξήγηση μπορεί να είναι η επιλογή ασθενών 
με νόσο μεγαλύτερης διάρκειας, αν και στη μελέτη 
των Colombel και συν.1 η διάμεση διάρκεια νόσου 
ήταν 2 έτη. Στη μελέτη των Markowitz,168 τα παιδιά 
που συμμετείχαν στη μελέτη, είτε δεν είχαν λάβει 
θεραπεία, είτε είχαν λάβει ανεπιτυχή θεραπεία με 
5-ΑΣΑ, για λιγότερο από 2 εβδομάδες ή είχαν λάβει 
πρεδνιζόνη για λιγότερο από 6 εβδομάδες. Πενή-
ντα-πέντε παιδιά τυχαιοποιήθηκαν στο να λάβουν 
θεραπεία με μερκαπτοπουρίνη ή εικονικό φάρμακο 
μέσα σε 8 εβδομάδες, από την αρχική διάγνωση. Και 
οι δύο ομάδες έλαβαν πρεδνιζόνη. Αν και η ύφεση 
επιτεύχθηκε στο 89% και στις δύο ομάδες, μόνο το 
9% των ασθενών σε ύφεση στην ομάδα της 6-ΜΡ 
υποτροπίασαν μέσα σε 18 μήνες μετά την τυχαιο-
ποίηση, συγκριτικά με το 47% στην ομάδα του ει-
κονικού φαρμάκου (p=0,007). Οι D’Haens και συν.18 

πρόσφατα δημοσίευσαν μία μελέτη, που συγκρίνει 
τις δύο στρατηγικές, σε ασθενείς που διαγνώσθηκαν 
με νόσο Crohn μέσα στα τελευταία 4 χρόνια (διά-
μεση τιμή, 2 εβδομάδες από τη διάγνωση) και που 
δεν είχαν λάβει προηγουμένως κορτικοστεροειδή, 
αντιμεταβολίτες ή βιολογικούς παράγοντες. Στη με-
λέτη αυτή, τυχαιοποιήθηκαν συνολικά 133 ασθενείς 
σε πρώιμη συνδυασμένη ανοσοκατασταλτική θερα-
πεία (infliximab 5 mg/kg στην εβδομάδα 0, 2 και 6, 
με αζαθειοπρίνη και επιπρόσθετα θεραπεία με inf-
liximab και, εάν κρινόταν αναγκαίο, κορτικοστερο-
ειδή) ή σε συμβατική θεραπεία (κορτικοστεροειδή 
ακολουθούμενα στη συνέχεια από κορτικοστεροει-
δή και αζαθειοπρίνη σε ασθενείς που παρουσίασαν 

υποτροπή και infliximab εάν ήταν αναγκαίο). Στην 
26η εβδομάδα, 39 (60%) από τους 65 ασθενείς στην 
ομάδα της συνδυασμένης ανοσοκαταστολής ήταν 
σε ύφεση χωρίς στεροειδή και χειρουργική εκτο-
μή, συγκριτικά με 23 (36%) από τους 64 ασθενείς 
στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου (p=0,0062). Τα 
αντίστοιχα ποσοστά την 52η εβδομάδα ήταν 40/65 
(61%) και 27/64 (42%) (p=0,0278). Αυτές οι δύο μελέ-
τες υποδηλώνουν ότι η πρώιμη έναρξη αζαθειοπρί-
νης σε συνδυασμό με στεροειδή (ή infliximab) μέσα 
σε μήνες μετά τη διάγνωση, μπορεί να βελτιώσει τα 
ποσοστά επιτυχίας.

Η θειογουανίνη, ο ενεργός μεταβολίτης της αζα-
θειοπρίνης και της μερκαπτοπουρίνης, μπορεί να 
είναι εναλλακτική επιλογή των φαρμάκων αυτών 
σε ασθενείς με δυσανεξία. Δεν υπάρχει ελεγχόμενη 
μελέτη, αλλά σε αρκετές σειρές ασθενών, η θειογου-
ανίνη έδειξε παρόμοια αποτελεσματικότητα με την 
αζαθειοπρίνη και τη μερκαπτοπουρίνη.173,174 Δυστυ-
χώς, έχουν αναφερθεί υψηλά ποσοστά παθολογικής 
ηπατικής βιοχημείας, κυρίως οζώδης αναγεννητική 
υπερπλασία,172-177 που αποτελεί μη αναστρέψιμη αι-
τία πυλαίας υπέρτασης. Συνεπώς, η θειογουανίνη δεν 
μπορεί προς το παρόν να προταθεί για τη διατήρηση 
της ύφεσης στη νόσο Crohn.

6.2.4.2. Περίληψη

Τα δεδομένα αυτά δεικνύουν ότι η αζαθειοπρίνη (2-
2,5 mg/kg/ημερησίως) είναι αποτελεσματική για τη 
διατήρηση της ύφεσης, στη νόσο Crohn [EL1a]. Η 
αζαθειοπρίνη φαίνεται να προσφέρει και τη δυνα-
τότητα αποδέσμευσης από τα στεροειδή ή μείωσης 
της δοσολογίας τους [EL1a]. Μελέτες δείχνουν ότι η 
πρώιμη εισαγωγή αζαθειοπρίνης μπορεί να βελτιώ-
σει τα ποσοστά επιτυχίας [EL1a]. Καμία μελέτη δεν 
έχει πραγματοποιηθεί για να ελεγχθεί η διατήρηση 
της ύφεσης, που έχει επιτευχθεί φαρμακευτικά με 
μερκαπτοπουρίνη, αλλά, το φάρμακο αυτό χρησι-
μοποιούμενο σε χαμηλότερες δόσεις (1-1,5 mg/kg/
ημερησίως), θεωρείται ισοδύναμο με την αζαθειο-
πρίνη [El1a]. 
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6.2.5. Μεθοτρεξάτη

6.2.5.1. Βιβλιογραφικά δεδομένα

Έχουν δημοσιευθεί δύο ελεγχόμενες με εικονικό 
φάρμακο μελέτες, που αξιολόγησαν την αποτελε-
σματικότητα της μεθοτρεξάτης στη διατήρηση της 
ύφεσης που επιτεύχθηκε φαρμακευτικά.93,178 Η πρω-
ιμότερη μελέτη, περιελάμβανε μόνο 28 ασθενείς 
και σύγκρινε τη μεθοτρεξάτη από του στόματος 
χορηγούμενη σε δοσολογία 15 mg εβδομαδιαίως 
έναντι του εικονικού φαρμάκου για ένα έτος. Τα 
ποσοστά υποτροπής ήταν 43% και 80% αντίστοι-
χα, αλλά εξαιτίας συχνών ανεπιθύμητων ενεργειών, 
μόνο 31% των ασθενών ήταν σε ύφεση λαμβάνο-
ντας μεθοτρεξάτη στο τέλος της μελέτης.178 Μία 
μεγαλύτερη μελέτη περιλάμβανε 76 ασθενείς, που 
είχαν τεθεί σε ύφεση με ενδομυϊκή χορήγηση με-
θοτρεξάτης (25 mg εβδομαδιαίως), οι ασθενείς τυ-
χαιοποιήθηκαν στο να συνεχίσουν την ενδομυϊκή 
χορήγηση μεθοτρεξάτης (15 mg εβδομαδιαίως) ή 
να λάβουν εικονικό φάρμακο.93 Μετά 40 εβδομά-
δες, τα ποσοστά ύφεσης ήταν 65% και 39% (p=0,04) 
αντίστοιχα. Μεταξύ των 36 ασθενών που υποτροπί-
ασαν, 22 έλαβαν ανοιχτά μεθοτρεξάτη 25 mg εβδο-
μαδιαίως και σε 55% επιτεύχθηκε ύφεση. Δεν υπάρ-
χουν ελεγχόμενες μελέτες για μεγαλύτερα χρονικά 
διαστήματα, αλλά αποτελέσματα από αρκετές ανοι-
χτές μελέτες υποδηλώνουν νέα μείωση σε κάποιο 
βαθμό της αποτελεσματικότητας της μεθοτρεξά-
της, με το πέρασμα του χρόνου.121,122 Καμία μελέ-
τη δεν είναι διαθέσιμη που να συγκρίνει την αζα-
θειοπρίνη και τη μεθοτρεξάτη για διατήρηση της  
ύφεσης.

6.2.5.2. Περίληψη

Τα δεδομένα αυτά δεικνύουν ότι η ενδομυϊκή χο-
ρήγηση μεθοτρεξάτης (15 mg/εβδομάδα) είναι 
αποτελεσματική για τη διατήρηση της ύφεσης στη 
νόσο Crohn, τουλάχιστον σε ασθενείς, στους οποί-
ους η ύφεση επιτεύχθηκε με τον ίδιο παράγοντα 
[EL1b].

6.2.6.  Άλλα ανοσοκατασταλτικά

6.2.6.1. Βιβλιογραφικά δεδομένα

Δύο ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες απέτυ-
χαν να δείξουν όφελος από την από του στόματος χο-
ρήγηση κυκλοσπορίνης, σε δόση 5 mg/kg/ημερησί-
ως, χορηγούμενη για 3 έως 18 μήνες για την επαγωγή 
και τη διατήρηση της ύφεσης.99,101 Καμία ελεγχόμενη 
μελέτη δεν είναι διαθέσιμη για τη διατήρηση της ύφε-
σης με τη χρήση mycophenolate mofetil, tacrolimus, 
ή κυκλοφωσφαμίδης.

6.2.6.2. Περίληψη

Προς το παρόν δεν υπάρχουν δεδομένα για την απο-
τελεσματικότητα της κυκλοσπορίνης [EL1b], του my-
cophenolate mofetil, του tacrolimus και της κυκλο-
φωσφαμίδης [EL3b] για τη διατήρηση της ύφεσης 
στη νόσο Crohn.

6.2.7. Anti-TNF παράγοντες

6.2.7.1. Βιβλιογραφικά δεδομένα

Οι κλινικές μελέτες που αξιολογούν την αποτελεσμα-
τικότητα των anti-TNF παραγόντων για τη διατήρη-
ση της ύφεσης, που επιτεύχθηκε φαρμακευτικά, σε 
νόσο Crohn με φλεγμονώδη συμπεριφορά αναγρά-
φονται στον Πίνακα 6.61,28,115,179,184 (για συριγγοποιό 
νόσο Crohn - βλέπε Κεφάλαιο 9.0).

Δύο μετα-αναλύσεις αυτών των μελετών έχουν πρό-
σφατα δημοσιευθεί, συμπεριλαμβανομένης μίας 
συστηματικής ανασκόπησης από τη βάση δεδομέ-
νων της Cochrane76,185 που δημοσιεύθηκε μετά την 
Ευρωπαϊκή Ομοφωνία. Στην πρώτη μετα-ανάλυση,76 

συμπεριελήφθησαν μελέτες με δύο διαφορετικούς 
τύπους σχεδιασμού και λόγω ετερογένειας αναλύθη-
καν ξεχωριστά: μακροπρόθεσμες (20-52 εβδομάδες) 
μελέτες συντήρησης, με τυχαιοποίηση των ασθενών 
που ανταποκρίθηκαν σε infliximab (n=2), adalimumab 
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(n=1) ή certolizumab (n=1) την εβδομάδα 2-6 μετά 
από χορήγηση ανοιχτού σχήματος επαγωγής και μα-
κροπρόθεσμες (24-28 εβδομάδες) μελέτες επαγω-
γής με τυχαιοποίηση προ του σχήματος επαγωγής 
(n=3). Στη συνολική ανάλυση μεταξύ των ανταποκρι-
θέντων μετά το ανοιχτό σχήμα επαγωγής, η anti-TNF 
θεραπεία ήταν πιο αποτελεσματική από το εικονικό 
φάρμακο για τη διατήρηση της ύφεσης την εβδομά-
δα 20-30 και 48-52 (μέση διαφορά 23%, 95% CΙ: 18%-
29%, P<0,001). Αξιολογώντας τους ανταποκριθέντες 
και μη ανταποκριθέντες ασθενείς μετά το ανοιχτό 
σχήμα επαγωγής σε 3 μελέτες, η μέση διαφορά και 
το 95% CΙ ήταν 11,6% και 5%-18%, αντίστοιχα, την 
20η-30η εβδομάδα. Στη βιβλιογραφία, βρέθηκαν 
τρεις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες μελέ-
τες επαγωγής/συντήρησης που αξιολόγησαν το cer-
tolizumab (n=1) και το CDP571 (n=2). Στη συνολική 
ανάλυση, η anti-TNF θεραπεία ήταν πιο αποτελεσμα-
τική από το εικονικό φάρμακο για τη διατήρηση της 
ύφεσης την 20η-30η εβδομάδα, αλλά σε ανάλυση 
υποομάδας το CDP571 δεν ήταν αποτελεσματικό 
στη διατήρηση της ύφεσης. Σε 21 μελέτες με 5.356 
άτομα που συμπεριελήφθησαν στη μετα-ανάλυση, η 
anti-TNF θεραπεία δεν αύξησε τον κίνδυνο θανάτου, 
κακοήθειας ή σοβαρής λοίμωξης.

Στην ανασκόπηση από τη βάση δεδομένων της Co-
chrane,185 οι συγγραφείς δεν συνδύασαν δεδομένα 
από μελέτες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν διαφο-
ρετικοί anti-TNF παράγοντες. Μία μελέτη που αξιο-
λόγησε το certolizumab pegol28 εξαιρέθηκε, επειδή 
ανέφερε συνδυασμό δεδομένων από φάση επαγωγής 
και συντήρησης και επομένως, οι συγγραφείς της ανα-
σκόπησης θεώρησαν ότι, με βάση τα δημοσιευμένα 
δεδομένα, δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθεί η θερα-
πεία συντήρησης σε ασθενείς που είχαν παρουσιά-
σει κλινική ανταπόκριση. Στη συνολική ανάλυση, το 
infliximab βρέθηκε να είναι ανώτερο από το εικονικό 
φάρμακο για τη διατήρηση της ύφεσης (RR: 2,50, 95% 
CΙ: 1,64 έως 3,80, p<0,0001) και την κλινική ανταπόκρι-
ση (RR: 2,19, 95% CΙ: 1,27 έως 3,75, p=0,005). Το inflix-
imab υπερείχε του εικονικού φαρμάκου στη μείωση 
και αποδέσμευση από τα στεροειδή (RR: 3,13, 95% CΙ: 

1,25 έως 7,81, p=0,01). Δεν υπήρχαν σημαντικές δια-
φορές στα ποσοστά ύφεσης μεταξύ της δοσολογίας 
των 5 mg/kg και των 10 mg/kg infliximab. Συγκριτι-
κά με το εικονικό φάρμακο, το certolizumab pegol 
σε δοσολογία 400 mg κάθε 4 εβδομάδες ήταν επί-
σης αποτελεσματικό για τη διατήρηση της κλινικής 
ύφεσης (RR: 1,74; 95% CΙ: 1,30 έως 2,16, p<0,0001) 
και της κλινικής ανταπόκρισης (RR: 1,74, 95% CΙ: 1,41 
έως 2,13, p<0,00001) την 26η εβδομάδα, σε ασθενείς 
που ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία με certolizumab. 
Οι δύο μελέτες για το adalimumab, αξιολογήθηκαν 
ξεχωριστά λόγω της ετερογένειας μεταξύ των συμ-
μετεχόντων. Στη μελέτη CHARM,27 το adalimumab 
υπερείχε του εικονικού φαρμάκου για τη διατήρηση 
της κλινικής ύφεσης την 54η εβδομάδα (RR: 3,28, 95% 
CΙ: 2,13 έως 5,06). Στη μελέτη CLASSIC 2,184 το adalim-
umab επίσης υπερείχε του εικονικού φαρμάκου για τη 
διατήρηση της κλινικής ύφεσης την 54η εβδομάδα (RR: 
1,82, 95% CΙ: 1,06 έως 3,13). Δεν υπήρχε σημαντική δι-
αφορά στα ποσοστά ύφεσης μεταξύ της χορήγησης 
40 mg adalimumab μία φορά εβδομαδιαίως ή κάθε 
δεύτερη εβδομάδα. Δεν υπάρχουν δεδομένα που να 
υποστηρίζουν τη χρήση του CDP571 για τη διατήρη-
ση της ύφεσης στη νόσο Crohn. Αν και οι διαφορές, 
όσον αφορά τη διάρκεια των μελετών, περιορίζουν 
την άμεση σύγκριση όλων των δεδομένων, οι συγγρα-
φείς συμπεραίνουν ότι είναι πολύ πιθανό το infliximab, 
το adalimumab και το certolizumab pegol να έχουν 
παρόμοια κλινική αποτελεσματικότητα, σε ασθενείς 
με νόσο Crohn. Παρενέργειες παρουσιάσθηκαν σε 
περίπου ίσες συχνότητες, στην ομάδα που έλαβε θε-
ραπεία και στην ομάδα που έλαβε εικονικό φάρμακο, 
αλλά σημειώνεται ότι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργει-
ες, συμπεριλαμβανομένων της φυματίωσης και του 
λεμφώματος, αναφέρθηκαν σε αρκετές μελέτες.

Η μελέτη ACCENT 1 επανεξετάσθηκε185 με σκοπό τη 
σύγκριση της επεισοδιακής και της προγραμματισμέ-
νης θεραπείας. Στην ανάλυση συμπεριελήφθησαν 
όλοι οι 573 ασθενείς (είτε ανταποκρίθηκαν είτε όχι) και 
συγκρίθηκε η τακτική προγραμματισμένη θεραπεία 
συντήρησης (ομάδα του infliximab) με την επεισο-
διακή χορήγηση (ομάδα του εικονικού φαρμάκου). 
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Οι μέσες τιμές των CDAIs ήταν σημαντικά καλύτερες 
στην ομάδα που έλαβε προγραμματισμένες εγχύσεις, 
σε δοσολογία 10 mg/kg τη 10η εβδομάδα έως την 
54η, ενώ τα ποσοστά ανταπόκρισης και ύφεσης ήταν 
υψηλότερα τη 10η έως την 30η εβδομάδα στην ομά-
δα των 5 mg/kg και των 10 mg/kg μαζί. Μικρότερη 
αναλογία ασθενών ανέπτυξαν αντισώματα έναντι του 
infliximab στις ομάδες που έλαβαν προγραμματισμέ-
νη έγχυση του φαρμάκου. Ίσως πιο σημαντική είναι η 
παρατήρηση ότι οι ασθενείς σε προγραμματισμένη 
θεραπεία είχαν λιγότερες νοσηλείες στο νοσοκομείο 
και υποβλήθηκαν σε λιγότερες χειρουργικές επεμβά-
σεις για τη νόσο Crohn, συγκριτικά με τους ασθενείς 
που έλαβαν επεισοδιακή θεραπεία.

Η αξία της συνδυασμένης θεραπείας anti-TNF παρά-
γοντα και ανοσοκατασταλτικών, όπως η αζαθειοπρίνη 
και η μεθοτρεξάτη είναι ακόμα αμφιλεγόμενο θέμα. 
Κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι η χορήγηση συνδυα-
στικής ανοσοκατασταλτικής θεραπείας μπορεί να μει-
ώσει τον κίνδυνο δημιουργίας αντισωμάτων έναντι του 
infliximab και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, 
αλλά αυτά τα δεδομένα προέρχονται κυρίως από μελέ-
τες με επεισοδιακή χορήγηση του infliximab.187,188 Στη 
μελέτη ACCENT Ι, παρατηρήθηκε μειωμένη δημιουρ-
γία αντισωμάτων όταν το σχήμα επαγωγής ακολουθή-
θηκε από θεραπεία συντήρησης συγκριτικά με τη χο-
ρήγηση μίας δόσης αρχικά και επεισοδιακής θεραπείας 
στη συνέχεια (8 vs. 30%, p<0,001),77,115,186 εντούτοις, η 
συνδυασμένη ανοσοκατασταλτική θεραπεία με inflix-
imab δεν σχετιζόταν με καλύτερο κλινικό αποτέλεσμα, 
όταν το σχήμα επαγωγής των 3 δόσεων ακολουθήθη-
κε από προγραμματισμένη θεραπεία συντήρησης. Τα 
ευρήματα αυτά είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα 
αναλύσεων, που αξιολόγησαν τη σύγχρονη χορήγηση 
ανοσοκατασταλτικών ως αρχική θεραπεία και που 
στηρίχθηκαν σε δεδομένα μελετών που αφορούσαν 
τη χορήγηση άλλων anti-TNF παραγόντων (adalim-
umab, certolizumab)27,28,182 ως θεραπεία συντήρησης. 
Σε μία ανοιχτή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη, ο 
van Assche και συν.189 έδειξαν ότι, κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας συντήρησης με infliximab, η συνέχιση της 
ανοσοκατασταλτικής θεραπείας για περισσότερο από 

6 μήνες δεν προσέφερε κλινικό όφελος έναντι της μο-
νοθεραπείας με infliximab, αλλά σχετιζόταν με αυξημέ-
να επίπεδα του infliximab προ της εγχύσεως (trough 
levels). Ο Feagan και συν.41 ανέφεραν τα αποτελέσματα 
μίας τυχαιοποιημένης, ελεγχόμενης με εικονικό φάρ-
μακο μελέτης για την αξιολόγηση της αποτελεσματι-
κότητας του infliximab σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη. 
Ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn, που έλαβαν θεραπεία 
με κορτικοστεροειδή για 6 εβδομάδες, τυχαιοποιήθη-
καν στο να λάβουν μεθοτρεξάτη ή εικονικό φάρμακο 
για 50 εβδομάδες. Και οι δύο ομάδες έλαβαν infliximab 
ως θεραπεία επαγωγής και συντήρησης για 50 εβδο-
μάδες. Υψηλά ποσοστά ύφεσης χωρίς κορτικοστεροει-
δή στη διάρκεια ενός έτους επιτεύχθηκαν και με τα δύο 
θεραπευτικά σχήματα (56% και 57%), αλλά το τριπλό 
θεραπευτικό σχήμα επαγωγής (πρεδνιζολόνη + μεθο-
τρεξάτη + infliximab) ακολουθούμενο από θεραπεία 
συντήρησης με μεθοτρεξάτη + infliximab, δεν ήταν πιο 
αποτελεσματικό από το διπλό σχήμα επαγωγής (πρεδ-
νιζολόνη + infliximab) ακολουθούμενο από θεραπεία 
συντήρησης με infliximab. Σε αντίθεση έρχονται τα 
αποτελέσματα μίας τυχαιοποιημένης, διπλά-τυφλής 
μελέτης, με 508 ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn που 
ήταν πρωτοθεραπευόμενοι με ανοσοκατασταλτικά 
και anti-TNF βιολογικούς παράγοντες (SONIC) που 
δημοσιεύθηκε πρόσφατα.1 Η συνδυασμένη θεραπεία 
με infliximab και αζαθειοπρίνη ήταν ανώτερη από τη 
μονοθεραπεία με infliximab ή με αζαθειοπρίνη κατά 
τη διάρκεια των 6 πρώτων μηνών της μελέτης. Κατά τη 
διάρκεια της ίδιας περιόδου, τα αποτελέσματα ασφά-
λειας ήταν παρόμοια μεταξύ των τριών θεραπευτικών 
ομάδων. Είναι λοιπόν πιθανό, η συγχορήγηση ανοσο-
τροποποιητικών με infliximab σε πρωτοθεραπευό-
μενους ασθενείς να είναι πιο αποτελεσματική, αλλά 
όχι σε όσους η χορήγηση αυτών των φαρμάκων έχει 
ήδη αποτύχει.116 Διαθέσιμα βιβλιογραφικά δεδομένα 
επίσης υποδηλώνουν αυξημένο κίνδυνο ηπατοσπλη-
νικού Τ-κυττάρων λεμφώματος όταν η αζαθειοπρίνη 
χορηγείται σε συνδυασμό με infliximab.190 Εντούτοις, 
δεν υπάρχουν στοιχεία που να δεικνύουν υψηλότερο 
κίνδυνο για ευκαιριακές λοιμώξεις στη συγχορήγηση 
αζαθειοπρίνης και infliximab έναντι της μονοθεραπεί-
ας με αζαθειοπρίνη ή infliximab μόνο.1,59,60,191
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6.2.7.2. Περίληψη

Υπάρχουν δεδομένα, που υποστηρίζουν ότι το inf-
liximab [ΕL1a], το adalimumab [EL1a] και το certoli-
zumab pegol [EL1b] είναι αποτελεσματικά για τη 
διατήρηση της ύφεσης, σε ασθενείς με νόσο Crohn 
και φλεγμονώδη συμπεριφορά, που έχουν ήδη αντα-
ποκριθεί στη θεραπεία επαγωγής. Το infliximab και 
το adalimumab έχουν ήδη εγκριθεί για την αντιμε-
τώπιση της νόσου Crohn σε πολλές χώρες, ενώ το 
certolizumab pegol δεν έχει λάβει έγκριση στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.

6.2.8. Άλλες βιολογικές θεραπείες

Το natalizumab, ένα εξανθρωποιημένο μονοκλωνι-
κό αντίσωμα έναντι της α4 ιντεγκρίνης, ελέγχθηκε 
για τη διατήρηση της ανταπόκρισης και της ύφε-
σης σε ασθενείς με νόσο Crohn (ENACT-2 μελέτη): 
339 ασθενείς που ανταποκρίθηκαν (ΔCDAI ≥-70) ή 
ετέθησαν σε ύφεση μετά από επαγωγικό σχήμα με 
natalizumab (ENACT-1, 905 ασθενείς στο επαγωγι-
κό σχήμα της μελέτης - βλέπε παράγραφο Ενεργού 
Νόσου 5.4.5) τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν εγχύσεις 
εικονικού φαρμάκου ή 300 mg natalizumab κάθε 4 
εβδομάδες, για 12 μήνες.79 Η χορήγηση του natali-
zumab στη φάση συντήρησης απέδωσε μεγαλύτε-
ρα ποσοστά διατήρησης της ανταπόκρισης (61% vs 
28%, p<0,001) και της ύφεσης (44% vs 26%, p=0,003) 
μέχρι την 36η εβδομάδα, απ’ ό,τι η αλλαγή στο εικονι-
κό φάρμακο. Παρά τo ενθαρρυντικό αποτέλεσμα ως 
θεραπεία συντήρησης, η αγωγή με natalizumab δεν 
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν μέρει λόγω 
περιπτώσεων προοδευτικής πολυεστιακής λευκοε-
γκεφαλοπάθειας, που παρουσιάστηκε σε αρκετούς 
ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και σε έναν 
ασθενή με νόσο Crohn.192

Άλλες βιολογικές θεραπείες, για τη νόσο Crohn, 
υπό αξιολόγηση, περιλαμβάνουν μόρια έναντι της 
προσκόλλησης (MLN-02, alicaforsen, CCX-282-B), 
αντιφλεγμονώδεις κυτοκίνες (ιντερλευκίνη 10, ιντερ-

λευκίνη 11, και ιντερφερόνη-βήτα), anti-IL12 p40 
(ustekinumab, ABT-874), anti-interferon-gamma 
(fontolizumab), anti-IL-6 (tocilizumab), anti-CD28 
(abatacept), anti-CD3 (visilizumab) ή anti-CD4 (cM-
T412) αντισώματα, G-CSF (filgastrim) ή GM-CSF (sar-
gramostrim) και αυξητική ορμόνη (σωματοτροπίνη). 
Πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα έχουν αναφερθεί 
στις ΙΦΝΕ με αρκετές από αυτές τις βιολογικές θερα-
πείες,78,193 αλλά καμία δεν έχει προς το παρόν αξιολο-
γηθεί για τη διατήρηση της ύφεσης στη νόσο Crohn.

6.2.9. Διαιτητικές θεραπείες

6.2.9.1. Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα

6.2.9.1.1. Βιβλιογραφικά δεδομένα

Σκευάσματα που περιέχουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, 
όπως εικοσιπεντανοϊκό οξύ (ΕPA) και docosahexano-
ic acid (DHA) μπορεί να έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδι-
ότητες με μείωση της παραγωγής λευκοτριένης Β4. 
Μία κλινική μελέτη που συμπεριέλαβε 204 ασθενείς 
σύγκρινε σκεύασμα που περιείχε ΕΡΑ σε δοσολογία 
3,3 g ημερησίως και DHA σε δοσολογία 1,8 g ημε-
ρησίως (Maxepa®) έναντι εικονικού φαρμάκου για 12 
μήνες, χωρίς να αναδειχθεί σημαντικό όφελος.194 Μία 
δεύτερη μελέτη συμπεριέλαβε 78 ασθενείς που έλα-
βαν ένα άλλο σκεύασμα που περιείχε ΕΡΑ και DHA 
(Purepa®). Στον ένα χρόνο, το ποσοστό ασθενών σε 
ύφεση ήταν 59% στην ομάδα που έλαβαν το φάρ-
μακο με τη δραστική ουσία, έναντι 26% στην ομάδα 
του εικονικού φαρμάκου (p=0,03).195 Δύο μελέτες 
φάσης III (EPIC-1 και EPIC-2) με παρόμοιο σκεύασμα 
εντερικής αποδέσμευσης με ωμέγα-3 λιπαρά οξέα 
(Epanova®) δημοσιεύθηκαν το 2008. Η EPIC-1 μελέτη 
είναι μία διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρ-
μακο μελέτη, διάρκειας 52 εβδομάδων που συμπερι-
έλαβε 383 ασθενείς με νόσο Crohn που βρίσκονταν 
σε ύφεση (CDAI <150) για τουλάχιστον τρεις μήνες 
πριν την εισαγωγή στη μελέτη και οι οποίοι είχαν 
τουλάχιστον μία έξαρση της νόσου κατά τη διάρκεια 
του προηγούμενου έτους.196 Χορηγήθηκαν κάψουλες 
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ζελατίνης διπλής αποδέσμευσης του 1 g n-3, δύο φο-
ρές ημερησίως (περίπου 2,2 g ημερησίως ΕPA και 0,8 
g ημερησίως DHA), έναντι εικονικού φαρμάκου τεσ-
σάρων καψιδίων του 1 g που περιείχαν τριγλυκερίδια 
μέσης αλύσου. Η EPIC-2 μελέτη είναι μία διπλά-τυφλή, 
ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη, διάρκειας 
58 εβδομάδων, που συμπεριέλαβε 379 ασθενείς με 
ενεργό νόσο οι οποίοι έλαβαν τυποποιημένο σχήμα 
σταδιακά μειούμενης δόσης πρεδνιζόνης ή βουδεσο-
νίδης διάρκειας 16 εβδομάδων.196 Εάν το CDAI score 
ήταν <150 στις 8 εβδομάδες μετά την έναρξη των 
κορτικοστεροειδών, ο ασθενής κρινόταν κατάλληλος 
για να τυχαιοποιηθεί σε θεραπείες παρόμοιες με την 
EPIC-1 μελέτη. Και στις δύο μελέτες EPIC-1 και EPIC-2, 
καμία σημαντική διαφορά δεν ανεβρέθηκε στα πο-
σοστά υποτροπής μεταξύ των ασθενών που έλαβαν 
n-3 ή εικονικό φάρμακο. Οι Romano και συν.197 επί-
σης ανέφεραν τα αποτελέσματα μίας διπλά-τυφλής, 
ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο μελέτης, διάρκει-
ας ενός έτους, σε 38 παιδιά με νόσο Crohn, σε ύφε-
ση κατά την είσοδό τους στη μελέτη (PCDAI <20 για 
τουλάχιστον δύο μήνες). Χορηγήθηκε 5-ΑΣΑ (50 mg/
kg/ημερησίως) + n-3 σε γαστροανθεκτικές κάψου-
λες (Triolipsofar®) που περιείχαν ΕΡΑ 1,2 g ημερησίως 
και DHA 0,6 mg ημερησίως έναντι εικονικού 5-ΑΣΑ 
(50 mg/kg/ημερησίως) + ελαιόλαδου. Ανεβρέθηκε 
πολύ υψηλό ποσοστό υποτροπής στην ομάδα του 
εικονικού φαρμάκου (n=19/20, 95%) συγκριτικά με 
n=11/18, 61% στην ομάδα που έλαβε n-3 (p<0,001). 
Μία συστηματική ανασκόπηση από τη βάση δεδομέ-
νων της Cochrane δημοσιεύθηκε μετά την Ευρωπαϊ-
κή Ομοφωνία198 και συμπεριέλαβε έξι τυχαιοποιημέ-
νες ελεγχόμενες μελέτες και μία επιπρόσθετη μελέτη 
με ασθενείς που τέθηκαν σε ύφεση μετά χειρουργική 
επέμβαση. Υπήρχε ένα οριακά σημαντικό όφελος 
από τη n-3 θεραπεία, για τη διατήρηση της ύφεσης 
(RR: 0,77, 95% CΙ: 0,61 έως 0,98, p=0,03). Παρόλα αυτά, 
οι μελέτες ήταν ετερογενείς (p=0,03, I2=58%) και το 
funnel plot υποδήλωνε συστηματικό σφάλμα δημο-
σίευσης (publication bias). Καμία σοβαρή παρενέρ-
γεια δεν αναφέρθηκε σε καμία από τις μελέτες, αλλά 
στη συνολική ανάλυση υπήρχαν στατιστικά σημα-
ντικότερα ποσοστά διάρροιας (RR: 1,36, 95% CΙ: 1,01 

έως 1,84) και συμπτωμάτων από το ανώτερο γαστρε-
ντερικό σωλήνα (RR: 1,98, 95% CΙ: 1,38 έως 2,85) στην 
ομάδα που έλαβε θεραπεία με n-3.

6.2.9.1.2. Περίληψη

Για τη διατήρηση της ύφεσης που επιτεύχθηκε φαρ-
μακευτικά στη νόσο Crohn, η αποτελεσματικότητα 
των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων παραμένει αμφιλεγό-
μενη, λόγω αντιφατικών αποτελεσμάτων στη βιβλιο-
γραφία [ΕL1b]. Τα υπάρχοντα δεδομένα δεν υποστη-
ρίζουν τη χρήση ωμέγα 3 λιπαρών οξέων.

6.2.9.2. Συμπληρώματα διατροφής

6.2.9.2.1. Βιβλιογραφικά δεδομένα

Δύο μελέτες αξιολόγησαν την αποτελεσματικότη-
τα της εντερικής διατροφής για τη διατήρηση της 
ύφεσης σε ενήλικους ασθενείς με νόσο Crohn. Οι 
Verma και συν.199 σύγκριναν τη συμπληρωματική 
διατροφή με σκευάσματα στοιχειακής δίαιτας από 
του στόματος με την ελεύθερη δίαιτα, σε μία σειρά 
39 ασθενών με νόσο Crohn σε κλινική ύφεση. Στην 
κατά πρόθεση για θεραπεία ανάλυση (intension to 
treat), 10/21 ασθενείς (48%) στην ομάδα σκευασμά-
των στοιχειακής δίαιτας παρέμειναν σε ύφεση για 
12 μήνες, συγκριτικά με 4/18 (22%) ασθενείς στην 
ομάδα ελέγχου, p<0,0003. Σε τέσσερις από τους 21 
ασθενείς (19%), η εντερική διατροφή δεν ήταν καλά 
ανεκτή. Οι Takagi και συν.200 αξιολόγησαν την αποτε-
λεσματικότητα της κατ’ οίκον εντερικής διατροφής, 
ως θεραπεία συντήρησης χρησιμοποιώντας δίαιτα, 
στην οποία η μισή θερμιδική κάλυψη γινόταν από 
στοιχειακή δίαιτα και η υπόλοιπη από ελεύθερη 
δίαιτα. Πενήντα ένας ασθενείς σε ύφεση τυχαιοποι-
ήθηκαν στο να λάβουν στοιχειακή δίαιτα κατά το 
ήμισυ (n=26) ή ελεύθερη δίαιτα (n=25). Τα ποσοστά 
υποτροπής στην πρώτη ομάδα ήταν σημαντικά χα-
μηλότερα [34,6% vs 64%, multivariate hazard ratio 
0,40 (95% Cl: 0,16-0,98)] συγκριτικά με την ομάδα 
της ελεύθερης δίαιτας, μετά από μέσο χρόνο πα-
ρακολούθησης 11,9 μήνες. Στην ανασκόπηση των 
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Akobeng και συν.201 από τη βάση δεδομένων της 
Cochrane, δεν ήταν δυνατή η στατιστική ανάλυση 
των αποτελεσμάτων αυτών των δύο μελετών, επει-
δή η επιλογή και ο τρόπος που αξιολογήθηκαν τα 
αποτελέσματα διέφεραν πολύ μεταξύ τους. Δεν 
επιβεβαίωσαν την ανωτερότητα των σκευασμάτων 
στοιχειακής διατροφής που ανεβρέθηκε στη μελέτη 
των Verma και συν. (OR: 0,97, 95% CΙ: 0,24 έως 3,92).

6.2.9.2.2. Περίληψη

Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να υποστηρί-
ζουν ότι η χρήση σκευασμάτων εντερικής διατροφής 
είναι αποτελεσματική για τη διατήρηση της ύφεσης 
στη νόσο Crohn [EL1b].

6.2.10. Προβιοτικά

6.2.10.1. Βιβλιογραφικά δεδομένα

Τα κλινικά δεδομένα αξιολόγησης της αποτελε-
σματικότητας των προβιοτικών E. coli Nissle 1917, 
Saccharomyces boulardii και Lactobacillus GG για τη 
διατήρηση της ύφεσης που επιτεύχθηκε φαρμακευ-
τικά, στη φλεγμονώδη μορφή της νόσου Crohn ανα-
φέρονται στον Πίνακα 6.7.202-206 Σε μία συστηματική 
ανασκόπηση των Rolfe και συν.207 από τη βάση δεδο-
μένων της Cochrane ελέγχθηκε ο ρόλος των προβι-
οτικών στη διατήρηση της ύφεσης στη χειρουργικά 
επαγόμενη (2 μελέτες) ή φαρμακευτικά επαγόμενη 
(5 μελέτες) ύφεση στη νόσο Crohn. Όλες οι μελέτες 
περιελάμβαναν μικρό αριθμό ασθενών και ίσως δεν 
είχαν στατιστική ισχύ για να αναδείξουν διαφορά 
ακόμα και εάν υπήρχε. Συγκριτικά με το εικονικό 
φάρμακο, δεν υπήρχε στατιστικά σημαντικό όφελος 
για το E. coli Nissle (RR: 0,43, 95% CI: 0,15 έως 1,20) ή 
το Lactobacillus GG (RR: 0,83, 95% CI: 0,25 έως 2,80) 
για μείωση του κινδύνου υποτροπής, ούτε στατιστι-
κά σημαντικό όφελος για τα προβιοτικά για τη μείω-
ση του κινδύνου υποτροπής συγκριτικά με θεραπεία 
συντήρησης που περιελάμβανε αμινοσαλικυλικά ή 
αζαθειοπρίνη (RR: 0,67, 95% CI: 0,13 έως 3,30).

6.2.10.2. Περίληψη

Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να υποδηλώ-
νουν ότι τα προβιοτικά είναι αποτελεσματικά για τη 
διατήρηση της ύφεσης στη νόσο Crohn [EL1b].

6.2.11.  Πλασμαφαίρεση και αυτόλογη 
μεταμόσχευση αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων

Η αποτελεσματικότητα της λευκαφαίρεσης μελετή-
θηκε σε 28 ασθενείς που τέθηκαν σε κλινική ύφεση 
με στεροειδή. Μετά από 18 μήνες, το ποσοστό υπο-
τροπής ήταν 83% στην ομάδα της λευκαφαίρεσης 
και 62% στην ομάδα ελέγχου (μη σημαντικό).208 Φίλ-
τρα λευκοκυττάρων Adacolum® και Cellsorba® έχουν 
προταθεί για λευκαφαίρεση, αλλά μέχρι σήμερα μόνο 
λίγες σειρές ασθενών και ανοιχτές μελέτες έχουν αξι-
ολογήσει την αποτελεσματικότητα τους στην ενεργό 
νόσο Crohn, με ποικίλα αποτελέσματα.209 Καμία μελέ-
τη δεν είναι διαθέσιμη για την αξιολόγηση της διατή-
ρησης της ύφεσης, που έχει επιτευχθεί φαρμακευτικά.

Οι Oyama και συν.210 πραγματοποίησαν μία μελέτη 
φάσης Ι σε 12 ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn παρά 
τη χορήγηση συμβατικής θεραπείας, συμπεριλαμβα-
νομένου του infliximab. Τα περιφερικά αρχέγονα αι-
μοποιητικά κύτταρα ενεργοποιήθηκαν με κυκλοφω-
σφαμίδη και ενεργοποιητή παράγοντα γκρανουλοκί-
νης (granulocyte) εμπλουτισμένο με CD34+. Έντεκα 
από τους 12 ασθενείς τέθηκαν σε παρατεταμένη 
ύφεση. Μετά από διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 
18 μηνών μόνο ένας ασθενής παρουσίασε υποτρο-
πή. Άλλοι συγγραφείς έχουν δείξει παρόμοια αποτε-
λέσματα σε περιορισμένες σειρές ασθενών.211 Τυχαι-
οποιημένες ελεγχόμενες μελέτες είναι υπό εξέλιξη.

6.2.12. Γενικό συμπέρασμα

Τα φάρμακα των οποίων η αποτελεσματικότητα για 
τη διατήρηση της ύφεσης που επιτεύχθηκε φαρ-
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μακευτικά στη νόσο Crohn, είναι καλά τεκμηριω-
μένη [EL1a] είναι η αζαθειοπρίνη, το infliximab και 
το adalimumab. Υπάρχουν αρκετά ικανοποιητικά 
στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της μεθοτρε-
ξάτης, του certolizumab και του natalizumab [EL1b]. 
Η αποτελεσματικότητα της μεσαλαζίνης [EL1b] και 
των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων [EL1b] παραμένει αμ-
φιλεγόμενη, λόγω αντιφατικών αποτελεσμάτων. Δεν 

υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να υποστηρίζουν 
τη χρήση σκευασμάτων εντερικής διατροφής, του S. 
boulardii, του E. coli Nissle 1917, της κυτταροαφαίρε-
σης και της αυτόλογης μεταμόσχευσης βλαστικών 
κυττάρων. Τα υπάρχοντα δεδομένα δείχνουν ότι η 
κυκλοσπορίνη, οι αντιμυκοβακτηριδιακοί παράγο-
ντες, το CDP571 και το Lactobacillus GG είναι αναπο-
τελεσματικά.

Πίνακας 6.7. Μελέτες των προβιοτικών συγκρινόμενων με εικονικό φάρμακο για τη συντήρηση της ύφεσης που 
επιτεύχθηκε φαρμακευτικά στη νόσο Crohn.

Συγγραφέας
[Βιβλιογραφική 
αναφορά]

Έτος Αριθμός 
τυχαιοποιημένων 
ασθενών (αρχικός 

πληθυσμός)

Φάρμακο 
mg/kg/
ημέρα

Διάρκεια
(μήνες)

Ποσοστό υποτροπής (%) Τυχαιοποιημένοι ασθενείς

Προ-
βιοτικά

Εικονικό
φάρμακο

p

Malchow 202 1997 20
(28)

Ε. coli 1917
(200 mg/
ημέρα)

12 30 70 NS Ασθενείς με ενεργό νόσο στο 
παχύ έντερο σε σταδιακή 
μείωση των στεροειδών. 
Συμπεριλήφθηκαν όταν 
επιτεύχθηκε ύφεση (CDAI 
<150)

Guslandi203 2000 32 S. boutardi
1 g/ημέρα+ 

MSZ
2 g/ημέρα
MSZ 3 g/

ημέρα

6 6

37

_

_

0,08 Ασθενείς σε ύφεση για 
τουλάχιστον 3 μήνες

Zocco204 2003 35 Lactobacilli
GG 18×109 /

ημέρα
MSZ 2,4 g/

ημέρα
Lactobacilli
GG+ MSZ

12 17

25

18

_ NS Ασθενείς σε ύφεση

Schultz205 2004 9
(11)

Lactobacilli
GG 20×109

/ημέρα

6 50 60 NS Ασθενείς με ενεργό 
νόσο που έλαβαν για 2 
εβδομάδες αντιβιοτικά και 
για 3 μήνες στεροειδή με 
σταδιακή μείωση

Bousvaros206 2005 75 Lactobacilli
GG 20×109 /

ημέρα

10 31 17 NS Παιδιά σε ύφεση (PCDAI 
<10) με άλλες θεραπείες 
συντήρησης κατά την 
ένταξη στη μελέτη (5-ΑSA, 
θειοπουρίνες, χαμηλή δόση 
στεροειδών)

MSZ= μεσαλαζίνη
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7.  Χειρουργική επέμβαση  
στη νόσο Crohn

7.1. Εισαγωγή

Στη συγκεκριμένη Ομοφωνία θα γίνει αναφορά 
σε χειρουργικά θέματα ειδικού ενδιαφέροντος ή 
αντιπαράθεσης που αφορούν στη νόσο Crohn. H 
χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών με νόσο 
Crohn έχει αλλάξει σημαντικά την τελευταία δεκαε-
τία ως αποτέλεσμα σημαντικών προόδων που επι-
τεύχθηκαν στη φαρμακευτική θεραπεία. Αν και οι 
περισσότεροι ασθενείς τελικά θα υποβληθούν σε 
χειρουργική επέμβαση, εντούτοις η αντιμετώπιση 
της νόσου Crohn είναι κατ’ εξοχήν αρμοδιότητα των 
γαστρεντερολόγων. Για το λόγο αυτό, οι γαστρεντε-
ρολόγοι θα πρέπει να γνωρίζουν τη χρησιμότητα 
της εγχείρησης όσον αφορά στην ανακούφιση από 
τα συμπτώματα, αλλά και στους κινδύνους της επέμ-
βασης, ώστε να επιλέγεται η καλύτερη θεραπεία, την 
καταλληλότερη στιγμή. Παραδοσιακά, η χειρουργική 
επέμβαση και η φαρμακευτική αγωγή θεωρούνταν 
συμπληρωματικές θεραπείες στη νόσο Crohn. Αυτό 
πιθανώς να αλλάξει, λόγω ανάπτυξης νέων φαρμά-
κων και επίτευξης ανακούφισης από τα συμπτώματα 
με φαρμακευτική θεραπεία δεύτερης ή τρίτης γραμ-
μής. Η χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να θεωρεί-
ται ως τελευταία επιλογή. Θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπ’ όψιν ότι αυτή η τακτική μπορεί να υποκρύπτει 
κινδύνους, καθώς οι ασθενείς που θα υποβληθούν 
σε χειρουργική επέμβαση έχουν σοβαρότερη νόσο 
και είναι πιθανό να βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυ-
νο σηπτικών επιπλοκών.

Τα δεδομένα σχετικά με τη χειρουργική θεραπεία 
στηρίζονται σε πολύ λίγες προοπτικές τυχαιοποι-
ημένες μελέτες. Παρόλα αυτά, υπάρχουν επαρκή 
δεδομένα ότι η εκτεταμένη εκτομή δεν είναι πλέον 
απαραίτητη, ενώ μπορεί να είναι δυνητικά επικίν-
δυνη.212 Κατά συνέπεια, η τάση είναι να μην αφαι-
ρείται όλο το νοσούν έντερο, αλλά μόνο το τμήμα 

του εντέρου που είναι υπεύθυνο για τα συμπτώματα 
που οδήγησαν τον ασθενή στο χειρουργείο. Με αυτή 
τη στρατηγική, ο κίνδυνος του συνδρόμου βραχέος 
εντέρου λόγω εκτεταμένης εκτομής είναι πιθανώς 
μικρότερος. Η εντερική ανεπάρκεια σε ασθενείς με 
νόσο Crohn, είναι συνήθως αποτέλεσμα πολλαπλών 
επεμβάσεων μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
μετά από αποτυχία της πρώτης επέμβασης να αντι-
μετωπίσει σηπτικές ή άλλες επιπλοκές, παρά λόγω 
επεμβάσεων μέσα σε μεγάλο χρονικό διάστημα 
λόγω υποτροπών της νόσου.

7.2.  Νόσος λεπτού εντέρου  
ή ειλεοκολικής περιοχής

7.2.1.  Εντοπισμένη ειλεΐκή ή ειλεοτυφλική 
νόσος

Θέση ECCO 7A

Η εντοπισμένη ειλεοτυφλική νόσος Crohn με 
αποφρακτικά συμπτώματα, αλλά χωρίς σημα-
ντικά στοιχεία ενεργού φλεγμονής, θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με χειρουργική επέμβαση.

Συμπτωματικοί ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο 
Crohn (CDAI >220), εντοπισμένη στην ειλεοτυφλική 
περιοχή με μέγιστο μήκος προσβολής τα 40 cm, χω-
ρίς σημεία απόφραξης, ανταποκρίνονται καλά στη 
θεραπεία με στεροειδή. Μακροπρόθεσμες μελέτες 
έχουν δείξει ότι μετά εκτομή, το 50% των ασθενών 
δεν θα χρειασθεί περαιτέρω επέμβαση (π.χ. επανά-
ληψη της συμπτωματολογίας της ίδιας σοβαρότη-
τας).213-216 Αντίθετα, δεν υπάρχουν μελέτες με μακρύ 
χρόνο παρακολούθησης (π.χ. >15 έτη) σχετικά με 
το αποτέλεσμα της φαρμακευτικής θεραπείας. Επι-
πλέον, δεν είναι γνωστό εάν υπάρχουν μακροπρό-
θεσμα διαφορές στην ποιότητα ζωής των ασθενών 
που αντιμετωπίσθηκαν φαρμακευτικά έναντι εκεί-
νων που αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά. Στην ειλε-
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οκολική νόσο Crohn, η χειρουργική επέμβαση θα 
πρέπει να θεωρείται ως πρώτη επιλογή σε ασθενείς 
με ανθεκτικά αποφρακτικά συμπτώματα, μετά από 
φαρμακευτική θεραπεία (στεροειδή). Ανάλογα, 
ασθενείς με απόφραξη χωρίς φλεγμονώδη δρα-
στηριότητα, που αξιολογείται για παράδειγμα με 
αυξημένα επίπεδα CRP,217-219 μπορούν επίσης να 
αντιμετωπισθούν με χειρουργική επέμβαση ως 
πρώτη θεραπευτική επιλογή. Εάν, παρά ταύτα, ο 
ασθενής είχε στο παρελθόν υποβληθεί σε ειλεοκο-
λική εκτομή και έχει δημιουργηθεί στένωση στην 
αναστόμωση, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί αρχικά 
με ενδοσκοπική διαστολή, πριν οδηγηθεί εκ νέου 
σε εκτομή.4,220

7.2.2. Σύγχρονη παρουσία αποστήματος

Θέση ECCO 7B

Ενεργός νόσος Crohn λεπτού εντέρου με σύγ-
χρονη παρουσία ενδοκοιλιακού αποστήματος 
θα πρέπει κατά προτίμηση να αντιμετωπίζεται 
με αντιβιοτικά, διαδερμική ή χειρουργική παρο-
χέτευση ακολουθούμενη σε δεύτερο χρόνο από 
εκτομή, εάν κριθεί απαραίτητο [EL3, RG C].

Όταν η ενεργός νόσος Crohn λεπτού εντέρου συν-
δυάζεται με σύγχρονη παρουσία ενδοκοιλιακού 
αποστήματος, η Ομοφωνία υποστηρίζει τη διαδερ-
μική παροχέτευση και την εκτομή σε δεύτερο χρό-
νο εάν υπάρχουν αποφρακτικά συμπτώματα. Η πα-
ροχέτευση του αποστήματος, ακολουθούμενη από 
φαρμακευτική θεραπεία, θα πρέπει να αξιολογείται 
ως θεραπευτική επιλογή, εφόσον δεν υπάρχουν 
αποφρακτικά συμπτώματα, και ανάλογα με την κλι-
νική περίπτωση. Κάποια αποστήματα δεν δύναται 
να αντιμετωπισθούν με διαδερμική παροχέτευση. 
Δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες στη βιβλιο-
γραφία που να αποσαφηνίζουν εάν η διαδερμική ή 
χειρουργική παροχέτευση θα πρέπει να ακολουθεί-
ται από εκτομή σε δεύτερο χρόνο, και παρόλο που οι 

περισσότερες σειρές περιπτώσεων το υποστηρίζουν, 
οι γνώμες διίστανται.221-223

7.2.3. Πλαστική στένωσης

Θέση ECCO 7C

Στη νηστιδοειλεϊκή νόσο Crohn, καθώς και σε πε-
ρίπτωση υποτροπής στην ειλεοκολική περιοχή, 
η πλαστική στένωσης αποτελεί ασφαλή εναλ-
λακτική λύση της εκτομής, με παρόμοια βραχυ-
πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. 
Πλαστική της στένωσης με συμβατική μέθοδο 
θα πρέπει να γίνεται όταν το μήκος της στένωσης 
είναι μικρότερο από 10 cm. Εντούτοις, σε εκτετα-
μένη νόσο με εκτεταμένη στένωση, όταν η εκτο-
μή μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση του μή-
κους του εντέρου, θα πρέπει να επιχειρούνται μη 
συμβατικές μέθοδοι πλαστικής [EL2a, RG C].

Οι περισσότεροι συγγραφείς περιορίζονται σε συμ-
βατικές μεθόδους πλαστικής των στενώσεων μήκους 
<10 cm. Η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι η πλαστική 
δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται σε στενώσεις μή-
κους >10 cm. Παρόλα αυτά, υπάρχουν τώρα σειρές 
ασθενών που αναφέρουν καλά αποτελέσματα και 
για τη χρήση μη συμβατικών μεθόδων πλαστικής 
σε μακρύτερες στενώσεις.224-229 Φλέγμονας εντερι-
κού τοιχώματος, καρκίνος ή ενεργός αιμορραγία με 
βλεννογονική νόσο αποτελούν αντενδείξεις για την 
πραγματοποίηση πλαστικής. Όταν υπάρχουν πολ-
λαπλές στενώσεις σε ένα μικρό τμήμα εντέρου και 
όταν το τμήμα του εναπομείναντος εντέρου κρίνεται 
ως ικανοποιητικό ώστε να αποφευχθεί το σύνδρομο 
βραχέος εντέρου, η εκτομή είναι προτιμότερη.

Πρόσφατες συστηματικές ανασκοπήσεις230,231 και σει-
ρές ασθενών232 με νόσο Crohn, στις οποίες συγκρί-
θηκε η πλαστική της στένωσης έναντι της εκτομής, 
επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα και τη δυνα-
τότητα διατήρησης μεγαλύτερου τμήματος λεπτού 
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εντέρου με την πλαστική. H ερώτηση εάν η εκτομή 
μπορεί να οδηγήσει σε πιο μακροπρόθεσμη ύφεση 
συγκριτικά με την πλαστική, δεν έχει απαντηθεί.231,233 

Υπάρχουν αρκετές σειρές περιστατικών με ανάπτυξη 
αδενοκαρκινώματος στην περιοχή της πλαστικής,234 
γεγονός που εγείρει την ανάγκη προσοχής στις μα-
κροπρόθεσμες επιπλοκές της επέμβασης.

7.2.4. Τεχνική αναστόμωσης

Θέση ECCO 7D

Υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν ότι η 
τεχνική πλαγιο-πλάγιας αναστόμωσης με χρήση 
αναστομωτήρα σε ευρύ αυλό (λειτουργική τελι-
κο-τελική) είναι η προτιμητέα τεχνική [ΕL2a, RG B].

Η παρατήρηση ότι η υποτροπή της νόσου Crohn 
εμφανίζεται σχεδόν πάντα αμέσως εγγύτερα της 
αναστόμωσης, έχει οδηγήσει στην υπόθεση ότι το 
εύρος της αναστόμωσης μπορεί να παίζει ρόλο. 
Αρκετές μελέτες μελέτησαν το θέμα αυτό.235-240 Μία 
πρόσφατη μετα-ανάλυση241 οκτώ συγκριτικών μελε-
τών (2 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες) που δημοσιεύ-
θηκαν μεταξύ 1992-2005, σύγκρινε την τελικο-τελική 
αναστόμωση με την πλαγιο-πλάγια αναστόμωση με 
αναστομωτήρα. Η μετα-ανάλυση αυτή συμπεριέλα-
βε συνολικά 661 ασθενείς με 712 αναστομώσεις και 
έδειξε ότι η τελικο-τελική αναστόμωση μετά από ει-
λεοκολική εκτομή σε νόσο Crohn, σχετιζόταν με αυ-
ξημένα ποσοστά διαφυγής από την αναστόμωση και 
συνολικών μετεγχειρητικών επιπλοκών. Δεν υπήρχε 
σημαντική διαφορά στα ποσοστά υποτροπής στην 
περιοχή της αναστόμωσης. Επομένως, υπάρχουν 
στοιχεία που να υποστηρίζουν την επιλογή της πλα-
γιο-πλάγιας αναστόμωσης, σε αυτή την ομάδα ασθε-
νών. Από την άλλη, μία πρόσφατη προοπτική μελέ-
τη κοορτής δεν έδειξε διαφορά στην ασφάλεια και 
στα ποσοστά υποτροπής μεταξύ της πλαγιο-πλάγιας 
αναστόμωσης που γίνεται με το χέρι και της πλαγιο-
πλάγιας αναστόμωσης που γίνεται με αναστομω-

τήρα,236 γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει ότι ο 
παράγοντας που κάνει τη διαφορά είναι η ευρέως 
αυλού αναστόμωση και όχι η τεχνική της συρραφής 
που θα χρησιμοποιηθεί.

7.2.5. «Συγκυριακή» ειλεΐτις

Θέση ECCO 7E

Σε ανεύρεση τελικής ειλεΐτιδας, που ομοιάζει με 
νόσο Crohn, σε λαπαροτομία για πιθανή σκωλη-
κοειδίτιδα, δεν θα πρέπει να εκτελείται εντερε-
κτομή ως διαδικασία ρουτίνας [EL5, RG D].

Το εύρημα της τελικής ειλεΐτιδας ή της τυφλίτιδας 
σε λαπαροσκόπηση ή λαπαροτομία λόγω κλινικής 
υποψίας οξείας σκωληκοειδίτιδας είναι μη ειδικό, 
και ουσιαστικά δεν δύναται να διαφοροδιαγνωσθεί 
η νόσος Crohn από τη λοιμώδη (π.χ. Yersinia species) 
εντερίτιδα. Ακόμα και εάν πρόκειται για Crohn ειλε-
ΐτιδα, η εκτομή μπορεί να μην είναι η ενδεδειγμένη 
τακτική, εφόσον τα κυρίαρχα συμπτώματα σχετίζο-
νται με τη φλεγμονή. Μόνο όταν το ιστορικό του 
ασθενούς υποδηλώνει αποφρακτικά συμπτώματα 
για αρκετές ημέρες, ή εάν το εγγύς έντερο είναι 
διατεταμένο και το φλεγμαίνον έντερο έχει τυπική 
εικόνα νόσου Crohn με πάχυνση του μεσεντερίου 
πέριξ αυτού, τότε ένας έμπειρος χειρουργός δικαι-
ολογείται να προβεί σε πρωτογενή εντερεκτομή.242

7.2.6. Λαπαροσκοπική εκτομή

Θέση ECCO 7F

Η λαπαροσκοπική προσέγγιση πρέπει να προ-
τιμάται σε περίπτωση ειλεοκολικής εκτομής σε 
νόσο Crohn [EL 2A, RG B], όταν υπάρχει διαθέσι-
μος έμπειρος χειρουργός. Σε πιο δύσκολες περι-
πτώσεις ή σε περίπτωση που απαιτείται δεύτερη 
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εκτομή, δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα που να 
υποστηρίζουν τη λαπαροσκοπική τεχνική, ως 
πρώτη επιλογή [EL3, RG C].

Αρκετές μελέτες τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι 
η λαπαροσκοπική εντερεκτομή έχει, εκτός της μικρό-
τερης τομής, και άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα. Η 
βιβλιογραφία παλαιότερα περιελάμβανε κυρίως 
αναδρομικές και μη τυχαιοποιημένες μελέτες.243-245 
Εντούτοις, δύο πρόσφατες μετα-αναλύσεις 14 και 15 
μελετών αντίστοιχα (10 εκ των οποίων περιλαμβάνο-
νται και στις δύο μετα-αναλύσεις) ανέδειξαν καλύτε-
ρη μετεγχειρητική πορεία των ασθενών στην ομάδα 
της λαπαροσκόπησης. Στα πλεονεκτήματα περιλαμ-
βάνονταν η γρηγορότερη αποκατάσταση της εντε-
ρικής λειτουργίας, η μικρότερη περίοδος νοσηλείας 
και η χαμηλότερη μετεγχειρητική νοσηρότητα.246,247 
Το ίδιο επιβεβαιώθηκε και σε μία αμερικάνικη εθνική 
μελέτη καταγραφής 49.609 περιπτώσεων εντερε-
κτομής σε ασθενείς με νόσο Crohn.248 Οι 2.826 (6%) 
περιπτώσεις που έγιναν λαπαροσκοπικά σχετίζονταν 
με μικρότερη περίοδο νοσηλείας, χαμηλότερο κό-
στος, χαμηλότερα ποσοστά επιπλοκών (8% vs. 16%) 
και μειωμένη θνησιμότητα (0,2% vs. 0,9%, p<0,01). 
Υπάρχει διχογνωμία σχετικά με την ετερογένεια στη 
μετα-ανάλυση αλλά και στη μελέτη καταγραφής. Πα-
ρόλα αυτά, το σημαντικότερο εύρημα της μειωμένης 
θνησιμότητας είναι παρόμοιο σε πρόσφατες τυχαιο-
ποιημένες μελέτες,249,250 οι οποίες επίσης αναφέρουν 
καλύτερα αποτελέσματα, με λιγότερες παρενέργειες 
και μικρότερο διάστημα νοσηλείας, συγκριτικά με 
την παραδοσιακή χειρουργική τεχνική, σε επιλεγμέ-
νους ασθενείς με νόσο Crohn που υποβλήθηκαν σε 
ειλεοκολική εκτομή. Σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη 
που σύγκρινε την ανοιχτή έναντι της λαπαροσκοπι-
κής εκτομής για ειλεοκολική νόσο Crohn, τα ποσο-
στά χειρουργικής υποτροπής ήταν παρόμοια στα 
10 έτη παρακολούθησης των ασθενών.251 Επιπλέον, 
έχει αναφερθεί καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα στις 
ομάδες της λαπαροσκόπησης,252 παράγοντας ση-
μαντικός, που θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν σε 

νέους ασθενείς. Επομένως, αν και η λαπαροσκοπική 
είναι πιο απαιτητική τεχνική, ανακύπτουν στοιχεία 
που δεικνύουν σημαντικά πλεονεκτήματα αυτής της 
τεχνικής έναντι της παραδοσιακής πρωτογενούς ει-
λεοκολικής εντερεκτομής.

Αν και τα δεδομένα προέρχονται από χειρουργικές 
επεμβάσεις λόγω άλλης αιτιολογίας, φαίνεται πως με 
τη λαπαροσκοπική τεχνική υπάρχει δυνητικά όφελος 
από τη μείωση δημιουργίας κοιλιακών κηλών και 
συμφύσεων.

Τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα μπορεί να επι-
τρέψουν στο μέλλον, οι επανειλημμένες επεμβάσεις 
σε ασθενείς με νόσο Crohn να γίνονται με τη λαπα-
ροσκοπική τεχνική. Τα δεδομένα για τη δυνατότητα 
και την ασφάλεια σε περιπλοκές επεμβάσεις σε νόσο 
Crohn είναι λιγοστά,254 με την υποτροπή της νόσου 
και τη δημιουργία ενδοπεριτοναϊκού αποστήματος 
ή συριγγίου να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες 
κινδύνου για τη μετατροπή της λαπαροσκόπησης σε 
ανοιχτή εγχείρηση.255 Προκειμένου να εξασφαλισθεί 
η ασφάλεια του ασθενούς μπορεί να έχουμε ποσο-
στά μετατροπής δεδομένης της πολυπλοκότητας 
της χειρουργικής επέμβασης στη φλεγμονώδη εντε-
ροπάθεια. Λαπαροσκόπηση σε περίπλοκες περιπτώ-
σεις, θα πρέπει προς το παρόν να γίνεται, μόνο σε 
εξειδικευμένα κέντρα και κατά προτίμηση μέσα σε 
κλινικές μελέτες.

7.3.  Νόσος Crohn του παχέος 
εντέρου

7.3.1.  Εντοπισμένη νόσος του παχέος 
εντέρου

Θέση ECCO 7G

Εάν κριθεί απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση 
σε εντοπισμένη νόσο του παχέος εντέρου (σε 
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προσβολή λιγότερο από το 1/3 του κόλου), τότε 
είναι προτιμότερο η εκτομή να αφορά μόνο το 
προσβεβλημένο τμήμα [EL3, RG C].

Η αντιμετώπιση περιορισμένης νόσου Crohn του 
παχέος εντέρου με τμηματική εκτομή έχει υψηλό-
τερα ποσοστά υποτροπής από την πρωκτοκολεκτο-
μή.237,256-260 Εντούτοις, οι περισσότεροι συμφωνούν 
ότι η αποφυγή μόνιμης στομίας συνήθως υπερκαλύ-
πτει τον αυξημένο κίνδυνο υποτροπής.

7.3.2.  Πολυ-τμηματική νόσος του παχέος 
εντέρου

Θέση ECCO 7H

Το ενδεχόμενο δύο τμηματικών εκτομών σε 
ασθενή με απόλυτη ένδειξη για χειρουργείο μπο-
ρεί να αποτελέσει επιλογή όταν μακροσκοπικά η 
νόσος προσβάλλει το εγγύς και το άπω τμήμα του 
κόλου [EL3, RG C].

Η Ομοφωνία είναι λιγότερο ξεκάθαρη για το τι θα 
πρέπει να γίνεται σε ασθενή με μακροσκοπική νόσο 
σε δύο τμήματα του παχέος εντέρου που απέχουν 
σημαντικά μεταξύ τους. Οι μισοί από τους ειδικούς 
θεωρούν ότι η τμηματική εκτομή της μακροσκοπι-
κής νόσου και η πραγματοποίηση δύο αναστομώ-
σεων είναι αποδεκτή. Άλλοι πιστεύουν ότι η υφο-
λική κολεκτομή με ειλεοορθική αναστόμωση θα 
πρέπει να πραγματοποιείται όταν η νόσος μακρο-
σκοπικά προσβάλλει το ανιόν και όλο το σιγμοειδές, 
εφόσον η επέμβαση είναι απαραίτητη. Στη βιβλιο-
γραφία, υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν την 
ξεχωριστή τμηματική εκτομή.260 Οι αποφάσεις θα 
πρέπει να παίρνονται κατά περίπτωση λαμβάνο-
ντας υπ΄όψιν τις προτιμήσεις του ασθενούς και του 
χειρουργού.

7.3.3. Διαστολή των στενώσεων

Θέση ECCO 7I

Η ενδοσκοπική διαστολή μίας στένωσης σε νόσο 
Crohn είναι η προτιμητέα τεχνική για την αντιμε-
τώπιση προσβάσιμων, μικρού μήκους στενώσε-
ων. Θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε ιδρύ-
ματα με χειρουργική κάλυψη [EL2a, RG B].

Η ενδοσκοπική διαστολή αποτελεί αποδεκτή τεχνι-
κή για την αντιμετώπιση ήπιας ή μέτριας βαρύτητας 
στενωτικής νόσου. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν 
βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο όφελος.261,262 
Οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν ότι η διαστολή μίας 
στένωσης σε νόσο Crohn θα πρέπει να επιχειρείται 
μόνο σε ιδρύματα με 24ωρη χειρουργική κάλυψη. 
Η βιβλιογραφία δεν παρέχει οδηγίες γι’ αυτό, αν και 
υποστηρίζει ότι μπορεί να συμβεί διάτρηση ή κάποια 
άλλη επιπλοκή που να απαιτεί χειρουργική αντιμε-
τώπιση.263 Μία πρόσφατη ανασκόπηση 13 μελετών 
που συμπεριέλαβε 347 ασθενείς με νόσο Crohn που 
υποβλήθηκαν σε ενδοσκοπική διαστολή για μετεγχει-
ρητικές στενώσεις, ανέφερε ποσοστό επιτυχίας 80%. 
Μήκος στένωσης ≤4 cm σχετιζόταν με αποτέλεσμα 
ελεύθερο χειρουργικής επέμβασης, αν και σημαντι-
κές επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένης της διάτρησης, 
παρουσιάσθηκαν σε ποσοστό 2%.220 Το συμπέρασμα 
ήταν ότι η ενδοσκοπική διαστολή είναι αποτελεσμα-
τική και ασφαλής, ιδιαίτερα σε υποτροπή μετά ειλε-
οκολική εκτομή, και μπορεί να καθυστερήσει τη χει-
ρουργική επέμβαση κατά μέσο όρο 3 έτη.

7.3.4.  Πλαστική στένωσης στο παχύ 
έντερο

Θέση ECCO 7J

Πλαστική στένωσης στο παχύ έντερο δεν συνι-
στάται [EL4, RG D].
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Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι η πλαστική δεν 
αποτελεί επιλογή για την αντιμετώπιση μίας στένωσης 
στο παχύ έντερο, αν και δεν υπάρχουν επαρκή δεδομέ-
να στη βιβλιογραφία. Ιδιαίτερη ανησυχία αποτελεί η αυ-
ξημένη πιθανότητα ύπαρξης καρκίνου σε μία στένωση 
του κόλου συγκριτικά με μία στένωση στο λεπτό έντε-
ρο. Μία αναδρομική μελέτη δείχνει ότι η πλαστική στε-
νώσεων στο παχύ έντερο σε νόσο Crohn είναι εφικτή.264

7.3.5.  Ειλεοπρωκτική αναστόμωση  
με δημιουργία νεοληκύθου (ΙΡΑΑ)

Θέση ECCO 7K

Όλα τα υπάρχοντα δεδομένα υποδηλώνουν ότι 
ασθενείς που διαγιγνώσκονται με νόσο Crohn μετά 
από ΙΡΑΑ έχουν υψηλότερα ποσοστά επιπλοκών 
και αποτυχίας της νεοληκύθου. Προς το παρόν, η 
ΙΡΑΑ δεν συνιστάται σε ασθενείς με Crohn κολίτιδα 
[EL2a, RG B].

Οι περισσότερες σειρές ασθενών με ΙΡΑΑ συμπερι-
λαμβάνουν και κάποιους ασθενείς με νόσο Crohn. 
Αναδρομικές αναλύσεις δείχνουν ότι αυτοί οι ασθε-
νείς παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά επιπλοκών, 
με ανεπάρκεια της νεοληκύθου σε ποσοστό μέχρι και 
50%.265-269 Εντούτοις, μία ομάδα ερευνητών αναφέ-
ρει πολύ μικρή αύξηση της νοσηρότητας συγκριτικά 
με ασθενείς που πάσχουν από ελκώδη κολίτιδα.270,271 
Μερικοί θεωρούν ότι αυτό αντικατοπτρίζει διαφορές 
στην παθολογοανατομική διάγνωση. Ωστόσο, μία 
πρόσφατη μετα-ανάλυση272 σχετικά με το αποτέλεσμα 
της ΙPΑΑ στη νόσο Crohn, έδειξε περισσότερες στε-
νώσεις στην αναστόμωση και μεγαλύτερα ποσοστά 
ακράτειας. Επιπρόσθετα, η ανεπάρκεια της νεοληκύ-
θου ήταν 6 φορές πιο συχνή στη νόσο Crohn, συγκρι-
τικά με τους ασθενείς με ελκώδη ή αδιευκρίνιστη κο-
λίτιδα. Αυτό επιβεβαιώθηκε και σε άλλες μεγάλες μο-
νοκεντρικές μελέτες.273,274 Οι μισοί από τους ειδικούς 
μπορεί να συστήσουν την ΙΡΑΑ σε έναν ασθενή με 
μακροχρόνια Crohn κολίτιδα, εφόσον δεν υπάρχουν 

σημεία νόσησης του λεπτού εντέρου ή περιπρωκτική 
νόσος, και εφόσον ο ασθενής αποδέχεται τον αυξημέ-
νο κίνδυνο επιπλοκών και ανεπάρκειας της νεοληκύ-
θου. Πολλοί θα το πρότειναν με μεγάλο δισταγμό.

7.4.   Χειρουργική και 
φαρμακευτική θεραπεία

7.4.1.  Χειρουργική επέμβαση μετά από 
θεραπεία με anti-TNF παράγοντα

Θέση ECCO 7L

Η εμφάνιση υψηλότερου ποσοστού μετεγχειρητι-
κών επιπλοκών μετά από χειρουργική επέμβαση 
στην κοιλιακή χώρα κατά τη διάρκεια ή μετά θε-
ραπεία με anti-TNF παράγοντα, παραμένει αμφι-
λεγόμενη [EL3, RG D]. Το ασφαλές διάστημα δεν 
έχει ακόμα διευκρινιστεί.

Ο TNFα παίζει ρόλο κλειδί στην ανοσολογική απάντη-
ση. Για το λόγο αυτό, αναστολή με anti-TNF θεραπεία θα 
μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει σε σοβαρές μετεγχει-
ρητικές επιπλοκές. Αν και οι αρχικές δημοσιεύσεις στη 
βιβλιογραφία δεν υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία,275,276 
πρόσφατες μελέτες αναφέρουν αντικρουόμενα δεδο-
μένα. Οι Appau και συν.277 σύγκριναν τη μετεγχειρητική 
περίοδο 30 ημερών με την προεγχειρητική 3μηνη πε-
ρίοδο, σε ασθενείς με νόσο Crohn που υποβλήθηκαν 
σε ειλοκολική εκτομή, υπό θεραπεία με infliximab. Και 
οι δύο ομάδες (με ή χωρίς infliximab) είχαν παρόμοια 
χαρακτηριστικά νόσου. Η πολυπαραγοντική ανάλυση 
έδειξε ότι η χρήση του infliximab σχετιζόταν με εκ νέου 
νοσηλεία μέσα σε μετεγχειρητική περίοδο 30 ημερών 
(p=0,045), σήψη (p=0,027) και δημιουργία ενδοκοιλια-
κού αποστήματος (p=0,005). Αν και αυτή η μελέτη έρ-
χεται σε αντίθεση με προηγούμενες, το πλεονέκτημά 
της είναι ότι επικεντρώνεται σε ασθενείς που υποβλή-
θηκαν σε ειλεοκολική εκτομή, μετά από θεραπεία με 
anti-TNF θεραπεία. Σε μία άλλη πρόσφατη μελέτη με 
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μεικτό πληθυσμό ασθενών με φλεγμονώδη εντεροπά-
θεια,278 η anti-TNF θεραπεία δεν σχετίστηκε με αυξη-
μένο κίνδυνο μετεγχειρητικών επιπλοκών. Δεν υπάρχει 
ομοφωνία μεταξύ των ειδικών για το κατάλληλο διά-
στημα που πρέπει να μεσολαβήσει μεταξύ της χορή-
γησης του anti-TNF παράγοντα και της χειρουργικής 
επέμβασης, με ίδια αναλογία ειδικών να προτείνουν 
ένα μήνα, μακρύτερη χρονική περίοδο, ή να μην έχει 
σημασία. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου δεδομένα 
στη βιβλιογραφία για το θέμα αυτό. Η φαρμακοκινητι-
κή των μονοκλωνικών αντισωμάτων είναι τέτοια ώστε 
η θεραπευτική συγκέντρωση να επιμένει για τουλάχι-
στον 8 εβδομάδες από την έγχυση του φαρμάκου. 

7.4.2. Ασθενείς σε στεροειδή

Θέση ECCO 7M

Η πρεδνιζολόνη σε δόση 20 mg ημερησίως ή ισο-
δύναμο αυτής για περισσότερες από 6 εβδομάδες, 
είναι παράγοντας κινδύνου για επιπλοκή μετά από 
χειρουργική επέμβαση [EL2b, RG B]. Για το λόγο 
αυτό, τα κορτικοστεροειδή θα πρέπει να διακόπτο-
νται σταδιακά, εφόσον αυτό είναι εφικτό [EL5, RG D].

Το 1/3 των ειδικών συμφωνούν ότι η θεραπεία με 
στεροειδή αποτελεί παράγοντα κινδύνου για μετεγ-
χειρητικές επιπλοκές. Μη ελεγχόμενες ή αναδρο-
μικές σειρές ασθενών δείχνουν ότι οι ασθενείς που 
λαμβάνουν ≥20 mg πρεδνιζολόνης για >6 εβδομά-
δες έχουν όντως αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση 
χειρουργικών επιπλοκών.58,277

7.4.3. Ασθενείς σε θειοπουρίνες

Θέση ECCO 7N

Η αζαθειοπρίνη μπορεί με ασφάλεια να συνεχισθεί 
στην προ- και μετεγχειρητική περίοδο [EL2b, RG B].

Οι περισσότερες δημοσιεύσεις συμφωνούν ότι η 
αζαθειοπρίνη δεν αυξάνει τον κίνδυνο χειρουργικών 
επιπλοκών,58,279,280 αν και κάποιες το αμφισβητούν.281

7.5.  Λήψη απόφασης για 
χειρουργική αντιμετώπιση

7.5.1.  Η χειρουργική και η φαρμακευτική 
θεραπεία είναι συμπληρωματικές

Θέση ECCO 7O

Σε επιπλεγμένη νόσο Crohn, η χειρουργική επέμ-
βαση σε πρώιμο στάδιο αποτελεί ουσιώδη εναλ-
λακτική στη φαρμακευτική θεραπεία [EL5 RG D].

Είναι σημαντικό οι ασθενείς με αποστήματα λόγω 
εσωτερικών συριγγίων (εντερικά-κυστικά-κολπικά) 
και/ή στενώσεις του εντέρου, να αξιολογηθούν για 
χειρουργική επέμβαση σε σχετικά πρώιμο στάδιο 
της νόσου, αντί μετά από παρατεταμένη ανοσοκα-
τασταλτική θεραπεία, που ίσως αυξήσει τον κίνδυνο 
σήψης και επηρεάσει τη διαδικασία επούλωσης. Σε 
αυτές τις επιπλεγμένες περιπτώσεις το πρώιμο χει-
ρουργείο μπορεί στην πραγματικότητα να αποτελεί 
την προτιμότερη top-down τακτική.282

Η νοσηρότητα με τη μακροχρόνια χρήση στεροει-
δών είναι καλά τεκμηριωμένη. Βιολογικοί παράγο-
ντες, ειδικά σε συνδυασμό με ανοκατασταλτικά, μπο-
ρεί επίσης να έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις που 
να μην είναι γνωστές προς το παρόν. Λαμβάνοντας 
αυτό υπ’ όψιν, η χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να 
αξιολογείται ως θεραπευτική εναλλακτική λύση ένα-
ντι των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, παρά σαν 
λύση τελευταίας στιγμής. Η μελέτη που βρίσκεται 
υπό εξέλιξη και συγκρίνει τη θεραπεία με infliximab 
με τη χειρουργική επέμβαση, σε υποτροπιάζουσα 
τελική ειλεΐτιδα σε νόσο Crohn,283 είναι ευπρόσδεκτη 
και σημαντική προσπάθεια πάνω σε αυτόν το τομέα, 
όπου δεν υπάρχουν προς το παρόν αποδείξεις.
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Θέση ECCO 7P

Η θεραπευτική στρατηγική που θα ακολουθείται 
για κάθε ασθενή, συνιστάται να αποτελεί θέμα 
συζήτησης σε συμβούλιο ιατρών των εμπλεκο-
μένων ειδικοτήτων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 
την αντιμετώπιση ασθενών με επιπλεγμένη νόσο 
Crohn [EL5 RG D].

Η αυξημένη πολυπλοκότητα και ο αριθμός των επι-
λογών τόσο στη φαρμακευτική όσο και στη χειρουρ-
γική θεραπεία σε ασθενείς με νόσο Crohn, καθιστά 
σημαντική τη συζήτηση κάθε περιστατικού σε συμ-
βούλιο ιατρών. Η σωστή διάγνωση και η αξιολόγηση 
της κατάλληλης θεραπευτικής επιλογής είναι προ-
απαιτούμενα για να επιλεγεί η καλύτερη στιγμή για 
χειρουργική επέμβαση, ώστε να επιτευχθεί το βέλτι-
στο αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό, απαιτείται στενή 
συνεργασία μεταξύ γαστρεντερολόγων, χειρουργών 
εξειδικευμένων σε επεμβάσεις του παχέος εντέρου 
και του ορθοπρωκτικού σωλήνα, καθώς και άλλων 
ειδικοτήτων, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέ-
λεσμα για τον ασθενή, μακροπρόθεσμα.

7.5.2.  Καλή φυσική κατάσταση για 
υποβολή σε χειρουργική επέμβαση

Η επιλογή των κατάλληλων ασθενών για χειρουργείο 
είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η καλή φυσική κατάσταση 
προ της χειρουργικής επέμβασης περιλαμβάνει δια-
τροφικούς, ιατρικούς, κοινωνικούς και ψυχολογικούς 
παράγοντες. Το κάπνισμα αποτελεί σημαντικό παρά-
γοντα κινδύνου για μετεγχειρητική υποτροπή (ΟR 2,5) 
και θα πρέπει να συστήνεται η διακοπή του σε όλους 
τους ασθενείς με νόσο Crohn που πρόκειται να υπο-
βληθούν σε επέμβαση.284 Αν και δεν υπάρχουν δεδομέ-
να, ασθενείς με επηρεασμένη διατροφική κατάσταση 
με μεγάλη απώλεια βάρους (>10% μέσα σε 3 μήνες), 
είναι πολύ πιθανό να ωφεληθούν από μία προεγχει-
ρητική περίοδο διατροφικής υποστήριξης, συχνά με 
χορήγηση παρεντερικής διατροφής. Οι ασθενείς με χα-

μηλά επίπεδα αλβουμίνης ορού, συνήθως εμφανίζουν 
ανεξέλεγκτη σήψη, είτε έχουν είτε δεν έχουν επηρεα-
σμένη διατροφική κατάσταση. Αυτοί οι ασθενείς πιθα-
νό να ωφεληθούν από την παροχέτευση της σηπτικής 
συλλογής σε συνδυασμό με διατροφική υποστήριξη.
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8.  Παράγοντες κινδύνου, 
προφύλαξη, διάγνωση 
και αντιμετώπιση της 
μετεγχειρητικής υποτροπής 
της νόσου Crohn

Κύριες αλλαγές σε σχέση με τις κατευθυντήριες οδηγίες 
της ECCO 2004

Η ειλεοκολονοσκόπηση συστήνεται να πραγματο-
ποιείται εντός του πρώτου έτους μετά τη χειρουργι-
κή επέμβαση οπότε και είναι δυνατόν να κατευθύνει 
τις θεραπευτικές αποφάσεις (Θέση 8C).

Οι θειοπουρίνες είναι πιο αποτελεσματικές από τη 
μεσαλαζίνη ή τα ιμιδαζολικά αντιβιοτικά μόνα τους 
στη μετεγχειρητική προφύλαξη (Θέση 8F).

8.1.  Επιδημιολογία  
της μετεγχειρητικής 
νόσου Crohn

Κατά τη διάρκεια της φυσικής ιστορίας της νόσου 
Crohn, η εντερική εκτομή είναι σχεδόν αναπόφευκτη, 
αφού σε κάποια φάση το 80% περίπου των ασθενών 
θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Δυστυχώς, η 
χειρουργική επέμβαση δεν είναι θεραπευτική κα-
θώς η νόσος υποτροπιάζει σε πολλούς ασθενείς. Το 
ποσοστό της μετεγχειρητικής υποτροπής ποικίλει 
ανάλογα με τον ορισμό που χρησιμοποιείται: Κλινική, 
ενδοσκοπική, ακτινολογική, ή χειρουργική υποτρο-
πή. Είναι χαμηλότερο όταν υπολογίζεται με βάση 
το ποσοστό των επαναλαμβανόμενων εκτομών, εν-
διάμεσο όταν χρησιμοποιούνται κλινικοί δείκτες και 
υψηλότερο όταν η ενδοσκόπηση αποτελεί το δια-
γνωστικό μέσον. 

Δεδομένα από την ενδοσκοπική παρακολούθηση 
ασθενών μετά από χειρουργική εξαίρεση της ειλε-

οτυφλικής νόσου έχουν δείξει ότι το ποσοστό της 
μετεγχειρητικής υποτροπής είναι περίπου 65-90% 
εντός 12 μηνών και 80-100% εντός 3 ετών από την 
επέμβαση. Η κλινική υποτροπή χωρίς θεραπεία εί-
ναι περίπου 20-25% ανά έτος. Έχει αποδειχθεί ότι 
η μετεγχειρητική κλινική πορεία της νόσου Crohn 
μπορεί να προβλεφθεί με βάση τη σοβαρότητα των 
ενδοσκοπικών βλαβών. Συμπτώματα, στην πραγ-
ματικότητα, εμφανίζονται μόνο όταν υπάρχουν σο-
βαρού βαθμού βλάβες, και δεν είναι ασύνηθες να 
υπάρχουν σε ασθενείς με αρκετά προχωρημένες 
βλάβες στην ενδοσκόπηση οι οποίοι παραμένουν 
ασυμπτωματικοί. Γι’ αυτούς τους λόγους, κλινικοί 
δείκτες όπως ο CDAI έχουν μικρή ευαισθησία στο 
να διακρίνουν τους ασθενείς με ή χωρίς μετεγχει-
ρητική υποτροπή. 

Αυτά τα δεδομένα οδηγούν στη διαμόρφωση στρα-
τηγικών που στόχο έχουν να διακόψουν ή να καθυ-
στερήσουν την εμφάνιση μετεγχειρητικής υποτρο-
πής. Έχουν δοκιμασθεί διάφορες φαρμακευτικές 
θεραπείες σε μια προσπάθεια πρόληψης της μετεγ-
χειρητικής υποτροπής, με απογοητευτικά αποτελέ-
σματα. Ο στόχος της Ομοφωνίας ήταν, επομένως, 
η αποτίμηση με κριτικό τρόπο των ιδανικότερων 
στρατηγικών που αφορούν την αντιμετώπιση της 
μετεγχειρητικής υποτροπής της νόσου Crohn. Τα 
περισσότερα, αν όχι όλα, από τα διαθέσιμα δεδομέ-
να ασχολούνται με την υποτροπή στην ειλεοκολική 
αναστόμωση. Επομένως, οι συστάσεις απευθύνονται 
περισσότερο σε αυτήν την κατάσταση, παρά στις 
εκτομές τμήματος του ειλεού ή του παχέος εντέρου 
χωρίς τη δημιουργία νέας ειλεοκολικής αναστόμω-
σης. Όπως και στα άλλα τμήματα της Ομοφωνίας, 
μεταξύ της ομάδας εργασίας συμφωνήθηκε η δη-
μιουργία μιας λίστας ερωτήσεων που αφορούσε τη 
μετεγχειρητική υποτροπή, και η οποία διανεμήθη-
κε στα μέλη της ECCO προκειμένου να καθοριστεί 
η άποψή τους σχετικώς με την αντιμετώπιση της 
μετεγχειριτικής υποτροπής. Διενεργήθηκε συστη-
ματική έρευνα της βιβλιογραφίας και τα δεδομένα 
βαθμολογήθηκαν σύμφωνα με το Oxford Center for 
Evidence-based Medicine.
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8.2.  Πρόβλεψη  
της μετεγχειρητικής 
υποτροπής

Θέση ECCO 8Α

Οι παρακάτω καταστάσεις θεωρούνται προγνω-
στικοί παράγοντες πρώιμης μετεγχειρητικής 
υποτροπής μετά από ειλεοκολική εκτομή: Κάπνι-
σμα, προηγηθείσα χειρουργική επέμβαση στον 
εντερικό σωλήνα [EL1 και RG A], διατιτραίνουσα 
συμπεριφορά της νόσου, περιπρωκτική εντό-
πιση και εκτεταμένη εκτομή λεπτού εντέρου 
[EL2b, RG B]. Η απουσία προφυλακτικής αγωγής 
[EL1a, RG A] συσχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο 
υποτροπής.

Σε διάφορες μελέτες έχουν αναζητηθεί οι δυνητικοί 
παράγοντες κινδύνου υποτροπής της νόσου Crohn 
μετά από χειρουργική επέμβαση. Έχει φανεί ότι το 
κάπνισμα,1 η προηγηθείσα χειρουργική επέμβαση 
του εντερικού σωλήνα (συμπεριλαμβανομένης και 
της σκωληκοειδεκτομής),2 η διατιτραίνουσα συμπε-
ριφορά της νόσου,3 η περιπρωκτική εντόπιση4 και η 
εκτεταμένη εκτομή του λεπτού εντέρου μπορούν να 
προβλέψουν την πρώιμη μετεγχειρητική υποτροπή 
στην πλειοψηφία των μελετών.5,6

Έχει φανεί σε τυχαιοποιημένες μελέτες με ομάδα 
ελέγχου και έχει επιβεβαιωθεί σε μετα-αναλύσεις, ότι 
η προφυλακτική φαρμακευτική θεραπεία είναι απο-
τελεσματική [EL1a].28-30

Υπάρχουν αντικρουόμενα δεδομένα όσον αναφορά 
την ηλικία έναρξης της νόσου, το φύλο,7 τη διάρκεια 
της θεραπείας,8 τα όρια εκτομής9,10 ή τον τύπο της 
χειρουργικής επέμβασης.11-13

Ένας αξιόπιστος προγνωστικός δείκτης είναι επιθυ-
μητός, αλλά δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη.

8.3.  Διάγνωση  
της μετεγχειρητικής 
υποτροπής

Θέση ECCO 8Β

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης χρησιμο-
ποιούνται οι πρωτεΐνες οξείας φάσης και η κλινική 
εκτίμηση η οποία συμπεριλαμβάνει μετρήσεις 
δραστηριότητας της νόσου, αλλά η αξία τους πα-
ραμένει να καθοριστεί [EL5, RG D].

Η διάγνωση της μετεγχειρητικής υποτροπής μπορεί 
να βασιστεί στην κλινική συμπτωματολογία ή στα εν-
δοσκοπικά ευρήματα. Τα συμπτώματα δεν μπορούν 
πάντα να διακριθούν με ευκολία από τα συμπτώματα 
άλλων μετεγχειρητικών καταστάσεων (όπως ο πόνος 
που οφείλεται σε απόφραξη από συμφύσεις, λίθους, 
διαταραχές της κινητικότητας και η διάρροια οφει-
λόμενη σε δυσαπορρόφηση χολικών αλάτων ή σε 
βακτηριακή υπερανάπτυξη). Δεν έχει ελεγχθεί η αξι-
οπιστία του δείκτη CDAI ειδικά για τη μετεγχειρητική 
κατάσταση, αλλά έχει αναφερθεί ότι έχει ευαισθησία 
30% και ειδικότητα 89%.14 Έχουν γίνει προσπάθειες 
αξιολόγησης των δεικτών του ορού και των κοπρά-
νων όπως η λακτοφερρίνη και η καλπροτεκτίνη. 15

Θέση ECCO 8C

Η ειλεοκολονοσκόπηση, η οποία προσδιορίζει 
την παρουσία και τη σοβαρότητα της μορφολο-
γικής (μακροσκοπικής) υποτροπής και η οποία 
μπορεί να προβλέψει την κλινική πορεία, είναι ο 
χρυσός κανόνας για τη διάγνωση της μετεγχει-
ρητικής υποτροπής [EL2a, RG B]. Η ειλεοκολονο-
σκόπηση συστήνεται να πραγματοποιείται εντός 
του πρώτου έτους μετά τη χειρουργική επέμβαση 
όπου είναι δυνατό να κατευθύνει τις θεραπευτι-
κές αποφάσεις [EL2a, RG B].
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Διάφορες μελέτες έχουν αποδείξει ότι η κολονοσκόπη-
ση αποτελεί το πιο ευαίσθητο εργαλείο για την τεκμη-
ρίωση της μορφολογικής (μακροσκοπικής) υποτροπής. 
Η ιστολογική ή η ενδοσκοπική υποτροπή μπορεί να 
συμβεί εντός ολίγων εβδομάδων ή ολίγων μηνών μετά 
τη χειρουργική επέμβαση.16-21 Η ενδοσκοπική υποτρο-
πή προηγείται της αντίστοιχης κλινικής και η σοβαρή 
ενδοσκοπική υποτροπή έχει κακή πρόγνωση.19

Θέση ECCO 8D

Το υπερηχογράφημα κοιλίας, η MR εντερογραφία, 
η ενδοσκόπηση του λεπτού εντέρου με κάψουλα 
(SBCE) είναι λιγότερο επεμβατικές διαγνωστικές 
μέθοδοι, που αναδύονται ως εναλλακτικά ερ-
γαλεία για την αναγνώριση της μετεγχειρητικής 
υποτροπής [EL2b RG C].

Η ακτινολογία και η απεικόνιση (US, MR και CT) εκτιμά-
ται ότι αποτελούν ανεξάρτητες διαγνωστικές μεθόδους 
για την αναγνώριση της μετεγχειρητικής υποτροπής22-24 
και η SBCE φαίνεται να έχει συγκρίσιμη με την ειλεοκο-
λονοσκόπηση ευαισθησία, ειδικότητα, καθώς και θετι-
κή και αρνητική προγνωστική αξία στο να διαγιγνώσκει 
τη μετεγχειρητική υποτροπή, όταν εκτελείται 6-12 μή-
νες μετά τη χειρουργική επέμβαση.25 Δεν έχει μελετηθεί 
συστηματικά η αξία της ΜR εντερογραφίας ή της CT 
εντερογραφίας, ή της SBCE στη διάγνωση της μετεγχει-
ρητικής υποτροπής στον ειλεό και στη νήστιδα.26

8.4.  Φαρμακευτική 
προφύλαξη

Θέση ECCO 8E

Όλοι οι ασθενείς πρέπει να ενθαρρύνονται να 
διακόψουν το κάπνισμα, μετά από χειρουργική 
επέμβαση για νόσο Crohn [EL 1b, RG B].

Θέση ECCO 8F

Η προφυλακτική θεραπεία συστήνεται μετά από 
εκτομή του λεπτού εντέρου [EL1, RG A]. Οι θειοπου-
ρίνες είναι πιο αποτελεσματικές από τη μεσαλαζίνη 
ή από μόνο τα ιμιδαζολικά αντιβιοτικά για την πρό-
ληψη τόσο της κλινικής όσο και της ενδοσκοπικής 
υποτροπής [EL1 RG A]. Σε ασθενείς που έχουν έναν 
παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση πρώιμης 
μετεγχειρητικής υποτροπής, το φάρμακο εκλογής 
είναι η αζαθειοπρίνη/μερκαπτοπουρίνη [EL3 RG C]. 
Οι υψηλές δόσεις μεσαλαζίνης συνιστούν μια επι-
λογή για ασθενείς με μεμονωμένη ειλεϊκή εκτομή 
[EL1b RG B]. Έχει φανεί πως τα ιμιδαζολικά αντιβι-
οτικά είναι αποτελεσματικά μετά από ειλεοκολική 
εκτομή αλλά είναι λιγότερο ανεκτά [EL 1a, RG A].

Θέση ECCO 8G

Η έναρξη της προφυλακτικής αγωγής είναι κα-
λύτερα να γίνεται εντός 2 εβδομάδων από τη 
χειρουργική επέμβαση, αν και η πρώιμη έναρξη 
της αγωγής δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει υπεροχή 
έναντι της καθυστερημένης [EL5 RG D].

Θέση ECCO 8H

H διάρκεια της προφυλακτικής αγωγής θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 2 έτη [EL 1a, RG B].

8.4.1. Μεσαλαζίνη

Η προφυλακτική αντιμετώπιση με μεσαλαζίνη που 
αποσκοπεί στο να μειωθεί το ποσοστό εμφάνισης με-
τεγχειρητικής υποτροπής παραμένει αμφιλεγόμενη.27-29 

Στη δεκαετία του 1990, διάφορες τυχαιοποιημένες μελέ-
τες με ομάδα ελέγχου έδειξαν ότι η από του στόματος 
μεσαλαζίνη, χορηγούμενη νωρίς μετά τη χειρουργική 
επέμβαση, μείωσε τη συχνότητα εμφάνισης της υποτρο-
πής και εξασθένησε και τη βαρύτητά της.21,31,32 Το 1997 



117

Ειδικές καταστάσεις

μια μετα-ανάλυση έδειξε ότι η μεσαλαζίνη είχε υπεροχή 
έναντι του εικονικού φαρμάκου στην πρόληψη εμφάνι-
σης της κλινικής μετεγχειρητικής υποτροπής.35 Αυτή η 
μετα-ανάλυση έχει ανανεωθεί 2 φορές, την πρώτη φορά 
το 2000 μετά από τη δημοσίευση μιας μεγάλης Ευρω-
παϊκής μελέτης συνεργασίας,33,32 και στη συνέχεια μετά 
τη δημοσίευση μιας δεύτερης μελέτης από το Gruppo 
Italiano per lo Studio del Colon e del Recto (GISC).34 Η Ευ-
ρωπαϊκή μελέτη συνεργασίας έδειξε ότι η λήψη μεσαλα-
ζίνης 4,0 gr/ημέρα δεν επηρέασε σημαντικά τη συνολι-
κή εμφάνιση μετεγχειρητικής υποτροπής.32 Συμπεριέλα-
βε ωστόσο, μια σημαντική ομάδα 124 ασθενών, οι οποί-
οι είχαν υποβληθεί σε μεμονωμένη εκτομή τμήματος 
του λεπτού εντέρου προσβεβλημένο με νόσο Crohn, 
οι οποίοι ωφελήθηκαν από τη θεραπεία με μεσαλαζίνη 
4,0 gr/ημέρα σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Η 
πιο πρόσφατη ενημερωμένη μετα-ανάλυση συμπερι-
έλαβε αυτήν τη μεγάλη Ευρωπαϊκή μελέτη στην οποία 
παρέμεινε το ευνοϊκό αποτέλεσμα της μεσαλαζίνης.33 
Στη συνέχεια, ο μεγάλος αριθμός ασθενών στη μελέτη 
GISC επέτρεψε τη δημιουργία μιας δεύτερης ενημερω-
μένης μετα-ανάλυσης από 6 μελέτες με συνολικό αριθ-
μό 1141 ασθενών.34,35,7,30-32,34,36 Τα αποτελέσματα έδειξαν 
ότι η μεσαλαζίνη μείωσε το ποσοστό της ενδοσκοπικής 
υποτροπής κατά 18%, το οποίο και συνιστά υπολογισμό 
κλινικό αποτέλεσμα (ΝΝΤ=5,5). Όσον αφορά την κλινική 
υποτροπή, από τα δεδομένα φαίνεται πως ακόμα δια-
τηρείται το όφελος της μεσαλαζίνης με μια συνολική 
διαφορά του κινδύνου κατά 15% (NNT=6,6), το οποίο 
επίσης συνιστά υπολογισμό κλινικό αποτέλεσμα, αν και 
η σχετική μετα-ανάλυση δεν έχει πλήρως δημοσιευτεί. 
Παρόλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη 
δράση της μεσαλαζίνης, η μη χορήγηση προφυλακτικής 
θεραπείας είναι μία επιλογή για κάποιους ασυμπτωματι-
κούς χαμηλού κινδύνου ασθενείς.

8.4.2. Αντιβιοτικά 

8.4.2.1. Μετρονιδαζόλη

Η μετρονιδαζόλη (20 mg/kg/ημέρα) χορηγούμενη για 
3 μήνες μετά από τη χειρουργική επέμβαση μείωσε 
σημαντικά την επίπτωση της σοβαρής ενδοσκοπικής 

υποτροπής μετά από παρακολούθηση 1 έτους, αν και 
το αποτέλεσμα αυτό δεν διατηρήθηκε περισσότερο 
από 12 μήνες.37 Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα ήταν ότι 
καθυστέρησε η εμφάνιση της κλινικής υποτροπής. Η 
διαφορά του κινδύνου (18%) στην intention-to-treat 
ανάλυση σε αυτήν τη μελέτη με τους 60 ασθενείς ήταν 
συγκρίσιμη με τη συνολική διαφορά του κινδύνου 
(15%) στη μετα-ανάλυση της μεσαλαζίνης που συμπε-
ριέλαβε 1.141 ασθενείς.35 Στην τυχαιοποιημένη μελέ-
τη, όταν οι ιμιδαζόλες διακόπηκαν μετά από 3 μήνες, 
το ποσοστό της κλινικής υποτροπής στο πρώτο έτος 
ήταν μειωμένο σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, 
αλλά δεν ήταν χαμηλότερο από αυτό της ομάδας του 
εικονικού φαρμάκου μετά από 2 και 3 έτη.

Ένα άλλο νιτρο-ιμιδαζολικό αντιβιοτικό, η ορνιδαζόλη 
(1 g/ημέρα) χορηγούμενη για ένα χρόνο έδειξε επίσης 
αποτελεσματικότητα στην πρόληψη εμφάνισης της με-
τεγχειρητικής υποτροπής σε 80 ασθενείς με νόσο Crohn 
μετά από ένα έτος παρακολούθησης. Η εμφάνιση κλινι-
κής υποτροπής επίσης πάλι ήταν μειωμένη στο 1ο έτος 
αλλά όχι μετά από 2 και 3 έτη. Όπως φάνηκε με τη με-
τρονιδαζόλη, και εδώ η ανοχή στο φάρμακο δεν ήταν 
καλή,38 και τα οφέλη δεν διήρκησαν μετά τη διακοπή της 
θεραπείας. Αυτή η μελέτη επιβεβαίωσε μια στενή σχέση 
μεταξύ της εμφάνισης σοβαρών ενδοσκοπικών βλαβών 
στο νεο-τελικό ειλεό μετά τη χειρουργική επέμβαση και 
της επακόλουθης ανάπτυξης κλινικής υποτροπής. 

Με βάση αυτό το εύρημα, είναι εμφανές ότι οι ιμι-
δαζόλες είναι αποτελεσματικές στην πρόληψη εμ-
φάνισης της μετεγχειρητικής υποτροπής αλλά στην 
κλινική πράξη σπάνια χρησιμοποιούνται λόγω των 
ανεπιθύμητων ενεργειών που εμφανίζονται κατά τη 
διάρκεια της μακροχρόνιας θεραπείας.

8.4.3. Θειοπουρίνες

8.4.3.1. Αζαθειοπρίνη/μερκαπτοπουρίνη

Συστήνεται να χορηγούνται ευρύτατα οι θειοπουρίνες, 
δηλ. η αζαθειοπρίνη (AZA) και η μερκαπτοπουρίνη 
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(ΜΡ), έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος της μετεγχειρη-
τικής υποτροπής μετά από τη χειρουργική επέμβαση, 
ειδικά σε υψηλού κινδύνου ασθενείς με νόσο Crohn. 
Στην πρώτη μελέτη, φάνηκε μια τάση για την ΜΡ 50 
mg/ημέρα να είναι πιο αποτελεσματική από το εικο-
νικό φάρμακο και από τη μεσαλαζίνη στην πρόληψη 
της κλινικής μετεγχειρητικής υποτροπής.39 Τα ποσο-
στά ενδοσκοπικής υποτροπής του εικονικού φαρ-
μάκου, της μεσαλαζίνης και της μερκαπτοπουρίνης, 
που παρατηρήθηκαν (όπως καθορίστηκαν από το 
ενδοσκοπικό Rutgeert’s score >1) στα 2 έτη ήταν 64%, 
63% και 43% αντίστοιχα αλλά η μελέτη είχε 2 κύρια 
μειονεκτήματα. Πρώτον, στην ομάδα του εικονικού 
φαρμάκου το ποσοστό της κλινικής υποτροπής στα 2 
έτη (καθοριζόμενο από την γενική εκτίμηση των ια-
τρών) ήταν υψηλότερο από το ποσοστό της ενδοσκο-
πικής υποτροπής. Δεύτερον, από τους 131 ασθενείς 
που συμπεριελήφθησαν μόνο οι 57 ολοκλήρωσαν 
τη μελέτη. Η τελική ανάλυση επομένως διεξήχθη σε 
57 ασθενείς οι οποίοι μοιράστηκαν σε 3 ομάδες. Μια 
δεύτερη προοπτική μελέτη, στην οποία 142 ασθενείς 
τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν AZA 2 mg/kg/ημέρα ή 
μεσαλαζίνη 3 gr/ημέρα για 24 μήνες, έδειξε συγκρίσι-
μα ποσοστά κλινικής (OR: 2,04, 95% CI: 0,89-4,67) και 
χειρουργικής υποτροπής. Παρόλα αυτά, η ανάλυση 
μιας υποομάδας ασθενών έδειξε ένα ευνοϊκό αποτέ-
λεσμα της ΑΖΑ στους ασθενείς που είχαν υποβληθεί 
σε προηγούμενη εκτομή (OR: 4,83, 95%CI: 1,47-15,8).40 
O Herfarth et al. πραγματοποίησε μια διπλή-τυφλή, 
διπλή-τεχνητή, τυχαιοποιημένη, προοπτική, πολυκε-
ντρική μελέτη συγκρίνοντας την αποτελεσματικότητα 
και την ασφάλεια της ΑΖΑ (2,0-2,5 mg/kg/ημέρα) με 
αυτήν της μεσαλαζίνης (4 g/ημέρα) για την πρόληψη 
της μετεγχειρητικής υποτροπής των ενδοσκοπικών 
βλαβών σε ασθενείς με νόσο Crohn.41 Δυστυχώς, η 
μελέτη διεκόπη πρόωρα μετά την εισαγωγή 79 ασθε-
νών. Η αποτυχία της θεραπείας βρέθηκε να είναι το 
ίδιο υψηλή σε κάθε ομάδα (AZA 9/18, μεσαλαζίνη 
9/19, p=1,00). Όμως, 6/18 ασθενείς που έλαβαν ΑΖΑ 
και 2/19 ασθενείς που έλαβαν μεσαλαζίνη διέκοψαν 
τη μελέτη λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών (33% vs 
11%, p=0,12). Πιο πρόσφατα, ο D’Haens et al. συνέκρι-
νε τη σχέση από τη λήψη ΑΖΑ για 12 μήνες μαζί με 

μετρονιδαζόλη για 3 μήνες με τη λήψη μόνο μετρο-
νιδαζόλης στη μείωση της υποτροπής σε 81 υψηλού 
κινδύνου ασθενείς για μετεγχειρητική υποτροπή. Ση-
μαντική ενδοσκοπική υποτροπή στους 12 μήνες μετά 
τη χειρουργική επέμβαση παρατηρήθηκε σε 14 από 
τους 32 (43,7%) ασθενείς στην ομάδα της ΑΖΑ και 
σε 20 από τους 29 (69,0%) ασθενείς στην ομάδα του 
εικονικού φαρμάκου (p=0,048). H intention-to-treat 
ανάλυση ανέδειξε ενδοσκοπική υποτροπή σε 22 από 
τους 40 ασθενείς (55%) στην ομάδα της ΑΖΑ και 32 
από τους 41 (78%) στην ομάδα του εικονικού φαρμά-
κου τον 12ο μήνα (p=0,035).42

Έχει δημοσιευθεί μία μετα-ανάλυση 4 τυχαιοποιημέ-
νων μελετών, στην οποία 433 ασθενείς συνολικά έλα-
βαν ΑΖΑ.43 Στη συνολική ανάλυση, οι θειοπουρίνες 
ήταν πιο αποτελεσματικές από το σκέλος της ομάδας 
ελέγχου στην πρόληψη εμφάνισης της κλινικής με-
τεγχειρητικής υποτροπής σε 1 έτος (μέση διαφορά, 
95% CI: 8%, 1-15%, p=0,021, αριθμός που χρειάζεται 
να θεραπευθούν NNT=13) και σε 2 έτη (μέση διαφο-
ρά, 95% CI: 13%, 2-24%, p=0,018, NNT=8). Στις ανα-
λύσεις ευαισθησίας, η αποτελεσματικότητα των θει-
οπουρινών υπερείχε έναντι του εικονικού φαρμάκου 
στην πρόληψη της κλινικής και ενδοσκοπικής μετεγ-
χειρητικής υποτροπής σε 1 έτος (μέση διαφορά, 95% 
CI: 13%, 2-25%, p=0,025, NNT=7, και 23%, 9-37%, 
p=0,0016, NNT=4, αντίστοιχα). Στο 1ο έτος, στη συνο-
λική ανάλυση, οι θειοπουρίνες ήταν πιο αποτελεσμα-
τικές από την ομάδα ελέγχου στην πρόληψη της σο-
βαρής (score i2-4) ενδοσκοπικής υποτροπής (μέση 
διαφορά, CI 95%: 15%, 1,8-29%, p=0,026, NNT=7), 
αλλά δεν ήταν πιο αποτελεσματικές στην πρόληψη 
εμφάνισης της πολύ σοβαρής υποτροπής (score i3-
4). Το ποσοστό των ανεπιθύμητων ενεργειών, που 
οδήγησε σε διακοπή του φαρμάκου ήταν υψηλότε-
ρο στους ασθενείς που θεραπεύτηκαν με θειοπουρί-
νες από το σκέλος της ομάδας ελέγχου (17% vs 10%, 
αντίστοιχα, p=0,021).44

Σε μια διπλή-τυφλή, διπλή-τεχνητή, τυχαιοποιημένη 
μελέτη που σύγκρινε τη λήψη AZA 2,0-2,5 mg/kg/
ημέρα με τη λήψη μεσαλαζίνης 4 g/ημέρα για ένα 
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έτος για την πρόληψη της κλινικής μετεγχειρητικής 
υποτροπής σε ασθενείς που είχαν μέτρια ή σοβαρή 
ενδοσκοπική υποτροπή, η υπεροχή της ΑΖΑ έναντι 
της μεσαλαζίνης δεν μπορούσε να αναδειχθεί με 
βάση την αποτυχία στη θεραπεία.45 Η αποτυχία στη 
θεραπεία συνέβη στο 22% (9/41) των ασθενών που 
έλαβαν ΑΖΑ και στο 11% (4/37) των ασθενών που 
έλαβαν μεσαλαζίνη, μια διαφορά 11% (95% CI -5,0% 
έως 27,3%, p=0,19). Η κλινική υποτροπή ήταν ση-
μαντικά λιγότερο συχνή με την ΑΖΑ σε σχέση με τη 
μεσαλαζίνη (0/41 [0%] έναντι 4/37 [11%], p=0,031), 
ενώ η διακοπή του φαρμάκου λόγω ανεπιθύμητων 
ενεργειών συνέβη μόνο στους ασθενείς που θερα-
πεύτηκαν με ΑΖΑ (9/41 [22%] έναντι 0%, p=0,002). 
Το ποσοστό των ασθενών που είχαν μεγαλύτερη ή 
ίση του ενός (1) βαθμού μείωση στο Rutgeerts score 
μεταξύ έναρξης και στους 12 μήνες ήταν 63% (19/30) 
και 34% (11/32) στις ομάδες της ΑΖΑ και της μεσαλα-
ζίνης αντίστοιχα (p=0,023).

8.4.4. Anti-TNF παράγοντες

Μία πιλοτική τυχαιοποιημένη μελέτη με ομάδα 
ελέγχου ανέδειξε την αποτελεσματικότητα του In-
fliximab (IFX) στην πρόληψη εμφάνισης της μετεγ-
χειρητικής υποτροπής.46 24 ασθενείς με νόσο Crohn 
που είχαν υποβληθεί σε εκτομή ειλεού και παχέος 
εντέρου τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν ενδοφλέβια 
IFX (5 mg/kg), χορηγούμενο εντός 4 εβδομάδων 
από τη χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια 
εγχύσεις κάθε 8 εβδομάδες για ένα έτος ή εικονικό 
φάρμακο. Το ποσοστό της ενδοσκοπικής υποτροπής 
στον 1ο χρόνο (πρωτεύων στόχος) ήταν σημαντικά 
χαμηλότερο στην ομάδα του IFX (1/11 ασθενείς: 9%) 
σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου 
(11/13 ασθενείς: 85%) (p=0,0006). Υπήρχε ακόμη 
ένα μη σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ασθενών 
σε κλινική ύφεση στην ομάδα του IFX (8/10, 80%) 
σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου 
(7/13, 54%) (p=0,38). To ποσοστό της ιστολογικής 
υποτροπής στον 1ο χρόνο ήταν σημαντικά χαμηλό-
τερο στην ομάδα του IFX (3/11 ασθενείς: 27%) σε 

σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου 
(11/13 ασθενείς: 85%) (p=0,01). Δεν υπάρχουν ακό-
μα δεδομένα όσον αναφορά την πρόληψη εμφάνι-
σης της μετεγχειρητικής υποτροπής από θεραπείες 
με άλλους anti-TNF παράγοντες.

8.4.5. Άλλες θεραπείες

Από μελέτες σε ομάδα ελέγχου δεν υπάρχουν εν-
δείξεις ότι τα προβιοτικά,47-49 τα συμβιοτικά,50-51 ή η 
θεραπεία με ιντερλευκίνη-10 είναι αποτελεσματικά 
στην πρόληψη εμφάνισης της μετεγχειρητικής υπο-
τροπής μετά από χειρουργική επέμβαση για νόσο 
Crohn.52

9.  Διάγνωση και αντιμετώπιση 
της συριγγοποιού νόσου 
Crohn

Κύριες αλλαγές σε σχέση με τις κατευθυντήριες οδηγίες 
ECCO 2004.

Πρέπει να συστήνεται η τοποθέτηση seton για τη 
θεραπεία των σύνθετων συριγγίων και η ενεργός εν-
δοαυλική νόσος Crohn θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
σε συνδυασμό με τη χειρουργική θεραπεία για τη 
συριγγοποιό νόσο [Θέση 9Η και 9Ι].

Οι anti-TNF παράγοντες θα πρέπει να χρησιμοποιού-
νται ως δεύτερης γραμμής φαρμακευτική θεραπεία 
[Θέση 9Κ].

9.1. Εισαγωγή

Στη συριγγοποιό νόσο Crohn περιλαμβάνονται τα 
συρίγγια που δημιουργούνται στην περιπρωκτική 
περιοχή, μαζί με εκείνα που υπάρχει επικοινωνία 
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μεταξύ του εντέρου και άλλων οργάνων ή του κοι-
λιακού τοιχώματος. Τα κύρια ζητήματα που πρέπει 
να ληφθούν υπόψη όταν σχεδιάζεται μια στρατηγι-
κή για την αντιμετώπιση της συριγγοποιού νόσου 
Crohn είναι:

1. Εντοπισμός της προέλευσης του συριγγίου και 
της ανατομίας του

2. Εκτίμηση της κατάστασης της εντερικής έλικας 
προέλευσης (φλεγμονή ή στένωση)

3. Αναγνώριση και αποκλεισμός της τοπικής σήψης 
(απόστημα)

4. Καθορισμός των οργάνων που προσβάλλονται 
και η συμβολή τους στα συστηματικά συμπτώμα-
τα ή στη διαταραχή του επιπέδου ζωής

5. Εκτίμηση της κατάστασης θρέψης του ασθενούς.

Η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στα περιεδρικά συρίγ-
για που επιπλέκουν τη νόσο Crohn, αφού αυτά είναι 
και τα πιο συχνά αλλά και αφορούν το μεγαλύτερο 
μέρος της βιβλιογραφίας. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος 
περιοριστικός παράγοντας για αυτήν την Ομοφωνία 
ήταν ο ανεπαρκής αριθμός ελεγχόμενων (controlled) 
δεδομένων όσον αφορά τη συνδυασμένη συντηρη-
τική και χειρουργική αντιμετώπιση. Συνεπώς, αυτό το 
κεφάλαιο περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες 
πάνω στην άποψη των ειδικών (‘Consensus views’) 
καταγεγραμμένες στο pre-Consensus ερωτηματολό-
γιο, καθώς αυτό ίσως μπορέσει βοηθήσει στον καθο-
ρισμό της τρέχουσας πρακτικής. 

9.2. Περιπρωκτικά συρίγγια

Σε μια σειρά από 202 διαδοχικούς ασθενείς με νόσο 
Crohn, ποσοστό 54% των ασθενών εμφάνισαν περι-
πρωκτικές επιπλοκές.53 Σε πληθυσμιακές μελέτες,54-56 η 
εμφάνιση ποικίλει από 21 έως 23%, με μια αθροιστική 
συχνότητα 12% στο 1ο έτος, 15% στα 5 έτη, 21% στα 
10 έτη και 26% στα 20 έτη. Η επίπτωση ποικίλει ανά-
λογα με την εντόπιση της νόσου. Περιεδρικά συρίγγια 
εμφανίστηκαν στο 12% με μεμονωμένη νόσο του ει-
λεού, στο 15% με νόσο στον ειλεό και στο παχύ έντε-

ρο, στο 41% με νόσο του παχέος εντέρου χωρίς τη 
συμμετοχή του ορθού και στο 92% με νόσο του παχέ-
ος εντέρου και συμμετοχή του ορθού.54 Η περιπρωκτι-
κή νόσος μπορεί να προηγείται ή να εμφανίζεται ταυ-
τόχρονα με τη συμπτωματολογία από το έντερο.55,57 

9.3. Μη περιεδρικά συρίγγια

Εδώ περιλαμβάνονται τα συρίγγια που επικοινω-
νούν με άλλα σπλαγχνικά όργανα (ουροδόχο κύστη, 
κόλπος), με έλικες του εντέρου (εντεροεντερικά συ-
ρίγγια), ή με το κοιλιακό τοίχωμα (εντεροδερματικά 
συρίγγια). Υπάρχει μια αξιοσημείωτη έλλειψη ελεγχό-
μενων δεδομένων σε αυτόν το τομέα.

9.4.  Διάγνωση των 
περιεδρικών συριγγίων

9.4.1. Αρχική διαγνωστική προσέγγιση

Θέση ECCO 9Α

Η ΜRI πυέλου πρέπει να είναι η αρχική διαγνωστική 
εξέταση διότι είναι ακριβής και μη επεμβατική, αν 
και δεν χρειάζεται να εκτελείται ως εξέταση ρουτί-
νας σε απλά συρίγγια [EL2b, RG B].

Θέση ECCO 9Β

Η εξέταση υπό αναισθησία θεωρείται ότι αποτε-
λεί το χρυσό κανόνα μόνο εάν πραγματοποιείται 
από τα χέρια ενός έμπειρου χειρούργου. Μπορεί 
να επιτρέψει τη διενέργεια ταυτόχρονης χειρουρ-
γικής επέμβασης, αλλά θα πρέπει να δοθεί προ-
σοχή στην απόκτηση της κατάλληλης έγγραφης 
συγκατάθεσης του ασθενούς, αφού μη αναμενό-
μενα ευρήματα μπορεί να αποκλείσουν την πραγ-
ματοποίηση της [EL5, RG D].
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Θέση ECCO 9C

Το ορθοπρωκτικό υπερηχογράφημα απαιτεί 
εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι ισοδύναμο με την 
MRI πυέλου στη συμπλήρωση της εξέτασης υπό 
αναισθησία εάν αποκλειστεί η πρωκτική στένωση 
[EL2b, RG B]. Δεν συστήνεται να πραγματοποιείται 
η συριγγογραφία [EL2b, RG C].

Θέση ECCO 9D

Η πρωκτοσιγμοειδοσκόπηση πρέπει να είναι εξέ-
ταση ρουτίνας κατά την αρχική εκτίμηση, αφού η 
παρουσία ταυτόχρονης φλεγμονής του ορθοσιγ-
μοειδούς συσχετίζεται με την πρόγνωση και τη 
θεραπεία [EL2b RG B].

H διαγνωστική προσέγγιση είναι αποφασιστικής ση-
μασίας στην αντιμετώπιση της συριγγοποιού νόσου 
Crohn, αφού τα ευρήματα επηρεάζουν τη θεραπευ-
τική στρατηγική. Διάφορα εργαλεία έχουν περιγρα-
φεί διαγνωστικές μέθοδοι συμπεριλαμβανομένης 
και της εξέτασης υπό γενική αναισθησία (ΕUA), της 
συριγγογραφίας και της απεικόνισης με ενδοσκοπικό 
υπερηχογράφημα ή το μαγνητικό συντονισμό. Αφού 
η φλεγμονή στο προσβεβλημένο τμήμα του εντέρου 
καθορίζει εάν η συντηρητική θεραπεία θα συνδυα-
στεί με χειρουργική παροχέτευση, η ενδοσκόπηση 
συνδυάζεται και βοηθά με τον καλύτερο τρόπο στην 
ανατομική εντόπιση του συριγγώδους πόρου.

Αναφέρεται ότι η EUA είναι η πιο ευαίσθητη μέθοδος, 
με μια ακρίβεια της τάξης του 90%.55,57 Έχει το πλε-
ονέκτημα ότι επιτρέπει την ταυτόχρονη χειρουργική 
επέμβαση, αλλά χρειάζεται προσοχή στη λήψη της 
κατάλληλης έγγραφης συγκατάθεσης του ασθενούς 
πριν την επέμβαση για την περίπτωση που υπάρχουν 
μη αναμενόμενα ευρήματα. Όταν συνυπάρχει περιε-
δρικό άλγος, τότε σχεδόν πάντα η αιτία είναι η ύπαρ-
ξη αποστήματος. Εάν υπάρχει απόστημα ή υποψία 
αποστήματος, μία άμεση EUA που συμπεριλαμβάνει 

και την παροχέτευση είναι η διαδικασία εκλογής για 
την πρόληψη του καταστροφικού αποτελέσματος 
από μια μη παροχετευθείσα σηπτική συλλογή. Δεν 
θα πρέπει να αναβάλλεται μέχρι να πραγματοποιη-
θεί η MR, εκτός και εάν η ΜR είναι άμεσα διαθέσιμη. 
Ωστόσο, η MRI έχει ακρίβεια 76-100% σε σύγκριση 
με την EUA για την ανάδειξη συριγγίων και ίσως επί-
σης μπορεί να παρέχει επιπρόσθετες πληροφορί-
ες.55-59 To ορθοπρωκτικό υπερηχογράφημα έχει ακρί-
βεια 56-100%, ειδικά όταν εκτελείται από ειδικούς σε 
συνδυασμό με ενίσχυση μέσω χορήγησης υπεροξει-
δίου του υδρογόνου.60-62 Οποιαδήποτε από αυτές τις 
μεθόδους μπορεί να συνδυαστεί με την ενδοσκόπη-
ση έτσι ώστε να εκτιμηθεί η παρουσία ή η απουσία 
φλεγμονής στο ορθοσιγμοειδές. Ανέκδοτες εμπειρί-
ες αναδεικνύουν ότι η θεραπεία των συριγγίων είναι 
ανεπιτυχής χωρίς την αντιμετώπιση της υποκείμενης, 
ενεργού νόσου.63,54

9.4.2.  Ταξινόμηση των περιεδρικών 
συριγγίων

Θέση ECCO 9E

Δεν υπάρχει ομοφωνία για την ταξινόμηση των 
περιεδρικών συριγγίων στη νόσο Crohn. Στην κλι-
νική πράξη οι περισσότεροι ειδικοί χρησιμοποι-
ούν την ταξινόμηση «απλών» ή «σύνθετων». Από 
την πλευρά των χειρουργών, η ταξινόμηση κατά 
Park είναι πιο περιγραφική και μπορεί να καθο-
ρίσει χειρουργικές αποφάσεις, αλλά η χρήση της 
στην καθημερινή κλινική πράξη είναι περίπλοκη 
[EL5 RG D].

Διάφορες ταξινομήσεις έχουν προταθεί, είτε όσον 
αφορά τη σχέση των συριγγίων με τον ορθο-
πρωκτικό δακτύλιο (χαμηλά ή υψηλά), είτε με πιο 
ακριβείς ανατομικούς όρους στους οποίους ο έξω 
σφιγκτήρας είναι το σημείο αναφοράς, όπως περι-
γράφηκε από τον Parks et al.65 Έχει προταθεί μια πιο 
εμπειρική και εύκολη ταξινόμηση σε απλά συρίγγια 
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και σε σύνθετα συρίγγια.66 Αυτή περιλαμβάνει την 
επισκόπηση της περιοχής, έτσι ώστε να αναγνω-
ριστούν η επικοινωνία μεταξύ των συριγγίων, οι 
στενώσεις και τα αποστήματα, μαζί με την ενδο-
σκοπική εκτίμηση της ορθοσιγμοειδικής περιοχής 
για την παρουσία ή την απουσία μακροσκοπικής 
φλεγμονής.

9.5.  Θεραπεία της 
συριγγοποιού νόσου

9.5.1. Απλό περιεδρικό συρίγγιο

Θέση ECCO 9F

Θα πρέπει να αποκλειστεί η παρουσία ενός περι-
εδρικού αποστήματος και σε περίπτωση ανεύρε-
σής του θα πρέπει να παροχετεύεται και να αντι-
μετωπίζεται ως επείγουσα κατάσταση [EL5, RG D].

Θέση ECCO 9G

Για τα απλά περιεδρικά συρίγγια είναι σημαντι-
κό να γνωρίζουμε εάν είναι συμπωματικά. Εάν 
δεν είναι ασυμπτωματικά, δεν χρειάζεται να γίνει 
τίποτα. Μόνο όταν ένα απλό συρίγγιο είναι συ-
μπτωματικό συστήνονται οι επιλογές εφαρμογής 
του non-cutting Seton ή της συρριγοτομής [EL3, 
RG D]. Θα πρέπει να χορηγούνται επιπροσθέτως 
αντιβιοτικά όπως η μετρονιδαζόλη (750-1500 
mg/ημέρα) ή η σιπροφλοξασίνη (1000 mg/ημέ-
ρα) [ΕL, RG D].

9.5.1.1. Απόψεις της ομοφωνίας

Σχεδόν όλα τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται ως 
πρώτης γραμμής φαρμακευτική θεραπεία, η αζαθει-
οπρίνη/6 μερκαπτοπουρίνη ως δεύτερης γραμμής 
και το infliximab ως τρίτης γραμμής (τα δεδομένα 

παρακάτω). Όμως, όταν ένα απλό περιεδρικό συρίγ-
γιο είναι συμπτωματικό στη νόσο Crohn, η άποψη 
είναι υπέρ της συνδυασμένης φαρμακευτικής και χει-
ρουργικής στρατηγικής. Ούτε η κυκλοσπορίνη, ούτε 
το tacrolimus μπορούν να αποτελέσουν έστω και 4ης 
γραμμής θεραπεία. Ο πόνος σε ασθενείς που έχουν 
απλό συρίγγιο οφείλεται συχνά σε υποκείμενο από-
στημα και οι περισσότεροι συμφωνούν ότι θα πρέπει 
να αποκλείεται η παρουσία του με EUA σε συνδυα-
σμό με MRI πυέλου ή ορθοπρωκτικό υπερηχογρά-
φημα όταν ενδείκνυται. Η χειρουργική παροχέτευση 
του αποστήματος θεωρείται σημαντικό πρώτο βήμα 
στη θεραπεία.

9.5.2. Σύνθετη περιεδρική νόσος

Θέση ECCO 9Η 

Θα πρέπει να συστήνεται η τοποθέτηση seton 
[EL4, RGD] για τα σύνθετα συρίγγια. Ο χρόνος 
αφαίρεσής του εξαρτάται από την εγχείρηση που 
θα επακολουθήσει.

Θέση ECCO 9Ι

Εάν υπάρχει ενεργός ενδοαυλική νόσος Crohn 
θα πρέπει να θεραπεύεται σε συνδυασμό με την 
κατάλληλη χειρουργική αντιμετώπιση των συριγ-
γίων [EL5, RG D].

Θέση ECCO 9J

Τα αντιβιοτικά και η αζαθειοπρίνη/μερκαπτοπου-
ρίνη θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρώτης 
γραμμής θεραπεία για τη σύνθετη περιεδρική 
νόσο Crohn σε συνδυασμό με τη χειρουργική θε-
ραπεία παρά την έλλειψη κλινικών μελετών [EL4, 
RG D].
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Θέση ECCO 9Κ

Το infliximab [EL1b, RG A] ή το adalimumab [EL1b, 
RG B] θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως δεύτε-
ρης γραμμής φαρμακευτική θεραπεία [EL1, RG B].

9.5.2.1. Απόψεις της ομοφωνίας

Αρχικά χρησιμοποιείται κυρίως ο ίδιος τύπος φαρ-
μακευτικής θεραπείας όπως και για την απλή περι-
εδρική νόσο. Όμως, η αναγνώριση και η παροχέ-
τευση των σχετιζόμενων αποστημάτων είναι ακόμα 
πιο σημαντικό στη σύνθετη περιεδρική νόσο. Όλοι 
συμφωνούν ότι, παρά την έλλειψη τυχαιοποιημέ-
νων μελετών, η έναρξη των αντιβιοτικών θα πρέπει 
να αποτελεί την πρώτη γραμμή θεραπείας, αλλά πά-
ντα να συνοδεύεται με την κατάλληλη χειρουργική 
παροχεύτευση και τη χορήγηση AZA με στόχο τη 
στρατηγική διατήρησης (προϋποθέτοντας ότι δεν 
υπάρχει δυσανεξία στις θειοπουρίνες), παρά την έλ-
λειψη ελεγχόμενων δεδομένων. Τα όρια όσον ανα-
φορά τη χρήση βιολογικών θεραπειών διαφέρουν. 
Κάποιοι συνηγορούν υπέρ της χρήσης τους ως 
πρώτης γραμμής θεραπεία σε σύνθετη περιεδρική 
νόσο, αλλά οι περισσότεροι συνηγορούν υπέρ του 
συνδυασμού anti-TNF και χειρουργικής θεραπείας. 
Αν και τα δεδομένα είναι πιο ισχυρά όσον αφορά 
τη θεραπεία με anti-TNF για την αντιμετώπιση της 
συριγγοποιού νόσου Crohn από οποιαδήποτε άλλη 
φαρμακευτική θεραπεία, πρέπει να αναγνωριστεί 
ότι η θεραπεία με anti-TNF επουλώνει τα συρίγγια 
μόνο σε μια μικρή μειοψηφία. H MRI δείχνει ότι οι 
πόροι παραμένουν και η παροχέτευση συνήθως 
υποτροπιάζει εάν η θεραπεία διακοπεί. Υπάρχει 
μία Grade A evidence για τη χρήση του IFX αφού οι 
ελεγχόμενες μελέτες με ομάδα placebo, που είχαν 
ως κύριο τελικό στόχο τη βελτίωση της παροχέτευ-
σης των περιεδρικών συριγγίων, έδειξαν αποτελε-
σματικότητα στην επαγωγή και για τη διατήρησή 
της για ένα έτος. Δεν έχει πραγματοποιηθεί συ-
γκεκριμένη τυχαιοποιημένη μελέτη για το ADA σε 
ασθενείς με περιπρωκτική συριγγοποιό νόσο Crohn 

και ελεγχόμενα δεδομένα ανέδειξαν αποτελεσμα-
τικότητα μόνο μετά από θεραπεία διατήρησης σε 
μια μελέτη όπου η ύφεση του συριγγίου ήταν δευ-
τερεύων στόχος (Grade B evidence). Επομένως, η 
ομοφωνία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η θερα-
πεία με anti-TNF δεν θα πρέπει χρησιμοποιείται ως 
πρώτης γραμμής θεραπεία, αλλά σε συνδυασμό με 
τη χειρουργική παροχέτευση, τα αντιβιοτικά ή τη 
θεραπεία με θειοπουρίνες, αν και η σειρά και ο χρό-
νος της κάθε θεραπείας δεν συμφωνήθηκε.

9.5.3. Φαρμακευτική θεραπεία 

9.5.3.1. Μετρονιδαζόλη ή/και σιπροφλοξασίνη

Μη ελεγχόμενες σειρές περιπτώσεων είναι οι μόνες 
πραγματικές αποδείξεις για τη χρησιμοποίηση αυ-
τών των παραγόντων σε τέτοιους ασθενείς67-70 όσον 
αφορά τη δράση της μετρονιδαζόλης ή/και της σι-
προφλοξασίνης στην περιεδρική νόσο Crohn. Μια 
πρόσφατη μικρή RCT που σύγκρινε τη μετρονιδα-
ζόλη 500 mg (n=8) και τη σιπροφλοξασίνη 500 mg 
(n=10) με το εικονικό φάρμακο (n=7) χορηγούμενα 
2 φορές ημερησίως, ανέδειξε σημαντικό όφελος της 
κάθε μιας θεραπείας με τα αντιβιοτικά έναντι του 
εικονικού φαρμάκου, όσον αφορά τη διακοπή ή τη 
βελτίωση της παροχέτευσης.71 Με την ταυτόχρονη 
λήψη τους, τα αντιβιοτικά ήταν αποτελεσματικά στη 
βελτίωση των συμπτωμάτων της νόσου, αλλά σπάνια 
υπήρχε πλήρης επούλωση. H έξαρση είναι ο κανόνας 
όταν τα φάρμακα διακόπτονται.

9.5.3.2. Αζαθειοπρίνη/μερκαπτοπουρίνη

Δεν υπάρχει καμία RCT που να μελετά ως πρωτεύ-
οντα στόχο το αποτέλεσμα της ΑΖΑ ή της ΜΡ στη 
σύγκλειση των περιεδρικών συριγγίων στη νόσο 
Crohn. Tα δεδομένα που είναι υπέρ της χρήσης 
αυτών των φαρμάκων προέρχονται από μια μετα-
ανάλυση 5 RCTs, όπου η επίτευξη της σύγκλεισης 
του περιεδρικού συριγγίου αποτελούσε δευτερεύ-
οντα στόχο,72 καθώς επίσης και από μη ελεγχόμενες 
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σειρές περιστατικών. Εκεί, η ΑΖΑ και η ΜΡ φαίνεται 
να είναι αποτελεσματικές τόσο στη σύγκλειση όσο 
και στη διατήρηση της σύγκλεισης των περιεδρικών 
συριγγίων.73 

9.5.3.3. Anti-TNF παράγοντες

9.5.3.3.1. Infliximab

Σε μια RCT το IFX ήταν ο πρώτος παράγοντας του 
οποίου αναδείχθηκε η αποτελεσματικότητα στην 
επαγωγή της σύγκλεισης των περιεδρικών συριγγί-
ων και τη διατήρηση αυτής της απάντησης για πα-
ραπάνω από ένα χρόνο. Για τη θεραπεία των απλών 
ή των σύνθετων περιεδρικών συριγγίων, οι εγχύσεις 
5 mg/kg τις εβδομάδες 0,2 και 6 είχαν σαν αποτέλε-
σμα την πλήρη σύγκλειση των συριγγίων (διακοπή 
παροχέτευσης σε 2 επισκέψεις με διαφορά ενός μη-
νός) σε 17/31 (55%) των περιπτώσεων.74 Η μελέτη 
ACCENT II επιβεβαίωσε την αρχική ανταπόκριση 
(69%, ή 195/306 στις 14 εβδομάδες), και οι αντα-
ποκριθέντες τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 5 mg/
kg κάθε 8 εβδομάδες, ή εικονικό φάρμακο.75,76 Την 
εβδομάδα 54, οι 33/91 (36%) που έλαβαν IFΧ είχαν 
πλήρη σύγκλειση σε σύγκριση με 19/98 (19%) που 
έλαβαν εικονικό φάρμακο (p=0,009). Η ανταπόκρι-
ση, όπως ορίστηκε σαν >50% σύγκλειση των συριγ-
γίων κατά την κλινική εκτίμηση, ήταν 46% για το IFX 
(23% placebo, p=0,01). H θεραπεία συντήρησης με 
IFX μείωσε τις νοσηλείες και τις χειρουργικές επεμ-
βάσεις.77 Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν 
και στην κλινική πράξη σε διάφορες μη ελεγχόμενες 
σειρές περιστατικών. Δεν υπάρχουν δεδομένα για 
την αποτελεσματικότητα του IFX σε απλά συρίγγια 
για τη νόσο Crohn.

9.5.3.3.2. Adalimumab

Παρόλο που υπάρχει έλλειψη RCT στις οποίες το 
κλείσιμο του συριγγίου ή η βελτίωση της παροχέ-
τευσης στην περιεδρική νόσο είναι ο πρωτεύον 
στόχος, η πλήρης σύγκλειση (διακοπή της παρο-
χέτευσης από όλα τα στόμια των συριγγίων) και η 

βελτίωση των συριγγίων ήταν ο δευτερεύον στόχος 
σε 2 μικρού χρονικού διαστήματος (4 εβδομάδες) 
κλινικές μελέτες που σύγκριναν το ADA με το pla-
cebo. Στην CLASSIC-1 (Clinical Assessment of Adali-
mumab Safety and Efficacy Studied as an Induction 
Therapy in Crohn’s disease) χορηγήθηκε ADA 80/40 
mg, 160/80 mg ή placebo και 32/299 ασθενείς εί-
χαν περιεδρικά συρίγγια με ενεργό παροχέτευση.80 
Στη μελέτη GAIN (Gauging Adalimumab efficacy 
in Infliximab non responders) ένα υψηλής δοσο-
λογίας σχήμα για την επαγωγή (160/80 mg) ή pla-
cebo χορηγήθηκε σε 325 ασθενείς, οι οποίοι είχαν 
χάσει την ανταπόκριση ή παρουσίαζαν δυσανεξία 
στο IFX.81 Από τους 325 ασθενείς οι 45 είχαν περι-
εδρικά συρίγγια. Και στις 2 μελέτες δεν βρέθηκε 
καμία διαφορά μεταξύ του εικονικού φαρμάκου και 
οποιουδήποτε σχήματος του ADA στην ανταπόκρι-
ση ή την ύφεση των συριγγίων (ίδια κριτήρια όπως 
και το IFX). Στη μελέτη CHARM (Crohn’s trial of the 
fully Human Antibody Adalimumab for Remission 
Maintenance) οι 117 από τους 778 ασθενείς είχαν 
περιεδρικά συρίγγια με ενεργό παροχέτευση.82,83 
Όλοι οι ασθενείς (open label) έλαβαν το σχήμα για 
την επαγωγή με 80/40 mg ADA και την εβδομάδα 
4 τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε 40 mg εβδομα-
διαίως, είτε 40 mg κάθε 2η εβδομάδα ή ενέσεις με 
εικονικό φάρμακο για ένα χρόνο. H ανταπόκριση 
και η ύφεση του συριγγίου (διακοπή παροχέτευσης 
από όλα τα στόμια) την εβδομάδα 26 και 56 ήταν 
δευτερεύοντες στόχοι. Η ύφεση του συριγγίου πα-
ρατηρήθηκε πιο συχνά στους ασθενείς που έλαβαν 
ADA την εβδομάδα 26 (30% έναντι 13%, p<0,04) 
και την εβδομάδα 56 (33% έναντι 13%, p<0,02).83 Σε 
μια ανοικτή μελέτη (22 ασθενείς, που έλαβαν αρχι-
κά ADA 160/80 mg) η αποτελεσματικότητα εκτιμή-
θηκε την 4η εβδομάδα (ύφεση του συριγγίου 23%, 
5/22).84 

9.5.3.3.3. Certolizumab pegol

Μια ανοικτή (μη ελεγχόμενη) μελέτη, διάρκειας 20 
εβδομάδων (PRECISE-2) και μία μελέτη που αφο-
ρούσε την επαγωγή και τη διατήρηση (PRECISE-1) 
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συνέκριναν το CZP 400 mg στις 0-2-4 εβδομάδες (ή 
το εικονικό φάρμακο στην PRECISE-1) και στη συ-
νέχεια 400 mg ή εικονικό φάρμακο κάθε μήνα.85,86 

Στην PRECISE-1, 107 ασθενείς είχαν συρίγγια με 
ενεργό παροχέτευση αρχικά. Στην εβδομάδα 26 
στο 30% των ασθενών που έλαβαν CZP και στο 
31% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο 
επιτεύχθηκε ύφεση του συριγγίου (δευτερεύων 
στόχος, κριτήρια δες IFX). Στην PRECISE-2, το 58% 
των ασθενών είχε περιεδρικά συρίγγια με ενεργό 
παροχέτευση και την εβδομάδα 20, στο 54% (CZP) 
έναντι 43% (placebo, μη σημαντική) των ασθενών 
επιτεύχθηκε η ύφεση του συριγγίου. Oι μελέτες δεν 
κατέδειξαν διαφορά στην ελάττωση της παροχής 
του συριγγίου στο τέλος της μελέτης, αλλά επί του 
παρόντος δεν υπάρχουν ελεγχόμενα δεδομένα που 
να αναδεικνύουν έναν ωφέλιμο ρόλο του CZP σε 
ασθενείς με περιεδρικά συρίγγια σχετιζόμενα με 
νόσο Crohn. 

9.5.3.3.4. Ciclosporin (CsA)

Τα μοναδικά δεδομένα για την ενδοφλέβια χορήγη-
ση CsA στην περιεδρική νόσο Crohn προέρχονται 
από διάφορες μη ελεγχόμενες σειρές περιστατικών 
όπου συνολικά συμπεριελήφθησαν λιγότεροι από 
100 ασθενείς.87 Οι ασθενείς που ανταποκρίθηκαν 
έλαβαν στη συνέχεια από το στόμα CsA, αλλά η 
ανταπόκριση χάθηκε γρήγορα με τη διακοπή του 
φαρμάκου.

9.5.3.3.5. Tacrolimus

Μη ελεγχόμενες σειρές περιστατικών ανέδειξαν ότι 
το tacrolimus ίσως να είναι αποτελεσματικό για την 
περιεδρική νόσο Crohn.88-92 Μια επόμενη μικρή ελεγ-
χόμενη μελέτη με ομάδα placebo ανέδειξε ότι η από 
του στόματος λήψη tacrolimus 0,2 mg/kg/ημέρα 
ήταν καλύτερη από το εικονικό φάρμακο στη βελτί-
ωση (κλείσιμο τουλάχιστον κατά 50% του συριγγίου), 
αλλά όχι στην επαγωγή της ύφεσης (κλείσιμο του 
συριγγίου κατά 100%) στην περιεδρική νόσο Crohn 
μετά από 4 εβδομάδες.93 

9.5.3.3.6. Άλλες θεραπείες

Αναφορές περιστατικών και μη ελεγχόμενες σειρές 
περιστατικών έχουν αναφέρει όφελος από την εντερι-
κή και από την παρεντερική διατροφή, από το myco-
phenolate mofetil, από τη μεθοτρεξάτη, από τη θαλι-
δομίδη, τον granulocyte colony-stimulating factor και 
το υπερβαρικό οξυγόνο, αλλά αυτές οι θεραπείες δεν 
συστήνονται για την καθημερινή πρακτική.94 

9.5.4.  Χειρουργικές επεμβάσεις  
στην περιεδρική νόσο Crohn

Η χειρουργική επέμβαση είναι μερικές φορές απα-
ραίτητη για την αντιμετώπιση των απλών συριγγίων, 
αλλά είναι πάντα απαραίτητη στη σύνθετη περιε-
δρική νόσο. Αυτή περιλαμβάνει την παροχέτευση 
του αποστήματος και την τοποθέτηση seton σύμ-
φωνα με τα συμπτώματα που προκαλούνται, τα 
οποία εξαρτώνται τόσο από την εντόπιση όσο και 
το σύνθετο των συριγγίων. Η συριγγεκτομή και η 
συριγγοτομή θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε 
πολύ επιλεκτικές περιπτώσεις λόγω του κινδύνου 
της ακράτειας. Η εκτροπή (diversion) της στομίας ή η 
πρωκτεκτομή ίσως να είναι απαραίτητες στη σοβαρή 
νόσο που είναι ανθεκτική στη φαρμακευτική θερα-
πεία. Μη ελεγχόμενα δεδομένα υποστηρίζουν ότι η 
τοπική ένεση IFX πλησίον του πόρου του συριγγίου 
ίσως να είναι ωφέλιμη για τους ασθενείς εκείνους 
που δεν ανταποκρίνονται ή δεν έχουν ανοχή στην 
ενδοφλέβια χορήγηση IFX.95,96 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών, αρκετές 
μικρές cohort μελέτες έχουν δείξει ότι ο συνδυα-
σμός τοποθέτησης seton και IFX υπερέχει έναντι 
καθεμίας θεραπείας ξεχωριστά, πιθανώς λόγω κα-
λύτερης παροχέτευσης των αποστημάτων και των 
συριγγίων.97 Αυτός ο συνδυασμός επιτυγχάνει κα-
λύτερη ανταπόκριση,98 μεγαλύτερη διάρκεια του 
αποτελέσματος και χαμηλότερο ποσοστό υποτρο-
πής.99,100 Επιπροσθέτως, η χειρουργική θεραπεία 
αποκατάστασης (π.χ. βλεννογονικός κρημνός ή 
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fistula plug) κατά τη διάρκεια της θεραπείας με IFX 
ίσως βελτιώσει τα μακροχρόνια ποσοστά επούλω-
σης.100 Η σημαντική αρχή είναι ότι μη παροχετευ-
θείσα περιεδρική σήψη είναι καταστροφική για τις 
περιεδρικές δομές, συμπεριλαμβανομένων και των 
σφιγκτήρων του πρωκτού και η ιδανική αντιμετώπι-
ση εμπλέκει τόσο τους έμπειρους χειρουργούς με 
εξειδίκευση στη χειρουργική του παχέος εντέρου 
όσο και τους γαστρεντερολόγους με εξειδίκευση 
στην αντιμετώπιση της νόσου Crohn.

9.5.5.  Παρακολούθηση του θεραπευτικού 
αποτελέσματος

Θέση ECCO 9L

Για την εκτίμηση της ανταπόκρισης της χειρουρ-
γικής ή της φαρμακευτικής θεραπείας στην καθη-
μερινή κλινική πράξη, η κλινική εκτίμηση (μείωση 
της παροχέτευσης) είναι συνήθως επαρκής [EL2b, 
RG D]. Για να ποσοτικοποιηθεί η αποτελεσματι-
κότητα της θεραπείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
το Perianal Crohn’s Disease Activity Index (PC-
DAI) [EL5, RG D]. Για τις κλινικές μελέτες, η ΜRI σε 
συνδυασμό με την κλινική εκτίμηση θεωρούνται 
απαραίτητες [EL2b, RG D].

9.5.5.1. Άποψη της Ομοφωνίας

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες αναφέ-
ρουν ότι χρησιμοποιούν περισσότερες από μία με-
θόδους για να εκτιμήσουν την ανταπόκριση στη θε-
ραπεία. Η κλινική εκτίμηση, όπως περιγράφτηκε από 
τον Present,74 και η οποία ορίζεται ως η διακοπή της 
παροχέτευσης παρά την ήπια πίεση στο >50% των 
συριγγίων μετά από θεραπεία, ή η MRI προτιμούνται 
από το 59% και 53% αντίστοιχα. Ορισμένοι (34%) 
χρησιμοποιούν το Perianal (Crohn’s) Disease Activity 
Index, P(C)DAI μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλες 
τεχνικές.88,94 Το ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα 
χρησιμοποιείται λιγότερο από το 20%. Ο PCDAI έχει 

το πλεονέκτημα παροχής μιας ποσοτικής εκτίμησης 
και συμπεριλαμβάνει διάφορα κριτήρια δραστηριό-
τητας της νόσου συμπεριλαμβανομένων της κένω-
σης, του πόνου, του περιορισμού της σεξουαλικής 
δραστηριότητας, της σκληρότητας και του τύπου 
του συριγγίου.

9.6.  Συνέχιση θεραπείας  
για την περιεδρική νόσο 
Crohn

Θέση ECCO 9Μ

Η αζαθειοπρίνη/6-μερκαπτοπουρίνη [EL2B, RG 
C], το infliximab [ΕL1b, RG A] ή το adalimumab 
[EL 1b, RG B] ή η παροχέτευση με seton ή ο συν-
δυασμός της παροχέτευσης με φαρμακευτική 
θεραπεία [EL3 RG C] θα πρέπει να εφαρμόζονται 
ως θεραπεία συντήρησης. Όλες οι θεραπείες συ-
ντήρησης θα πρέπει να διατηρούνται για τουλά-
χιστον 1 έτος [EL1b RG A].

Δεν υπάρχουν δεδομένα όσον αφορά το αποτέλε-
σμα της ΑΖΑ/MP ως θεραπείας συντήρησης για τη 
συριγγοποιό νόσο μετά από την επαγωγή με IFX ή 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας συντήρησης με IFX. 
Περίπου 75% των ασθενών στη μελέτη ACCENT II 
ελάμβαναν ήδη AZA/MP πριν την εισαγωγή τους σε 
αυτή,75,76 αλλά αυτή η θεραπεία συνεχίστηκε μαζί 
με το IFX μόνο στο 30%. Αυτό υποδηλώνει ότι αν 
και το IFX διατήρησε για μακρύτερο χρονικό διά-
στημα τη σύγκλειση του συριγγίου σε σχέση με το 
εικονικό φάρμακο στη μελέτη αυτή, αυτό συνέβη 
σε συνδυασμό με τη χορήγηση AZA/MP σε ορι-
σμένες περιπτώσεις.75 Ανεξάρτητα της περιεδρικής 
νόσου, η θεραπεία συντήρησης μόνο με IFX έδειξε 
ότι μειώνει τις νοσηλείες και τις χειρουργικές επεμ-
βάσεις.77 Για το ADA, ελεγχόμενα δεδομένα με τη 
διατήρηση της ύφεσης ως πρωτεύοντος στόχου 
στην περιεδρική συριγγοποιό νόσο αναδεικνύουν 
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αποτελεσματικότητα, αλλά τα δεδομένα όσον αφο-
ρά τη μείωση των νοσηλειών και των χειρουργικών 
επεμβάσεων στους ασθενείς με συριγγοποιό νόσο 
δεν είναι διαθέσιμα.

9.6.1. Απόψεις Ομοφωνίας

Περισσότερο από το 90% πιστεύουν ότι η θεραπεία 
διατήρησης μετά από επιτυχή διακοπή της παροχέ-
τευσης του συριγγίου είναι επιβεβλημένη. Τα φάρμα-
κα που προτιμούνται είναι η AZA/MP, το IFX ή το ADA 
ως προγραμματισμένη θεραπεία για τουλάχιστον 
ένα έτος, αναλόγως τον παράγοντα που χρειάζεται 
για την επαγωγή της ύφεσης.

9.6.2.  Θεραπευτική προσέγγιση σε 
περίπτωση αποτυχίας του infliximab

Θέση ECCO 9Ν

Στην περίπτωση αποτυχίας του anti-TNF παράγο-
ντα, η χρήση της αζαθειοπρίνης/μερκαπτοπου-
ρίνης ή της μεθοτρεξάτης μαζί με αντιβιοτικά ως 
συμπληρωματική θεραπεία, είναι η πρώτη θερα-
πευτική επιλογή [EL5, RG D]. Ανάλογα με τη σο-
βαρότητα της νόσου, μπορεί να πραγματοποιηθεί 
είτε εκτροπή (diversion) της στομίας που μπορεί 
γρήγορα να αποκαταστήσει το επίπεδο ζωής, είτε 
πρωκτεκτομή ως τελευταία λύση [EL5, RG D].

9.6.3.  Χειρουργική παρέμβαση σε 
συνδυασμό με θεραπεία infliximab

Υπάρχει πραγματική ανησυχία όσον αφορά τη 
χρήση θεραπείας με anti-TNF στην περίπτωση πα-
ρουσίας περιεδρικής σηπτικής συλλογής η οποία 
δεν έχει εντοπισθεί. Επομένως, είναι απαραίτητο 
η πραγματοποίηση χειρουργικής παρέμβασης 
(EUA) στην περιεδρική νόσο που να συμπερι-
λαμβάνει την παροχέτευση αποστήματος και την 

τοποθέτηση seton πριν ή τουλάχιστον κατά την 
έναρξη της θεραπείας με IFX για να αποφευχθούν 
οι σηπτικές επιπλοκές και να βελτιωθούν τα θερα-
πευτικά αποτελέσματα.

9.7.  Αντιμετώπιση  
της συριγγοποιού μη 
περιεδρικής νόσου Crohn

9.7.1. Εντεροδερματικά συρίγγια

Δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες 
για την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής θε-
ραπείας στη συριγγοποιό μη περιεδρική νόσο Crohn, 
εκτός από τις υποομάδες της μελέτης ACCENT-II. Λι-
γότερο από 10% των ασθενών στη μελέτη ACCENT 
II που έλαβαν IFX είχαν εντεροδερματικά συρίγγια 
στην κοιλιακή χώρα.96 Για τους 25 ασθενείς (από τους 
282) με ορθοκολπικά συρίγγια στη μελέτη ACCENT 
II το IFX ήταν μετρίως αποτελεσματικό (45% των πε-
ριπτώσεων σύγκλειση των συριγγίων την εβδομάδα 
14).76 Η αντιμετώπιση των εντεροδερματικών συριγ-
γίων στη νόσο Crohn είναι περίπλοκη και συστήνε-
ται να πραγματοποιείται σε κέντρο αναφοράς. Οι 
γαστρεντερολόγοι και οι χειρουργοί με εξειδίκευση 
στη χειρουργική του παχέος εντέρου θα πρέπει να 
έχουν υπόψη τους την πρώιμη επανεγχείρηση για 
τη σύγκλειση του συραγγώδους πόρου, διότι αυτό 
συσχετίζεται συχνά με υποτροπή ή με επιπλέον επι-
πλοκές εκτός και εάν η κατάσταση θρέψης είναι πολύ 
καλή.

9.7.2.  Εντερογεννητικά συρίγγια 

Θέση ECCO 9O

Το χαμηλό πρωκτο-γεννητικό (anal-introital) συ-
ρίγγιο πιθανώς να μην χρειάζεται χειρουργική 
θεραπεία [EL5, RG D] εάν είναι ασυμπτωματικό.
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Θέση ECCO 9P

Εάν η ασθενής έχει ένα συμπτωματικό συρίγγιο, η 
χειρουργική θεραπεία συνήθως είναι απαραίτητη 
(συμπεριλαμβανομένης της εκτροπής της στο-
μίας) [EL5, RG D]. Η ενεργός νόσος Crohn ειδικά 
αυτή που συνοδεύεται με φλεγμονή του ορθού 
θα πρέπει να θεραπεύεται με φαρμακευτική θε-
ραπεία πριν τη χειρουργική επέμβαση [EL5, RG D].

Τα συρίγγια μεταξύ γεννητικών οργάνων και λεπτού 
εντέρου ή μεταξύ γεννητικών οργάνων και παχέος 
εντέρου μπορούν συνήθως να αντιμετωπιστούν με 
εκτομή του προσβεβλημένου τμήματος του εντέρου 
[EL5, RG D]. Η χειρουργική θεραπεία των εντερο-
γεννητικών) συριγγίων πρέπει να εξατομικεύεται σε 
κάθε ασθενή. Τα εντεροκολπικά συρίγγια, στα οποία 
υπάρχει αποτυχία της συντηρητικής θεραπείας θα 
πρέπει να χειρουργούνται επιλέγοντας τη λύση του 
προωθητικού κρημνού ή/και την εκτροπή της στο-
μίας εάν αυτά συσχετίζονται με μη ανεκτά συμπτώ-
ματα. Οι περισσότεροι στην Ομοφωνία πιστεύουν ότι 
παρεμβατικές τεχνικές όπως η εφαρμογή βυσμάτων 
(fistula plugs) ή η εφαρμογή κόλλας πρέπει να εκτι-
μηθούν σε ελεγχόμενες μελέτες [EL5, RGD]. Υπάρ-
χουν αναφορές ότι άλλες τεχνικές για τα υποτροπι-
άζοντα συρίγγια, όπως η αντιμετάθεση του ισχνού 
προσαγωγού μυός (gracilis muscle interposition)  
είναι αποτελεσματικές101,102 αλλά η εκτίμηση και η 
αντιμετώπιση είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται 
από ειδικούς.

Η θεραπεία με συστηματικά κορτικοστεροειδή 
(>20 mg πρεδνιζόνης ή ισοδύναμο δόσης για πε-
ρισσότερο από 2 εβδομάδες) αυξάνει τον κίνδυνο 
των σηπτικών μετεγχειρητικών επιπλοκών και θα 
πρέπει να μειώνονται σταδιακά εάν είναι δυνατόν 
πριν τη χειρουργική επέμβαση. Ανάλογα πουρινών 
και anti-TNF παράγοντες δεν φαίνεται να αυξάνουν 
τον κίνδυνο σηπτικών επιπλοκών στη χειρουργική 
του πρωκτού (βλέπε παράγραφο 7 στην Τρέχουσα 
Αντιμετώπιση).

10.  Η νόσος Crohn σε παιδιά 
και στους εφήβους: 
Διάγνωση και θεραπεία

Κύριες αλλαγές σε σχέση με τις κατευθυντήριες οδηγίες 
της ECCO 2004

Τόσο η αποκλειστική εντερική διατροφή (ΕΕΝ) όσο 
και τα κορτικοστεροειδή (CS) είναι αποτελεσματικά 
για την επαγωγή της ύφεσης της νόσου Crohn στα 
παιδιά αλλά η ΕΕΝ έχει λιγότερες ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες και προάγει την ανάπτυξη [Θέση 10C].

Το Infliximab είναι αποτελεσματικό για την επαγωγή 
και τη διατήρηση της ύφεσης στη νόσο Crohn της 
παιδικής ηλικίας [Θέση 10Ι].

Συστήνεται η δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων 
πολλών ειδικοτήτων σε παιδιατρικά κέντρα γαστρε-
ντερολογίας για τη φροντίδα των παιδιών με νόσο 
Crohn [Θέση 10Μ].

10.1. Εισαγωγή

Σύμφωνα με την πρόσφατη βιβλιογραφία, η επίπτω-
ση της νόσου Crohn στα παιδιά και στους εφήβους 
είναι περίπου 3 (εύρος 1-80)/100.000 και έχει αυξηθεί 
σε όλη την Ευρώπη την τελευταία δεκαετία.102-111 Έως 
και στο 20% όλων των ασθενών, η νόσος παρουσιά-
ζεται πριν την ηλικία των 18 ετών, ενώ η νόσος Crohn 
μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και σε πολύ νεαρά παιδιά 
(ηλικία <2 ετών).112 Υπάρχουν συγκεκριμένα νοσήμα-
τα στη διαφορική διάγνωση που σχετίζονται ειδικά με 
τα παιδιά με υποψία νόσου Crohn, συμπεριλαμβανο-
μένων και των πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών.113,114 
Επιπροσθέτως, υπάρχουν ξεκάθαρες διαφορές με-
ταξύ ενηλίκων και παιδιών/εφήβων στην έναρξη της 
νόσου Crohn όσον αφορά τη φυσική ιστορία, την 
επίδρασή της στον ασθενή και την κατάλληλη θερα-
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πευτική στρατηγική.115,116 Για παράδειγμα, πρόσφατες 
μελέτες ανέδειξαν ότι ο φαινότυπος της νόσου Crohn 
που αρχικά παρουσιάζεται στους νέους διαφέρει από 
την έναρξη της νόσου στους ενήλικες, έχοντας αρχικά 
περισσότερο εκτεταμένη κατανομή και επέκταση της 
νόσου στα 2 πρώτα χρόνια μετά τη διάγνωση περί-
που στο ένα τρίτο των ασθενών.116 Άλλα χαρακτηρι-
στικά που έχουν σχέση με τη νόσο Crohn της παιδικής 
ηλικίας περιλαμβάνουν διαταραχές της ανάπτυξης, 
που διαπιστώνονται σε 10-40% των προσβεβλη-
μένων παιδιών.117-119 Τέλος, η χρόνια νόσος που πα-
ρουσιάζεται κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία 
μπορεί να συσχετίζεται με αξιοσημείωτη ψυχολογική 
νοσηρότητα, που έχει επίδραση στην εκπαίδευση, 
στις σχέσεις, στην ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη και στη 
συμμόρφωση στη θεραπεία.120-123 Αυτά τα χαρακτηρι-
στικά οδηγούν σε διακριτές κατευθυντήριες οδηγίες 
για την αντιμετώπιση της νόσου στη συγκεκριμένη 
ομάδα ασθενών. Οι αρχικές κατευθυντήριες οδηγίες 
της ομοφωνίας ECCO για την αντιμετώπιση των παι-
διών και των εφήβων με νόσο Crohn έχουν πρόσφατα 
αναθεωρηθεί βασισμένες στις εξελίξεις στη βιβλιο-
γραφία από το 2004 και παρουσιάζονται παρακάτω.124 

10.2. Διάγνωση

Θέση ECCO10Α

Σε παιδιά και εφήβους με υποψία φλεγμονώδους 
νόσου του εντέρου απαιτείται λήψη πλήρους ιστο-
ρικού και διενέργεια κλινικής εξέτασης, συμπεριλαμ-
βανομένης της εκτίμησης του ρυθμού ανάπτυξης 
και του σταδίου της εφηβείας [ΕL4, RG C]. Οι φυσι-
ολογικές εργαστηριακές εξετάσεις δεν αποκλείουν 
τη διάγνωση της ΙΦΝΕ [EL 2b, RG B]. Φυσιολογικά 
επίπεδα δεικτών της εντερικής φλεγμονής στα κό-
πρανα, όπως η καλπροτεκτίνη και η λακτοφερρίνη, 
κάνουν λιγότερο πιθανή τη διάγνωση ενεργού νό-
σου στο κατώτερο γαστρεντερικό σωλήνα και ίσως 
οδηγήσουν στην ανάγκη πραγματοποίησης της διε-
ρεύνησης με παρεμβατικά μέσα [EL 3b, RG B].

Θέση ECCO 10Β

Η αρχική διερεύνηση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
την κολονοσκόπηση (συμπεριλαμβανομένου και 
του καθετηριασμού του τελικού ειλεού) με λήψη 
πολλαπλών βιοψιών [EL 2b, RG B], την ενδοσκό-
πηση του ανωτέρου πεπτικού με λήψη πολλα-
πλών βιοψιών [EL 2b, RG B] και την απεικόνιση 
του λεπτού εντέρου [EL2b, RG B]. Η τεχνική που 
θα χρησιμοποιηθεί για την εξέταση του λεπτού 
εντέρου θα εξαρτηθεί από την τοπική εμπειρία 
αλλά η ενισχυμένη με σκιαγραφικό, δυναμική 
MRI είναι ικανή να αναδείξει με αξιοπιστία τις 
περισσότερες βλάβες στη νόσο Crohn χωρίς να 
υπάρχει έκθεση στην ιονίζουσα ακτινοβολία [EL 
2b, RG C].

Η ομάδα εργασίας των ΙΦΝΕ της Ευρωπαϊκής Εται-
ρίας της Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατο-
λογίας και Διατροφής (ESP-GHAN) έφθασε σε ομο-
φωνία για τη διάγνωση των ΙΦΝΕ σε παιδιά, η οποία 
συνοψίζεται στα «Κριτήρια του Πόρτο».125 Αυτή η 
ομάδα πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να τεκμηριωθεί 
η διάγνωση όσον αφορά τον τύπο της νόσου, όπως 
επίσης και να καθοριστεί η σοβαρότητα, η εντόπιση 
και η έκταση της νόσου πριν την έναρξη της θερα-
πείας. Η Ομοφωνία της ECCO συμφωνεί ότι όλα τα 
παιδιά με υποψία νόσου Crohn θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρώσει έναν πλήρη έλεγχο κατά τη στιγμή της 
διάγνωσης.

Επομένως, σε όλους τους ασθενείς με υποψία νό-
σου Crohn θα πρέπει να έχει ληφθεί ένα πλήρες 
ιστορικό που θα συμπεριλαμβάνει τα συμπτώματα 
από την κοιλιακή χώρα καθώς και τα εξω-εντερικά 
συμπτώματα, την παρουσία πυρετού, το σχήμα των 
κοπράνων, τον ρυθμό ανάπτυξης κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων ετών και το οικογενειακό ιστορικό 
ΙΦΝΕ.126 Η φυσική εξέταση θα πρέπει να περιλαμ-
βάνει την επισκόπηση της στοματικής κοιλότητας 
και της περιεδρικής χώρας, τα ανθρωπομετρικά 
χαρακτηριστικά και την εκτίμηση του σταδίου της 
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εφηβείας. Οι εργαστηριακές εξετάσεις θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται με βάση τα σημεία της οξείας 
ή/και της χρόνιας φλεγμονής (ΤΚΕ, CRP, αριθμός αι-
μοπεταλίων), την αναιμία, την υποπρωτεϊναιμία και 
σημεία διαταραχών της θρέψης. Συστήνεται η διε-
νέργεια καλλιέργειας κοπράνων για έλεγχο λοιμώξε-
ων, συμπεριλαμβανομένων της εξέτασης ανίχνευσης 
του Cl. difficile και της μικροσκοπικής εξέτασης για 
τον αποκλεισμό παρασίτωσης, εάν υπάρχει σχετικό 
ιστορικό ταξιδιών. Να σημειωθεί πως είναι σημαντι-
κό ότι η απουσία τυπικών συμπτωμάτων όπως του 
κοιλιακού άλγους και της διάρροιας ή σημείων φλεγ-
μονής δεν αποκλείει τη διάγνωση της νόσου Crohn. 
Έτσι, τα δεδομένα από προοπτική μελέτη στην οποία 
συμπεριελήφθησαν 392 παιδιά με πρωτοδιαγνω-
σθείσα νόσο Crohn από 18 κέντρα στον Καναδά και 
στις Η.Π.Α. ανέδειξαν ότι το 21% με ήπια νόσο είχαν 
φυσιολογικές τιμές για τους 4 πιο συχνά χρησιμοποι-
ούμενους δείκτες δηλαδή τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης, 
τον αριθμό αιμοπεταλίων, τα επίπεδα αλβουμίνης και 
την ΤΚΕ.127 Η καθυστέρηση της ανάπτυξης μπορεί να 
είναι το μοναδικό σύμπτωμα κατά τη διάγνωση118,119 
και επομένως, είναι απαραίτητο να εκτιμηθεί όχι 
μόνο το ύψος, το βάρος και ο BMI σύμφωνα με το 
φύλο και την ηλικία κατά εκατοστιαία αναλογία, αλλά 
επίσης και η ταχύτητα ανάπτυξης κατά το τελευταίο 
έτος, εάν είναι δυνατόν.

Οι δείκτες των κοπράνων, που είναι ενδεικτικοί για 
τη φλεγμονή εντέρου ίσως είναι πιο χρήσιμοι από 
τους ορολογικούς δείκτες για να αποφασιστεί εάν 
χρειάζεται ή όχι η ενδοσκόπηση.128-135 Όμως, οι πε-
ρισσότερες μελέτες για τους δείκτες των κοπράνων 
βασίζονται στην παρουσία φλεγμονής στο παχύ 
έντερο και η σημασία αυτών των δεικτών σε νόσο 
Crohn που εντοπίζεται στο λεπτό έντερο δεν έχει 
συστηματικώς ερευνηθεί. Εάν τα επίπεδα των δει-
κτών των κοπράνων είναι σταθερά αυξημένα αλλά 
η κολονοσκόπηση είναι φυσιολογική, τότε η εστία 
της φλεγμονής θα πρέπει να αναζητηθεί στο λεπτό 
έντερο. Όμως, είναι σημαντικό να τονισθεί ότι αυτοί 
οι δείκτες δεν είναι ειδικοί και δεν επαρκούν να επι-
βεβαιώσουν ή να αποκλείσουν τη διάγνωση. Έχουν 

μελετηθεί περισσότερο η καλπροτεκτίνη και η λα-
κτοφερρίνη των κοπράνων και φαίνεται να έχουν 
ισοδύναμη αξία και σε παιδιατρικούς αλλά και σε 
ενήλικες ασθενείς. 

Βιβλιογραφικά δεδομένα προερχόμενα από ανα-
δρομικές cohort μελέτες υποστηρίζουν τη διενέρ-
γεια κολονοσκόπησης με καθετηριασμό του τελι-
κού ειλεού και όχι μόνο τη σιγμοειδοσκόπηση.136-140 
Επιπροσθέτως, προτείνεται να πραγματοποιείται η 
ενδοσκόπηση του ανωτέρου πεπτικού σύμφωνα 
με αναδρομικές αλλά και προοπτικές μελέτες, οι 
οποίες αναδεικνύουν ότι η ιστολογική εξέταση του 
ανώτερου πεπτικού σωλήνα μπορεί να επιβεβαιώ-
σει μια διάγνωση της νόσου Crohn, η οποία θα μπο-
ρούσε να είχε παραβλεφθεί στο 11% έως το 29% 
των περιπτώσεων.141-144 Η ενδοσκόπηση στα παιδιά 
θα πρέπει να πραγματοποιείται από έναν γαστρε-
ντερολόγο (παιδογαστρεντερολόγο) με εκπαίδευ-
ση και εμπειρία στην παιδιατρική ενδοσκόπηση. 
Για λόγους ασφαλείας αλλά και για να αποφευχθεί 
η δημιουργία ψυχολογικού τραύματος από την εν-
δοσκόπηση, θα πρέπει να δίδεται βαθιά αναισθησία 
ή αναισθησία από έναν αναισθησιολόγο-παιδίατρο, 
που να έχει επαρκή εμπειρία στις ενδοσκοπήσεις 
του ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού σε παιδιά 
και σε εφήβους.145,146 

Η διερεύνηση του λεπτού εντέρου ενδείκνυται σε 
όλους τους ασθενείς κατά τη στιγμή της διάγνωσης 
ακόμα και εάν ο τελικός ειλεός φαίνεται φυσιολογι-
κός στην κολονοσκόπηση, έτσι ώστε να κατευθυνθεί 
η θεραπευτική αντιμετώπιση και να αναγνωριστούν 
τυχόν στενώσεις, για τις οποίες ίσως χρειαστεί να 
πραγματοποιηθεί χειρουργική εκτομή.147,148 Στα «κρι-
τήρια του Πόρτο» η διάβαση του λεπτού εντέρου 
είναι η απεικονιστική μέθοδος που προτείνεται για 
τα παιδιά.125 Όμως, η ανησυχία γύρω από τον απο-
δεδειγμένα αυξημένο κίνδυνο από την υψηλή έκθε-
ση στην ακτινοβολία σε αυτήν την ομάδα ασθενών 
οδηγεί στη χρήση εναλλακτικών μεθόδων όποτε 
αυτό είναι δυνατόν.149,150 Η MRI εμπλουτισμένη με 
σκιαγραφικό, μετά από κατάποση είτε από το στόμα 
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είτε μέσω MRI εντερόκλυσης ενός υπεροσμωτικού 
διαλύματος για να διευκολυνθεί ο διαχωρισμός των 
ελίκων του εντέρου, είναι η απεικονιστική τεχνική 
που προτιμάται εφόσον είναι διαθέσιμη.151-153 Όπως 
και στον πληθυσμό των ενηλίκων, η MRI είναι επίσης 
η μέθοδος εκλογής για την απεικόνιση των πυελικών 
συριγγίων και αποστημάτων σε παιδιατρικούς ασθε-
νείς.154 Ούτε η υψηλής ευκρίνειας διακοιλιακή υπερη-
χοτομογραφία ούτε το δυναμικό υπερηχογράφημα 
Doppler είναι επαρκή για την αρχική μελέτη του λε-
πτού εντέρου, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
είτε για την αρχική εκτίμηση των συμπτωμάτων ή 
για την ανίχνευση επιπλοκών κατά τη διάρκεια της 
παρακολούθησης.155,156 

Η ενδοσκόπηση του λεπτού εντέρου με κάψουλα 
μπορεί να θεωρηθεί ως μία διαγνωστική μέθοδος 
διερεύνησης παιδιών με υποψία νόσου Crohn λε-
πτού εντέρου, όταν η ενδοσκόπηση του τελικού 
ειλεού είναι φυσιολογική ή τεχνικά αδύνατη και οι 
άλλες απεικονιστικές μέθοδοι δεν παρέχουν στοι-
χεία ικανά να τεκμηριώσουν τη διάγνωση.157-159 Αν 
και δεν έχει εκτιμηθεί σε μεγάλο αριθμό παιδιών, 
η ενδοσκόπηση του λεπτού εντέρου με κάψουλα 
θεωρείται ασφαλής με μικρό κίνδυνο ενσφήνωσης 
μετά τη βρεφική ηλικία.160-162 Στους ασθενείς με 
ΙΦΝΕ, ο κίνδυνος ενσφήνωσης της κάψουλας είναι 
υψηλότερος απ’ ό,τι άλλες ενδείξεις διενέργειάς της 
(αιμορραγία, εντεροπάθεια με απώλεια λευκώμα-
τος κ.λπ.). Σε νεαρά παιδιά, τα προβλήματα κατά 
την κατάποση της κάψουλας ίσως λύνονται με την 
ενδοσκοπική τοποθέτηση της κάψουλας στο δωδε-
καδάκτυλο.160,163,164 

10.3. Αντιμετώπιση

10.3.1. Γενικά 

Η φαρμακευτική αντιμετώπιση της νόσου Crohn στα 
παιδιά μετατοπίζεται όλο και περισσότερο σε μια 
περισσότερο επιθετική προσέγγιση κατά την εμφά-
νιση της νόσου. Ανοσοτροποποιητικά όπως η ΑΖΑ 

θα πρέπει να χορηγούνται έγκαιρα για την πρόληψη 
εξέλιξης της νόσου σε επιλεγμένους ασθενείς. Τα 
δεδομένα από κλινικές μελέτες σε παιδιά με νόσο 
Crohn είναι λίγα και οι αποφάσεις για τη θεραπεία 
συχνά βασίζονται στην αναγωγή των βιβλιογραφι-
κών δεδομένων από τους ενήλικες. Όμως, ορισμένες 
καλές ποιοτικές κλινικές μελέτες, που έχουν πραγμα-
τοποιηθεί τα τελευταία 5 έτη, παρέχουν τη βάση για 
τις κατευθυντήριες οδηγίες. Η αρχική θεραπεία της 
νόσου Crohn στα παιδιά εξαρτάται από τη σοβαρό-
τητα και την κατανομή της νόσου. 

10.3.2. Θεραπεία επαγωγής

Θέση ECCO 10C

Τόσο η αποκλειστική εντερική διατροφή (ΕΕΝ) 
όσο και τα κορτικοστεροειδή είναι αποτελεσμα-
τικά για την επαγωγή της ύφεσης ανεξάρτητα 
από την ενεργότητα ή την εντόπιση της νόσου 
[ΕL 1a, RG A]. Όμως, η ΕΕΝ προκαλεί λιγότερες 
ανεπιθύμητες ενέργειες και προάγει την ανάπτυ-
ξη [ΕL2b, RG B]. Ο τύπος της στοιχειακής εντε-
ρικής διατροφής δεν είναι περισσότερο αποτε-
λεσματικός συγκρινόμενος με την πολυμερική 
δίαιτα [EL3, RG C].

Μία μετα-ανάλυση 11 μελετών, που σύγκρινε την 
αποτελεσματικότητα των κορτικοστεροειδών ένα-
ντι της θεραπείας με αποκλειστική εντερική δια-
τροφή (ΕΕΝ) σε 394 παιδιά με ενεργό νόσο Crohn 
ανέδειξε ότι και οι δύο επιλογές είναι εξίσου απο-
τελεσματικές (OR: 0,96, 95% CI: 0,6-1,14).165 Αυτό το 
εύρημα δεν υποστηρίχτηκε σε μια πρόσφατη ανα-
σκόπηση του Cochrane, που συμπεριέλαβε τόσο 
παιδιατρικούς όσο και ενήλικες ασθενείς και από 
την οποία βγήκε το συμπέρασμα ότι τα στεροειδή 
ήταν σε σημαντικό βαθμό πιο αποτελεσματικά.166 
Όμως στα παιδιά, η ΕΕΝ έχει σημαντικά πλεονεκτή-
ματα έναντι των στεροειδών, λόγω του ωφέλιμου 
αποτελέσματος στην αύξηση του ρυθμού ανάπτυ-
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ξης και στη μείωση της φλεγμονής του βλεννογό-
νου.167-169 Οι διαφορές που υπάρχουν στην αποτε-
λεσματικότητα της ΕΕΝ ανάμεσα σε μελέτες στους 
ενήλικους και στα παιδιά ίσως μπορούν να εξηγη-
θούν από την αυξημένη συμμόρφωση των παιδιών 
και το χαμηλότερο ποσοστό εξόδου από τη μελέτη 
στην ομάδα που έλαβαν ΕΕΝ, με συνέπεια να υπάρ-
χουν καλύτερα αποτελέσματα στις «intention to 
treat» αναλύσεις. Η ΕΕΝ είναι αποτελεσματική στην 
επαγωγή της ύφεσης ανεξάρτητα από την εντόπιση 
της νόσου, αν και υπάρχει η ένδειξη ότι τα παιδιά με 
νόσο του παχέος εντέρου δείχνουν καλύτερη αντα-
πόκριση εάν υπάρχει επίσης και συμμετοχή του τε-
λικού ειλεού.170 Τα δεδομένα είναι ανεπαρκή για να 
υποστηριχθεί ότι η στοιχειακή δίαιτα έχει καλύτερη 
θεραπευτική αποτελεσματικότητα από την πολυ-
μερική δίαιτα.171 Παρόλα αυτά, η συμπληρωματική 
χορήγηση ενός μόνο τμήματος της καθημερινής 
ενεργειακής πρόσληψης είναι λιγότερο αποτελε-
σματική στην επαγωγή της ύφεσης και δεν πρέπει 
να συστήνεται γι’ αυτόν το σκοπό.172

Θέση ECCO 10D

Η βουδεσονίδη είναι αποτελεσματική και υπε-
ρέχει έναντι της πρεδνιζολόνης στην ήπια προς 
μέτρια ενεργό νόσο Crohn της ειλεοτυφλικής 
περιοχής λόγω των σημαντικά λιγότερων ανεπι-
θύμητων ενεργειών [EL 1b, RG A]. Ο ρόλος της 
βουδεσονίδης στην αντιμετώπιση της σοβαρής 
ή της εκτεταμένης νόσου Crohn είναι αβέβαιος.

Αν και οι περισσότεροι παιδιατρικοί ασθενείς με 
νόσο Crohn αρχικά ανταποκρίνονται στα κορτικο-
στεροειδή, η αναλογία αυτών που τελικά εισέρχονται 
σε ιστολογική ύφεση είναι άγνωστος.173 Η αρχική 
αντίσταση στα στεροειδή συμβαίνει στο 11-17% 
και ένα έτος μετά τη διάγνωση το 30% των παιδια-
τρικών ασθενών είναι εξαρτώμενοι από τα στερο-
ειδή.174,175 Σε προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες 
με ομάδα ελέγχου η αποτελεσματικότητα της βου-

δεσονίδης ήταν συγκρίσιμη με την πρεδνιζολόνη 
στους ασθενείς με ήπια προς μέτρια ειλεοκολονική 
νόσο Crohn.177-179 Αν και η βουδεσονίδη επάγει λι-
γότερη γλυκοκορτικοειδική βιοδραστηριότητα από 
την πρεδνιζολόνη,176 οι ανεπιθύμητες ενέργειες που 
σχετίζονται με τα στεροειδή δεν μπορούν αποφευ-
χθούν. Παρόλα αυτά, η συχνότητα των ανεπιθύμη-
των ενεργειών που αναφέρεται στις κλινικές μελέτες 
είναι χαμηλότερη με τη βουδεσονίδη παρά με την 
πρεδνιζολόνη.179 Η επινεφριδιακή καταστολή από τη 
χορήγηση βουδεσονίδης μπορεί να συμβεί νωρίς, 
ακόμα και από την πρώτη εβδομάδα μετά την έναρ-
ξη της θεραπείας, ειδικά σε παιδιά μικρότερα από 12 
ετών.180

Θέση ECCO 10E

Ο ρόλος της μεσαλαζίνης [EL2b, RG B], των αντι-
βιοτικών [EL4 RG D] και των προβιοτικών [EL4, RG 
C] για την επαγωγή της ύφεσης σε παιδιά με ενερ-
γό νόσο Crohn δεν είναι σαφής.

Δεν υπάρχουν μελέτες που να αναδεικνύουν θερα-
πευτικό όφελος της μεσαλαζίνης, των αντιβιοτικών 
ή των προβιοτικών για την επαγωγή της ύφεσης σε 
παιδιατρικούς/έφηβους ασθενείς με ενεργό νόσο 
Crohn. Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη θεραπεία της 
νόσου Crohn σχετίζεται με τη σήψη, τα συρίγγια με 
ενεργό παροχέτευση, τα αποστήματα ή με τη βακτη-
ριακή υπερανάπτυξη.

10.3.3. Θεραπεία συντήρησης

Θέση ECCO 10F

Ούτε η πρεδνιζολόνη/πρεδνιζόνη [EL5, RG D] 
ούτε η βουδεσονίδη [EL1a, RG B ] θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως θεραπεία διατήρησης της 
ύφεσης στην παιδιατρική νόσο Crohn.
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Μία πρόσφατη ανασκόπηση και μετα-ανάλυση του 
Cochrane αναφέρει ότι δεν υπάρχει όφελος από τη 
βουδεσονίδη στη διατήρηση της ύφεσης στην παι-
διατρική νόσο Crohn.181 Δεν υπάρχουν μελέτες στον 
παιδιατρικό πληθυσμό που να εξετάζουν το ρόλο 
της πρεδνιζόνης/πρεδνιζολόνης για τη διατήρηση 
της ύφεσης. Όμως, οι μελέτες σε ενήλικους έχουν 
αναδείξει ότι η μακροχρόνια θεραπεία με κορτι-
κοστεροειδή δεν διατηρεί την ύφεση. Επομένως, 
η πρεδνιζόνη και η βουδεσονίδη δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως θεραπεία διατήρησης λαμβά-
νοντας επίσης υπόψη το αρνητικό αποτέλεσμα τους 
στην ανάπτυξη και στον οστικό μεταβολισμό. 

Θέση ECCO 10G

Ο ρόλος της μεσαλαζίνης στη διατήρηση της 
ύφεσης στην παιδιατρική νόσο Crohn δεν είναι 
σαφής [EL2b, RG B].

Ο ρόλος της μεσαλαζίνης ως θεραπείας διατήρησης 
της ύφεσης δεν είναι σαφής, διότι δεν υπάρχουν 
διαθέσιμες μελέτες σε παιδιά. Η εξαγωγή συμπερα-
σμάτων από βιβλιογραφικά δεδομένα που αφορούν 
τους ενήλικες υποδηλώνουν ότι η μεσαλαζίνη δεν 
προσφέρει κανένα όφελος σε σχέση με το εικονικό 
φάρμακο. Όμως, λόγω κυρίως της έλλειψης ανεπι-
θύμητων ενεργειών, η μεσαλαζίνη χρησιμοποιείται 
συχνά σε παιδιά με ήπια νόσο. Ο ρόλος της μεσα-
λαζίνης ως θεραπεία προφύλαξης έναντι της ανά-
πτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου σε ασθενείς 
με μακροχρόνια εκτεταμένη ενεργό νόσο Crohn 
του παχέος εντέρου καλύπτεται από τις συστάσεις 
για τους ενήλικες αφού δεν υπάρχουν σχετικές με-
λέτες για την ηλικιακή ομάδα των παιδιών και των 
εφήβων. Μία μελέτη που ερεύνησε το αποτέλεσμα 
διατήρησης με το προβιοτικό του στελέχους Lacto-
bacillus rhamnosus GG σε παιδιά με νόσο Crohn δεν 
ανέδειξε όφελος σε σύγκριση με το εικονικό φάρ-
μακο όσον αφορά την καθυστέρηση εμφάνισης της 
υποτροπής.182

Θέση ECCO 10Η

Η αζαθειοπρίνη ή η μερκαπτοπουρίνη είναι απο-
τελεσματικές στη διατήρηση της ύφεσης [EL1b, 
RG A]. Η πρώιμη χορήγησή τους θα πρέπει να 
θεωρείται ως τμήμα του θεραπευτικού σχήματος 
κατά τη στιγμή της επαγωγής της ύφεσης είτε με 
κορτικοστεροειδή είτε με αποκλειστική εντερική 
διατροφή σε παιδιατρικούς ασθενείς με πρωτο-
διαγνωσθείσα σοβαρή ή εκτεταμένη νόσο Crohn 
[EL 1b, RG A].

Θέση ECCO 10Ι

Η μεθοτρεξάτη είναι αποτελεσματική στη διατή-
ρηση της ύφεσης σε ασθενείς που είναι ανθεκτι-
κοί ή δεν έχουν ανοχή στη θεραπεία με αζαθειο-
πρίνη/μερκαπτοπουρίνη [EL2b RG B].

Τα πιο αποτελεσματικά φάρμακα που χρησιμοποιού-
νται για τη διατήρηση της ύφεσης φαίνεται να είναι 
οι θειοπουρίνες, δηλαδή η αζαθειοπρίνη (ΑΖΑ) και 
η μερκαπτοπουρίνη (ΜΡ). Η πρώιμη εισαγωγή τους 
στο θεραπευτικό σχήμα κατά τη στιγμή της επαγω-
γής της ύφεσης έχει δείξει πως αυτό συνεπάγεται 
σημαντική παράταση της διάρκειας της ύφεσης 
όπως επίσης και ένα πολύτιμο αποτέλεσμα από την 
αποφυγή των στεροειδών.183 Η μεθοτρεξάτη αποτε-
λεί μία εναλλακτική επιλογή της ΑΖΑ και της ΜΡ εάν 
δεν υπάρχει ανοχή ή αποτελεσματικότητα από αυτά 
τα φάρμακα, ενώ σε αναδρομικές cohort σειρές έχει 
αναδειχτεί το θετικό αποτέλεσμα από την αποφυγή 
των στεροειδών.184-187 Υπάρχει μία αναδρομική co-
hort μελέτη που υποδηλώνει όφελος της θαλιδο-
μίδης σε ασθενείς αυτής της ηλικιακής ομάδας, οι 
οποίοι είναι ανθεκτικοί στις θειοπουρίνες, όμως η 
εμφάνιση νευροπάθειας περιόρισε τη χρήση της στο 
25% των ασθενών.188
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10.3.4. Ανθεκτική νόσος

Θέση ECCO 10J

Το Infliximab είναι αποτελεσματικό για την επα-
γωγή της ύφεσης σε παιδιατρικούς ασθενείς με 
νόσο Crohn με μέτριας προς σοβαρής βαρύτητας 
νόσο, οι οποίοι παρουσιάζουν ανθεκτικότητα ή 
μη ανοχή στην κλασική θεραπεία επαγωγής της 
ύφεσης [EL2b, RG B]. Οι τακτικές εγχύσεις του In-
fliximab μπορούν να διατηρήσουν την ύφεση σε 
ασθενείς με αρχική ανταπόκριση [ΕL1b, RG A] και 
μπορεί να είναι αποτελεσματικές στο κλείσιμο 
των συριγγίων [EL4, RG C], αν και μία σημαντική 
αναλογία θα χρειαστεί τροποποίηση της δοσολο-
γίας [EL 4, RG C].

Δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες με ει-
κονικό φάρμακο (placebo) μελέτες για την εκτίμη-
ση της αποτελεσματικότητας του IFX ως σχήματος 
επαγωγής της ύφεσης σε παιδιά/εφήβους με νόσο 
Crohn. Όμως, οι ενδείξεις για το όφελος προέρχο-
νται από μία τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ανοικτή 
μελέτη,189 από το ανοικτό σκέλος επαγωγής της 
ύφεσης στη μελέτη REACH,190 καθώς επίσης και 
από αναδρομικές σειρές περιπτώσεων.191-198 Η με-
λέτη REACH ανέδειξε την κλινική αποτελεσματικό-
τητα των τακτικών εγχύσεων του infliximab ανά 8 
εβδομάδες ως θεραπείας διατήρησης της ύφεσης 
σε παιδιά με συγχορήγηση ανοσοκατατασταλτικής 
αγωγής που ανταποκρίθηκαν αρχικά στη θεραπεία 
επαγωγής της ύφεσης με infliximab.190 Τροποποίη-
ση της δοσολογίας ή μείωση των μεσοδιαστημά-
των χορήγησης χρειάστηκαν για τη διατήρηση της 
μακροχρόνιας ύφεσης.190,199,200 Η διατήρηση του 
infliximab είχε σαν αποτέλεσμα την απουσία εμφά-
νισης ανεπιθύμητων ενεργειών από τα κορτικοστε-
ροειδή,175,190,200 καθώς επίσης και ένα όφελος στην 
ανάπτυξη.190,201,202 Σε διάφορες σειρές περιστατικών 
αναδεικνύεται όφελος και στους ασθενείς με συριγ-
γοποιό νόσο.193,197,203 Υπάρχουν αναφορές περιστα-
τικών για το όφελος από τη χορήγηση εναλλακτικών 

anti-TNF παραγόντων σε παιδιατρικούς ασθενείς με 
νόσο Crohn,204 και τα αποτελέσματα από τρέχουσες 
ελεγχόμενες μελέτες αναμένονται. 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η συγχορήγηση ανοσοκατα-
σταλτικής θεραπείας μειώνει την ανοσογονικότητα 
του infliximab και αυξάνει τις συγκεντρώσεις του 
IFX στον ορό σε ασθενείς που λαμβάνουν περιστα-
σιακή θεραπεία.205,206 Υπάρχουν όμως επίσης, σημα-
ντικά αυξημένοι κίνδυνοι εμφάνισης ευκαιριακών 
λοιμώξεων σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία 
με πολλαπλά ανοσοκατασταλτικά φάρμακα και 
έχουν αναφερθεί περιπτώσεις θανατηφόρου ηπα-
τοσπληνικού Τ-κυτταρικού λεμφώματος σε ασθε-
νείς που ελάμβαναν τον συνδυασμό θεραπείας με 
ΑΖΑ και anti-TNF παράγοντες.207,208 Επομένως, οι 
αποφάσεις όσον αφορά τον ρόλο της συγχορήγη-
σης των ανοσοκατασταλτικών θα πρέπει να συζη-
τούνται με τον ασθενή προσωπικά καθώς και με την 
οικογένεια του.

Θέση ECCO 10Κ

Η εκλεκτική χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να 
θεωρείται ως λύση σε παιδιά με νόσο ανθεκτική 
στη φαρμακευτική θεραπεία και ειδικά στα παιδιά 
της προεφηβικής ή της πρώιμης εφηβικής ηλικί-
ας με αναστολή της ανάπτυξης και εντοπισμένη 
νόσο Crohn [EL4, RG C].

Η χειρουργική θεραπεία ενδείκνυται σε εντοπισμέ-
νη (στενωτική) ή σε ανθεκτική στη θεραπεία ειλε-
οτυφλική νόσο και η εφαρμογή της σχετίζεται με 
σημαντική αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης του παι-
διού ή του εφήβου.209 Η πρώιμη παρέμβαση θεω-
ρείται ότι πρέπει να γίνεται όταν υπάρχει αναστολή 
στην ανάπτυξη, διότι το «παράθυρο της ευκαιρίας» 
ίσως θα έχει λήξει από τη στιγμή έναρξης της εφη-
βείας.119,210-214
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10.4.  Υποστηρικτική 
θεραπεία

Θέση ECCO 10L

Πρέπει να δίδεται ψυχολογική υποστήριξη στους 
ασθενείς και στις οικογένειές τους [EL4, RG C].

Τα περιορισμένα δεδομένα, που είναι διαθέσιμα υπο-
δηλώνουν ότι οι έφηβοι με ΙΦΝΕ έχουν περισσότερο 
άγχος και κατάθλιψη, με σημαντικά κοινωνικά προ-
βλήματα σε κλινικό επίπεδο και έχουν σε σημαντικό 
βαθμό χειρότερο σκορ υγείας, το οποίο σχετίζεται 
με το επίπεδο ζωής από ότι οι υγιείς συνομήλικοί 
τους.120-12 Επομένως, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
να δοθεί στην ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών 
και των εφήβων με νόσο Crohn καθώς η ποιότητα 
ζωής τους θα βελτιωθεί όταν θα υπάρξει επαρκής 
διδασκαλία για την απόκτηση συγκριμένων ικανοτή-
των που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τα 
προβλήματά τους.215

Θέση ECCO 10M

Η κατάσταση θρέψης, η ανάπτυξη και η εξέλιξη 
της εφηβείας θα πρέπει να καταγράφονται κατά 
τη στιγμή της διάγνωσης και κατά την πορεία της 
νόσου. Οι διατροφικές ανεπάρκειες θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται επιθετικά [EL3, RG B].

Η αναστολή της ανάπτυξης είναι μια μοναδική επι-
πλοκή της φλεγμονώδους νόσου της παιδικής ηλικί-
ας και χρειάζεται ξεχωριστή διαχείριση. Η αναστολή 
της ανάπτυξης προκαλείται από τον συνδυασμό ανε-
παρκούς πρόσληψης θερμίδων, αυξημένων απωλει-
ών και της συνεχιζόμενης φλεγμονής. Όταν υπάρχει 
αποτυχία της ανάπτυξης σε ένα παιδί, τότε η θερα-
πεία για τη νόσο Crohn μάλλον είναι ανεπαρκής. Σε 
αυτούς τους παιδιατρικούς ασθενείς, η θεραπεία θα 

πρέπει να εντατικοποιείται και να εξασφαλίζεται η 
επαρκής πρόσληψη θερμίδων.119,172,216 

Η χαμηλή οστική πυκνότητα (BDM) ανακαλύπτεται 
συχνά σε παιδιά με πρόσφατη διάγνωση νόσου 
Crohn.217-219 Οι παράγοντες κινδύνου ειδικά για την 
εμφάνιση BMD είναι η ενεργός φλεγμονή, η επη-
ρεασμένη κατάσταση θρέψης και η θεραπεία με 
κορτικοστεροειδή.217,220-222 Μελέτες που να υπο-
στηρίζουν την τακτική παρακολούθηση της BMD 
δεν έχουν διενεργηθεί, αλλά θεωρείται ότι πρέπει 
να διενεργείται έλεγχος κατά τη στιγμή της διάγνω-
σης.117,118 Η αναφορά στη φυσιολογική BMD συσχε-
τίζεται με αποτελέσματα ενηλίκων ηλικίας 25 ετών 
και έτσι θα πρέπει να αναζητηθούν τα παιδιατρικά 
όρια αναφοράς και τα αποτελέσματα θα πρέπει να 
εξηγηθούν με προσοχή τόσο στον ασθενή προσω-
πικά όσο και στην οικογένειά του. Ίσως χρειάζεται 
να γίνει τροποποίηση όσον αφορά την οστική ηλι-
κία. Παρεμβάσεις οι οποίες οδηγούν στην αύξηση 
των ανόργανων στοιχείων των οστών ίσως να είναι 
χρήσιμες συμπεριλαμβανομένων της επαρκούς 
διατροφής, της άσκησης με παράλληλη απώλεια 
βάρους και του ιδανικού ελέγχου της νόσου με τη 
χρησιμοποίηση ανοσοκατασταλτικών ή βιολογικών 
παραγόντων.217,218,222,223 Ο ρόλος της τακτικής συ-
μπληρωματικής χορήγησης βιταμίνης D και ασβε-
στίου δεν είναι ξεκάθαρος.223,224 

Θέση ECCO 10Ν

Η φροντίδα των παιδιών με νόσο Crohn θα πρέ-
πει να περιλαμβάνει τη συμμετοχή εξειδικευμέ-
νης ομάδας σε κέντρο παιδιατρικής γαστρεντε-
ρολογίας [EL5, RG D]. Οι μεταβατικές κλινικές για 
τους εφήβους ασθενείς με νόσο Crohn αντιπρο-
σωπεύουν τον ιδανικό τρόπο φροντίδας και συ-
στήνονται ανεπιφύλακτα [EL5, RG D].

Αν και δεν έχει εκτιμηθεί η αξία των εξειδικευμένων 
κλινικών και εξωτερικών ιατρείων σε προοπτικές 
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μελέτες, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα παιδιά που πα-
ρακολουθούνται σε παιδιατρικά κέντρα για ΙΦΝΕ 
είναι περισσότερο πιθανό να λαμβάνουν θεραπεία 
με διατροφικά σκευάσματα από ότι να λαμβάνουν 
στεροειδή συγκριτικά με εκείνα που παρακολου-
θούνται από μη εξειδικευμένα κέντρα.225 

10.5. Συμπεράσματα

Η πλήρης έκταση της νόσου Crohn σε παιδιά θα 
πρέπει να εκτιμάται κατά τη διάγνωση με ειλεοκο-
λονοσκόπηση, ενδοσκόπηση του ανωτέρου πεπτι-
κού (με λήψη πολλαπλών βιοψιών και στις 2 περι-
πτώσεις) και με απεικόνιση του λεπτού εντέρου. Η 
θεραπεία πρώτης γραμμής για την επαγωγή της 
ύφεσης θα πρέπει να είναι η αποκλειστική εντερική 
διατροφή και όχι τα στεροειδή διότι η πρώτη έχει 
λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και έχει επιπλέον 
θετική επίδραση στο ρυθμό ανάπτυξης. Η πρώιμη 
εισαγωγή των ανοσοκατασταλτικών για τη διατήρη-
ση της ύφεσης μειώνει το ποσοστό υποτροπής και 
επιπλέον ελαττώνει σημαντικά ή και ελαχιστοποιεί 
την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετί-
ζονται με τη χρήση στεροειδών. To IFX θα πρέπει να 
χορηγείται σε ασθενείς με νόσο ανθεκτική στις αρ-
χικές θεραπείες επαγωγής της ύφεσης. Η διατήρη-
ση της ύφεσης με IFX είναι κατάλληλη σε εκείνους 
τους ασθενείς στους οποίους η θεραπεία επαγωγής 
με IFX είναι αποτελεσματική, αν και η χειρουργική 
θεραπεία μπορεί επίσης να θεωρηθεί μια επιλογή 
για τους ασθενείς με εντοπισμένη νόσο. Είναι σημα-
ντικό να εκτιμηθούν και να αντιμετωπιστούν επιθε-
τικά τα ελλείμματα θρέψης και οι διαταραχές στην 
ανάπτυξη και να μελετηθούν προσεκτικά οι ψυ-
χολογικές διαταραχές που σχετίζονται με τη νόσο 
Crohn. Η ομάδα Ομοφωνίας θεωρεί ότι αυτό επι-
τυγχάνεται με τη φροντίδα που μπορεί να παρασχε-
θεί από εξειδικευμένες ιατρονοσηλευτικές ομάδες 
σε κέντρα παιδιατρικής γαστρεντερολογίας και με 
προκαθορισμένη παραπομπή στη συνέχεια (μετά 
την ενηλικίωση) σε αντίστοιχα κέντρα ενηλίκων.

11.  Η αντιμετώπιση της 
εγκυμοσύνης στη νόσο 
Crohn

Κύριες αλλαγές σε σχέση με τις κατευθυντήριες οδηγίες 
της ECCO 2004

Κατά τη διάρκεια της κύησης, η φαρμακευτική θερα-
πεία για τη νόσο Crohn θα πρέπει σε γενικές γραμμές 
να συνεχίζεται, καθώς το όφελος του ελέγχου της νό-
σου υπερτερεί των κινδύνων από τη φαρμακευτική 
αγωγή [Θέση 11F].

11.1.  Γονιμότητα στη νόσο 
Crohn

Θέση ECCO 11A

Η νόσος Crohn δεν φαίνεται να επηρεάζει τη 
γονιμότητα όταν είναι σε ύφεση [EL3b, RG B], 
εντούτοις η ενεργός νόσος οδηγεί σε ελαττωμέ-
νη γονιμότητα [EL3b, RG B]. Οι γυναίκες ασθενείς 
που χειρουργούνται παρουσιάζουν κίνδυνο δυ-
σλειτουργίας των σαλπίγγων [EL3b, RG B]. Στους 
άνδρες ασθενείς η αφαίρεση του ορθού μπορεί 
να οδηγήσει σε ανικανότητα ή στυτική δυσλει-
τουργία, αν και δεν υπάρχουν συγκριτικές μελέτες 
με το γενικό πληθυσμό [EL4, RG C]. Η θεραπεία με 
σουλφασαλαζίνη προκαλεί στειρότητα (αναστρέ-
ψιμη) στους άνδρες ασθενείς λόγω ποιοτικών με-
ταβολών στο σπέρμα [EL3b, RG B].

Ασθενείς με νόσο Crohn σε ύφεση δεν παρουσιάζουν 
διαφορά στη γονιμότητα σε σχέση με το γενικό πλη-
θυσμό.226-228 Οι ασθενείς με ΙΦΝΕ αποκτούν λιγότερα 
παιδιά σε σχέση με το γενικό πληθυσμό αλλά αυτό 
φαίνεται να αποτελεί μία ηθελημένη προσωπική επι-
λογή. Η ενεργός νόσος Crohn ελαττώνει τη γονιμό-
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τητα μέσω διαφόρων μηχανισμών, συμπεριλαμβανο-
μένων της φλεγμονής των σαλπίγγων και ωοθηκών, 
της περιεδρικής νόσου που προκαλεί δυσπαρεύνια 
και των προηγηθεισών χειρουργικών παρεμβάσε-
ων.228-231,232-240 Η θεραπεία με σουλφασαλαζίνη (όχι 
όμως με άλλα παράγωγα 5-ASA ούτε με AZA) προκα-
λεί αναστρέψιμη ελάττωση της κινητικότητας και της 
ποσότητας του σπέρματος, στους άνδρες ασθενείς. Η 
επίδραση αυτή είναι δοσοεξαρτώμενη και δεν επηρε-
άζεται από τη συγχορήγηση φυλλικού οξέος.241-246

Το IFX φαίνεται να επηρεάζει την ποιότητα του σπέρμα-
τος, ελαττώνοντας in vitro την κινητικότητα σε μία μικρή 
ομάδα ασθενών. Ωστόσο, σε μία μελέτη η συγκέντρωση 
του σπέρματος αυξήθηκε μετά την έγχυση IFX.247 Βιβλιο-
γραφικά δεδομένα για την ασφάλεια του IFX στις γυναί-
κες, που συλλαμβάνουν από άνδρες που λαμβάνουν IFX 
έχουν δημοσιευτεί. Σε 10 εγκυμοσύνες, που εξετέθησαν 
έμμεσα στο IFX μέσω του συζύγου, αναφέρθηκε μόνο 
μία αποβολή και καμία συγγενής διαταραχή.248

11.2.  Επίδραση της 
δραστηριότητας της 
νόσου στην πορεία και 
στην έκβαση της κύησης

Θέση ECCO 11Β

Συστήνεται η επίτευξη κλινικής ύφεσης πριν από 
τη σύλληψη. Οι εξάρσεις της νόσου είναι προτι-
μότερο να αντιμετωπίζονται επιθετικά για την 
πρόληψη των επιπλοκών [EL3a, RG B]. Η νόσος 
Crohn αποτελεί παράγοντα κινδύνου για πρόω-
ρο τοκετό και λιποβαρή νεογνά [EL1a, RG B]. Δεν 
υπάρχουν επαρκή δεδομένα σχετικά με τη μητρι-
κή νοσηρότητα και την εμβρυϊκή θνησιμότητα σε 
περίπτωση χειρουργικής επέμβασης.

Η κλινική ύφεση κατά τη σύλληψη σχετίζεται με κα-
λύτερη έκβαση στην κύηση, αν και υπάρχουν αντι-

κρουόμενες αναφορές στην επίδραση της δραστη-
ριότητας της νόσου.229,230,249-254 Σε ορισμένες μελέτες 
η ίδια η νόσος Crohn φαίνεται να σχετίζεται με αυ-
ξημένη επίπτωση εμβρυϊκών θανάτων, γεννήσεων 
νεκρών εμβρύων, πρόωρων τοκετών, λιποβαρών νε-
ογνών και διαμαρτιών κατά τη διάπλαση.255,256 Εντού-
τοις, σε μία μετα-ανάλυση σχετικά με την επίδραση 
των ΙΦΝΕ στην κύηση, η επίπτωση των λιποβαρών 
νεογνών και των πρόωρων τοκετών ήταν αυξημένη 
σε αντίθεση με την επίπτωση γεννήσεων νεκρών εμ-
βρύων και των συγγενών ανωμαλιών.257 Επομένως, 
σε γενικές γραμμές η νόσος Crohn στη μητέρα δεν 
αυξάνει τον κίνδυνο συγγενών ανωμαλιών. Δυστυ-
χώς, οι περισσότερες μελέτες δεν αναφέρονται στη 
δραστηριότητα της νόσου σε σχέση με τη δυσμενή 
έκβαση της κύησης. Οι αυτόματες αποβολές δεν πα-
ρουσιάζουν αύξηση στους ασθενείς με νόσο Crohn 
σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.258 Η εμβρυϊκή θνη-
σιμότητα είναι πολύ υψηλή αν χρειαστεί χειρουργι-
κή επέμβαση, ενώ τα ποσοστά αποβολής-γέννησης 
νεκρού εμβρύου φθάνουν το 18%-40%. Συστήνεται 
ιδιαίτερα προσεκτική γυναικολογική και ιατρική πα-
ρακολούθηση κατά τη διάρκεια της κύησης, ειδικά 
κατά το τρίτο τρίμηνο.226,259,260

11.3.  Επίδραση της κύησης 
στην πορεία της νόσου 
Crohn

Θέση ECCO 11C

Εάν η σύλληψη συμβεί σε περίοδο ύφεσης της 
νόσου, ο κίνδυνος υποτροπής είναι ίδιος με αυτόν 
στις μη εγκύους γυναίκες [EL5, RG D]. Εάν η σύλλη-
ψη συμβεί σε περίοδο έξαρσης της νόσου, στα δύο 
τρίτα η νόσος θα παραμείνει σε έξαρση και στα δύο 
τρίτα εξ’ αυτών θα επιδεινωθεί [EL3b, RG B]. Τόσο 
η κλινική δραστηριότητα όσο και οι χειρουργικές 
παρεμβάσεις ελαττώνονται με την κύηση και την 
ικανότητα της γυναίκας για τεκνοποίηση [EL4, RG C]. 
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Η διατροφική κατάσταση επίσης επηρεάζει την ικα-
νότητα της γυναίκας για τεκνοποίηση [EL4, RG C].

Όταν η σύλληψη επισυμβεί κατά την περίοδο που 
η νόσος βρίσκεται σε ύφεση, το ένα τρίτο περίπου 
των ασθενών υποτροπιάζουν κατά τη διάρκεια της 
κύησης,251ποσοστό παρόμοιο με αυτό που ανα-
μένεται σε μη εγκύους ασθενείς με νόσο Crohn σε 
διάστημα εννέα μηνών. Αντίθετα, εάν η σύλληψη 
επισυμβεί σε περίοδο έξαρσης της νόσου, στα δύο 
τρίτα των ασθενών η νόσος θα παραμείνει σε έξαρ-
ση και από αυτούς τα δύο τρίτα θα παρουσιάσουν 
επιδείνωση.227,261,262 Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει 
τη σημασία να συμβουλεύουμε τους ασθενείς, να 
συλλαμβάνουν σε περίοδο ύφεσης της νόσου. Φαί-
νεται ότι η εγκυμοσύνη επηρεάζει θετικά τη συνο-
λική πορεία της νόσου,263,264 διότι όσο αυξάνεται ο 
αριθμός των γεννήσεων ελαττώνονται οι χειρουργι-
κές επεμβάσεις. Επιπλέον, οι ασθενείς με προηγηθεί-
σες εγκυμοσύνες χρειάζονται λιγότερες εκτομές και 
τα διαστήματα μεταξύ των επεμβάσεων έχουν την 
τάση να είναι μεγαλύτερα, σε σχέση με τις άτεκνες 
γυναίκες με νόσο Crohn. Οι μητέρες με νόσο Crohn 
φαίνεται επίσης να παρουσιάζουν λιγότερες υπο-
τροπές το πρώτο έτος μετά την κύηση, σε σχέση με 
τα προηγούμενα έτη, αν και σημαντικοί παράγοντες 
που προκαλούν σύγχυση, όπως το κάπνισμα δεν 
έχουν μελετηθεί ούτε αποκλεισθεί σε πολυπαραγο-
ντικές αναλύσεις.258 Η κύηση ωστόσο επηρεάζει το 
ανοσολογικό σύστημα, γεγονός που ενδεχομένως 
συμμετέχει σε αυτά τα ευρήματα.265

11.4. Μέθοδος τοκετού

Θέση ECCO 11Ε

Η επιλογή της μεθόδου του τοκετού πρέπει πρω-
ταρχικά να διέπεται από την αναγκαιότητα και τις

ενδείξεις του μαιευτήρα, αλλά και σε συνδυασμό 
με τον γαστρεντερολόγο και/ή τον χειρουργό. Οι 
ασθενείς με μη επιπλεγμένη νόσο Crohn χωρίς 
περιεδρική νόσο ή συμμετοχή του ορθού, μπο-
ρούν να γεννήσουν διακολπικά, αφού έχει προ-
ηγηθεί εκτίμηση από μαιευτήρα [EL4, RG C]. Η 
καισαρική τομή πρέπει να προτιμάται στην περιε-
δρική νόσο ή στη συμμετοχή του ορθού [EL4, RG 
C]. Η ύπαρξη ειλεοδακτυλικής αναστόμωσης με 
λήκυθο αποτελεί ένδειξη για επιλογή της καισαρι-
κής τομής [EL4, RG C]. Οι ασθενείς με κολοστομία 
ή ειλεοστομία δύνανται να γεννήσουν φυσιολογι-
κά (διακολπικά) [EL4, RG C].

Η επιλογή της μεθόδου του τοκετού πρέπει πρω-
ταρχικά να υπαγορεύεται από την αναγκαιότητα 
που θέτει ο μαιευτήρας, αλλά η απόφαση πρέπει να 
συνδυάζεται και με τη γνώμη του γαστρεντερολό-
γου και/ή του χειρουργού ώστε να αποφευχθούν 
περιεδρικές επιπλοκές. Η καισαρική τομή συστήνε-
ται στους ασθενείς με περιεδρική νόσο ή με συμ-
μετοχή του ορθού. Αν και μερικοί κλινικοί ιατροί 
υποστηρίζουν τη διενέργεια καισαρικής τομής για 
όλες τις ασθενείς με νόσο Crohn μοιάζει λογικό να 
επιτρέπεται ο διακολπικός τοκετός στις γυναίκες με 
ήπια νόσο ή νόσο σε ύφεση, εφόσον δεν υπάρχουν 
βιβλιογραφικά δεδομένα που να υποστηρίζουν 
οποιαδήποτε από αυτές τις προσεγγίσεις.266 Η ειλε-
οδακτυλική αναστόμωση με λήκυθο (IPAA) αν και 
αποτελεί εξαίρεση στους ασθενείς με νόσο Crohn, 
αντιμετωπίζεται ως ένδειξη για καισαρική τομή.236,267-

271 Η επιλογή αυτή βασίζεται στο ότι μία ασθενής με 
IPAA έχει οριακή εγκράτεια των κοπράνων και εξαρ-
τάται περισσότερο από έναν ακέραιο, φυσιολογικά 
λειτουργούντα σφιγκτήρα για να διατηρήσει την 
εγκράτεια των κοπράνων του, απ’ ό,τι μία ασθενής 
με απρόσβλητο ορθό. Η διαπίστωση αυτή προκύ-
πτει από τις γνώσεις μας από ασθενείς με IPAA, σε 
έδαφος ελκώδους κολίτιδας. Ασθενείς με κολοστο-
μία, ειλεοστομία ή επαρκή ειλεοστομία μπορούν να 
γεννήσουν φυσιολογικά.  
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11.5.  Χειρουργείο κατά  
τη διάρκεια της κύησης

Θέση ECCO 11F

Οι ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης στην 
έγκυο γυναίκα με νόσο Crohn είναι οι ίδιες με τις 
μη εγκύους ασθενείς: η απόφραξη, η διάτρηση 
ή αιμορραγία και το απόστημα. Σε σοβαρά πά-
σχουσες ασθενείς, η εμμένουσα νόσος αποτελεί 
μεγαλύτερο κίνδυνο για το έμβρυο απ’ ό,τι η χει-
ρουργική παρέμβαση [EL5, RG D]. 

Οι ενδείξεις χειρουργείου στην έγκυο γυναίκα με νόσο 
Crohn περιλαμβάνουν την απόφραξη, τη διάτρηση, την 
αιμορραγία ή το απόστημα και δεν διαφέρουν από εκεί-
νες στις μη εγκύους ασθενείς.274-277 Σε σοβαρά πάσχου-
σες ασθενείς, η εμμένουσα νόσος αποτελεί μεγαλύτερο 
κίνδυνο για το έμβρυο απ’ ό,τι η χειρουργική παρέμβα-
ση.274 Υπάρχουν μόνο λίγες περιπτώσεις χειρουργείου 
στη νόσο Crohn κατά τη διάρκεια της κύησης.275 Στις 
χειρουργικές επεμβάσεις περιλαμβάνονται η πρωκτο-
κολεκτομή, η ημικολεκτομή, η τμηματική εκτομή και η 
ειλεοστομία. Γενικά, προτιμάται η προσωρινή ειλεοστο-
μία ώστε να ελαττώνεται ο κίνδυνος των μετεγχειρητι-
κών επιπλοκών της αναστόμωση κατά πρώτο σκοπό.277

11.6.  Φαρμακευτική αγωγή 
κατά τη διάρκεια της 
κύησης

Θέση ECCO 11G

Η φαρμακευτική θεραπευτική αγωγή για τη νόσο 
Crohn (εξαιρουμένης της μεθοτρεξάτης) πρέπει 
γενικά να συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της κύη-
σης, διότι το όφελος ξεπερνά σε σπουδαιότητα 
τον κίνδυνο από τα φάρμακα [EL5, RG D]. 

Προτιμάται η προληπτική συντήρηση της νόσου που 
βρίσκεται σε ύφεση και πρέπει να συνεκτιμώνται το 
όφελος από τη φαρμακευτική αγωγή σε σχέση με 
τον κίνδυνο έξαρσης της νόσου λόγω της διακοπής 
της, όταν συμβουλεύουμε τις εγκύους ασθενείς με 
νόσο Crohn. Φαίνεται ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος 
για τη μητέρα και το έμβρυο είναι η νόσος σε έξαρ-
ση και όχι τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την 
αντιμετώπισή της. Σε γενικές γραμμές, η φαρμακευ-
τική αγωγή για την ενεργό νόσο κατά τη διάρκεια της 
κύησης είναι η ίδια με αυτή σε μη εγκύους γυναίκες. 
Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στην έλλειψη 
φυλλικού οξέος, βιταμίνης Β12 και σιδήρου, που θα 
πρέπει να διορθώνονται σε ασθενείς που θέλουν να 
κυοφορήσουν, δεδομένου ότι οι ανάγκες αυτών των 
βιταμινών και ιχνοστοιχείων αυξάνονται από τα πρώ-
ιμα στάδια της κύησης. 

11.6.1. Τα αμινοσαλικυλικά στην κύηση 

Η σουλφασαλαζίνη είναι το φάρμακο με τη μεγαλύ-
τερη χρονικά καταγεγραμμένη εμπειρία στη νόσο 
Crohn. Είναι ασφαλές κατά τη διάρκεια της κύησης 
και του θηλασμού.261,278-280 Ενδεχομένως αποτελεί 
παράγοντα κινδύνου πυρηνικού ικτέρου, λόγω της 
σύνδεσης με τις πρωτεΐνες του πλάσματος, αλλά 
δεν έχει αναφερθεί να έχει κλινική σημασία [EL4, RG 
C].281 Το φυλλικό οξύ είναι απαραίτητο για την ανά-
πτυξη των νευραξόνων κατά την κύηση και εφόσον 
η σουλφασαλαζίνη παρεμβαίνει στην απορρόφησή 
του, συνιστάται συμπλήρωμα φολικού οξέος (περί-
που 2 mg/24ωρο). Η μεσαλαζίνη έχει επίσης απο-
δειχθεί ασφαλής κατά τη διάρκεια της κύησης σε 
δόσεις μέχρι 3 g/24ωρο,262,282-286 αλλά η ασφάλεια 
της είναι αμφίβολη για μεγαλύτερες δόσεις [EL4, RG 
C]. Σε μετα-αναλύσεις έχει βρεθεί είτε καμία287 είτε 
μικρή αύξηση στις συγγενείς διαταραχές σε ασθε-
νείς με νόσο Crohn που λάμβαναν 5-ΑSΑ, αλλά δεν 
είναι δυνατό να καθοριστεί αν ο κίνδυνος αυτός εί-
ναι απότοκος της δραστηριότητας της νόσου ή των 
φαρμάκων [EL1a, RG Β].257
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11.6.2. Τα αντιβιοτικά στην κύηση

Τα αντιβιοτικά και πιο συχνά η μετρονιδαζόλη και 
η σιπροφλοξασίνη, χρησιμοποιούνται ως θεραπεία 
α’ γραμμής στην περιεδρική νόσο Crohn. Αν και σε 
μερικά βακτηρίδια η μετρονιδαζόλη είναι μεταλ-
λαξιογόνος και καρκινογόνος σε χοιρίδια μετά μα-
κροχρόνια χορήγηση, δεν έχει αναφερθεί παρόμοια 
δράση στους ανθρώπους [EL1a, RG Α].288 Αν και η 
μετρονιδαζόλη θεωρείται από τους περισσότερους 
γυναικολόγους γενικά ασφαλής μετά το πρώτο τρί-
μηνο, πρόσφατα δεδομένα που δείχνουν ότι μπορεί 
να συσχετίζεται με προωρότητα, υποδεικνύουν ότι 
πρέπει να χρησιμοποιείται με επιφύλαξη και μόνο 
όταν δεν υπάρχει άλλη επιλογή.289 Σε δύο μελέτες 
με φλουοροκινολόνες, στις οποίες η πλειονότη-
τα των ασθενών τις είχαν λάβει το πρώτο τρίμηνο 
της κύησης, δεν μπόρεσαν να δείξουν αυξημένο 
κίνδυνο διαμαρτιών περί τη διάπλαση, αυτόμα-
των αποβολών, προωρότητας, ή χαμηλού βάρους 
γέννησης290,291[EL3b, RG Β]. Η χορήγηση αμοξυκιλ-
λίνης+κλαβουλανικού οξέος επίσης φαίνεται ασφα-
λής.292,293 Κατά τη διάρκεια της κύησης, τα αντιβιο-
τικά θα πρέπει να συνταγογραφούνται για όσο το 
δυνατό μικρότερο διάστημα, ώστε να ελαττώνεται 
ο κίνδυνος από τη χορήγησή τους.

Οι τετρακυκλίνες και οι σουλφοναμίδες θα πρέπει 
να αποφεύγονται κατά την κύηση. Οι τετρακυκλίνες 
μπορεί να προκαλέσουν καθυστέρηση στην ανά-
πτυξη του σκελετού του εμβρύου και δυσχρωμίες 
των οδόντων. Οι σουλφοναμίδες παρεμβαίνουν 
στον μεταβολισμό του φολικού οξέος και προκα-
λούν τερατογενέσεις στα πειραματόζωα, που πα-
ρουσιάζουν υπερωιοσχιστία και αυξημένη θνησιμό-
τητα [EL4, RG C].294

11.6.3. Τα κορτικοστεροειδή στην κύηση

Τα κορτικοστεροειδή διαπερνούν τον πλακούντα, 
αλλά μεταβολίζονται γρήγορα, σε λιγότερο ενεργούς 
μεταβολίτες, από την 11-υδροξυγενάση του πλακού-

ντα, με αποτέλεσμα χαμηλές συγκεντρώσεις στην 
κυκλοφορία του εμβρύου. Η πρεδνιζόνη και η πρεδ-
νιζολόνη μεταβολίζονται γρηγορότερα από άλλα 
σκευάσματα. Σε μία μετα-ανάλυση παρατηρήθηκε 
μόνο οριακά αυξημένος κίνδυνος υπερωιοσχιστιών 
(OR: 3,0, 95% CI: 1,08-8,54) μετά από έκθεση σε κορ-
τικοστεροειδή κατά τη διάρκεια της κύησης.295 Έχουν 
επίσης αναφερθεί πρόωροι τοκετοί.296 Στους ανθρώ-
πους δεν έχει αναφερθεί άλλη αύξηση σε συγγενείς 
ανωμαλίες [EL3b, RG B].261,297 Οι υποκλυσμοί και τα 
υπόθετα θεωρούνται αποδεκτά μέχρι το τρίτο τρίμη-
νο [EL5, RG D].298

11.6.4. H βουδεσονίδη στην κύηση

Δεν υπάρχουν μελέτες σχετικές με την ασφάλεια 
της βουδεσονίδης σε εγκύους ασθενείς με ΙΦΝΕ. 
Η χημική ουσία υφίσταται σημαντικό μεταβολισμό 
στο ήπαρ και μελέτες με εισπνεόμενη βουδεσονί-
δη υποδηλώνουν ότι το φάρμακο είναι ασφαλές 
στη δόση για την οποία ελέγχθηκε (κατά πολύ μι-
κρότερη από τη συνήθη δόση στις ΙΦΝΕ) [EL3b, RG 
B].299,300 Οι κυήσεις σε 8 μητέρες που έλαβαν βουδε-
σονίδη 6 με 8 mg/24ωρο ήταν χωρίς συμβάματα.301 
Στα πειραματόζωα, τοξικές δόσεις βουδεσονίδης 
απέβησαν τόσο τερατογόνες όσο και θνησιγενείς 
για το έμβρυο [EL4, RG C].302

11.6.5. Οι θειοπουρίνες στην κύηση

Η εμπειρία με την ΑΖΑ και την ΜP στην κύηση προ-
έρχεται κυρίως από τα βιβλιογραφικά δεδομένα 
στις μεταμοσχεύσεις και στη ρευματολογία. Η ΑΖΑ 
θεωρείται ασφαλής σε αυτούς τους πληθυσμούς, 
χωρίς συστηματικές αναφορές σε διαταραχές στη 
γονιμότητα, σε προωρότητα ή σε συγγενείς ανωμα-
λίες303-305 [EL3b, RG B]. Εντούτοις, η κατάταξη (D) του 
FDA βασίζεται σε ανέκδοτες αναφορές σε υψηλά 
ποσοστά αποβολών306,307 [EL4, RG C]. Μελέτες σε 
πειραματόζωα με δόσεις αντίστοιχες με 1,5 mg/kg 
για την ΜP και 2,5 mg/kg για την ΑΖΑ, αναφέρουν 
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κάποιο κίνδυνο γεννήσεων λιποβαρών νεογνών, 
ενώ 10πλάσιες δόσεις σε πειραματόζωα συσχετί-
στηκαν με αυξημένο κίνδυνο συγγενών ανωμαλιών, 
πρόωρων τοκετών, χαμηλού βάρους γέννησης και 
χρωμοσωμιακών διαταραχών [EL3b, RG C].308,309 Στις 
ΙΦΝΕ, μελέτες παρακολούθησης κυήσεων κατά τη 
θεραπευτική αγωγή με ΑΖΑ ή ΜP ανέφεραν φυ-
σιολογικούς τοκετούς, χωρίς αυξημένα ποσοστά 
πρόωρων τοκετών, αυτόματων αποβολών, συγγε-
νών ανωμαλιών, ή νεογνικών/παιδικών λοιμώξεων 
[EL3b, RG B].310-313 Σε μία μελέτη όπου χρησιμοποι-
ήθηκε η εθνική βάση δεδομένων και καταγραφής 
της Δανίας αναφέρεται ότι σε 20 κυήσεις σε ασθε-
νείς που λάμβαναν ΑΖΑ ή ΜP (9 σε καπνίστριες) το 
ποσοστό πρόωρου τοκετού,296 χαμηλού βάρους 
γέννησης και συγγενών ανωμαλιών ήταν υψηλότε-
ρο σε σχέση με την ομάδα αναφοράς, αν και πα-
ράγοντες όπως η δραστηριότητα της νόσου, δεν 
ελήφθησαν ικανοποιητικά υπόψη. Μία προοπτική 
τυχαιοποιημένη μελέτη, που πρόσφατα δημοσιεύ-
τηκε με τη μορφή περιλήψεως, έδειξε ότι η πορεία 
των κυοφορουσών ασθενών, που βρίσκονταν σε 
αγωγή με θειοπουρίνες ήταν παρόμοια με αυτή του 
γενικού πληθυσμού.314 Αναφορικά με τους άρρενες 
ασθενείς, που λάμβαναν ΜP εντός τριών μηνών 
προ της σύλληψης, μία μελέτη 50 κυήσεων ανέφερε 
αυξημένη επίπτωση σχετικών με την κύηση επιπλο-
κών [EL3b, RG C].315 Συμπερασματικά, αν και η ΑΖΑ 
και η ΜP κατατάχθηκαν από το FDA στην κατηγορία 
D, επί τη βάσει μελετών σε πειραματόζωα, μελέτες 
σε ανθρώπους δηλώνουν ότι η χορήγηση των θειο-
πουρινών κατά τη διάρκεια της κύησης είναι ασφα-
λής και καλά ανεκτή.

11.6.6. Η κυκλοσπορίνη στην κύηση

Όπως και με άλλα ανοσοκατασταλτικά, τα περισσό-
τερα δεδομένα για την κυκλοσπορίνη (CsA) στην 
κύηση, προέρχονται από τη βιβλιογραφία των με-
ταμοσχεύσεων και της ρευματολογίας [EL4, 1a, 3b, 
RG C, A, B].303,316-318 Μεγαλύτερο ποσοστό πρόωρων 
τοκετών και ελλιπούς βάρους γέννησης, έχει ανα-

φερθεί στα βρέφη, που γεννήθηκαν από μητέρες 
που λάμβαναν CsA, αν και το ποσοστό επιβίωσης 
ήταν υψηλό. Σε εννέα αναφερόμενες κυήσεις, που 
εξετέθησαν σε CsA, σε ασθενείς με ελκώδη κολίτι-
δα, δεν παρουσιάστηκε επίδραση στην έκβαση του 
εμβρύου σε 3 γεννήσεις, χαμηλό βάρος γέννησης 
παρατηρήθηκε σε 2 νεογνά, συνέβη μία αυτόματη 
αποβολή και ανεπάρκεια του πλακούντα ήταν η 
υπόθεση πιθανώς σε άλλη κύηση (το παιδί ανέπτυ-
ξε ενδοεγκεφαλική αιμορραγία και σύνδρομο ανα-
πνευστικής δυσχέρειας) και δεν υπήρχαν δεδομένα 
για άλλες δύο κυήσεις.252,319 Μία πρόσφατη αναφο-
ρά από τη Γαλλική ομάδα GETAID αναφέρεται στην 
έκβαση 8 ακόμα κυήσεων, μητέρων που έλαβαν 
CsA, για σοβαρή ελκώδη κολίτιδα. Παρατηρήθηκαν 
μία γέννηση νεκρού εμβρύου και 2 πρόωροι τοκε-
τοί, και καμία συγγενής διαταραχή [EL4, RG C].320 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα βιβλιογραφικά δεδομέ-
να, για τη χρήση της CsA, στις εγκύους ασθενείς με 
νόσο Crohn.

11.6.7. Το tacrolimus στην κύηση

Η βιβλιογραφία από τις μεταμοσχεύσεις υποστηρί-
ζει ότι το φάρμακο είναι ασφαλές [EL3b, RG B].321 Η 
προωρότητα είναι συχνότερη, ενώ δεν βρέθηκαν 
περισσότερες συγγενείς διαταραχές, χαμηλό βάρος 
γέννησης ή νεογνικές επιπλοκές.

11.6.8. Η μεθοτρεξάτη στην κύηση

Μελέτες σε πειραματόζωα έδειξαν ότι η ΜΤΧ έχει 
τερατογόνο και εμβρυοτοξική δράση, με αποτέ-
λεσμα χρωμοσωμιακές βλάβες και αποβολές [EL4, 
RG C].303,304 Αν και έχουν συμβεί και φυσιολογικές 
εγκυμοσύνες, η ΜΤΧ αντενδείκνυται στην κύηση 
[EL4,3b, RG C,Β].304,322 Εάν ωστόσο, υπάρξει μια τυ-
χαία σύλληψη, η θεραπευτική αποβολή πρέπει να 
συζητηθεί αλλά όχι απαραίτητα να πραγματοποι-
ηθεί [EL5, RG D].323 Υποψήφιες μητέρες, πρέπει να 
συμβουλεύονται να σταματήσουν άμεσα την ΜΤΧ 
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και να αρχίσουν τη λήψη υψηλών δόσεων φολικού 
οξέος323 [EL5, RG D]. Οι ενδοκυττάριοι μεταβολίτες 
της ΜΤΧ -methotrexate polyglutamates- έχουν με-
γάλο χρόνο ημίσειας ζωής και χρειάζονται περίπου 
έξι εβδομάδες για να φθάσουν σε μία σταθερή 
κατάσταση ή να απομακρυνθούν τελείως. Έτσι, οι 
γυναίκες πρέπει να διακόψουν τη ΜΤΧ τουλάχιστο 
έξι εβδομάδες πριν από τη σύλληψη. Το ίδιο ισχύει 
και για τους μελλοντικούς πατέρες ώστε η σπερμα-
τογένεση να επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα  
[EL5, RG D].

11.6.9.  Η θεραπεία με anti-TNF παράγοντα 
στην κύηση

11.6.9.1. Infliximab

To IFX διέρχεται τον πλακούντα κατά την κύηση, 
ωστόσο δεν είναι ακόμα γνωστό αν προκαλεί τη 
δημιουργία αντισωμάτων στο έμβρυο.324 Δύο με-
λέτες αναφέρονται στη σκόπιμη χορήγηση inflix-
imab σε 92 κυήσεις. Δεν παρατηρήθηκε αυξημένη 
επίπτωση σε γεννήσεις νεκρών εμβρύων, έκτοπες 
κυήσεις, αυτόματες αποβολές και χαμηλού βάρους 
νεογνά. Σε δύο κυήσεις βρέθηκε συγγενής ανωμα-
λία, αν και ενδεχομένως αυτό να συσχετίζεται με 
τον υποκείμενο αυξημένο κίνδυνο σε γυναίκες με 
ΙΦΝΕ [EL4, RG C].325,326

11.6.9.2. Adalimumab

Tο ADA ενδεχομένως διέρχεται τον πλακούντα σε 
παρόμοιο βαθμό με το IFX. Υπάρχουν βιβλιογραφι-
κές αναφορές περιπτώσεων, που αποδεικνύουν την 
επιτυχή χρήση του ADA για τη θεραπευτική αντιμε-
τώπιση της νόσου Crohn κατά τη διάρκεια της κύ-
ησης, συμπεριλαμβανομένης και μίας περίπτωσης 
κατά την οποία η ασθενής έλαβε το ADA εβδομαδι-
αία καθ’ όλη τη διάρκεια της κύησης, σε σύνολο 38 
δόσεων.327-329 Ο Οργανισμός Teratology Information 
Specialists (OTIS) αναφέρεται σε 33 γυναίκες, που 
περιελήφθησαν σε μία προοπτική μελέτη του ADA 

στην κύηση και σε 89 επιπλέον εγκύους, που υπο-
βλήθηκαν σε θεραπεία με adalimumab, στην κοι-
νότητα. Το ποσοστό αυτόματων αποβολών (4/33, 
12,1%) και γεννήσεων νεκρών εμβρύων (0/29) ήταν 
παρόμοιο με των ασθενών μαρτύρων (3/54, 5,6%) 
και με αυτό του γενικού πληθυσμού (2/50, 4,0%). 
Τα ποσοστά των συγγενών ανωμαλιών (2/29, 6,9%) 
και των πρόωρων τοκετών ήταν επίσης εντός των 
αναμενόμενων ορίων στους υγιείς μάρτυρες (2/43, 
4,7%).330

Οι συνέπειες της έκθεσης στην anti-TNF θεραπεία 
στο νεογέννητο είναι άγνωστες. Οι ασθενείς και οι 
θεράποντες ιατροί πρέπει να είναι ενήμεροι ότι θα 
πρέπει να αποφεύγεται η ενδομήτρια έκθεση και η 
θεραπεία στο τελευταίο τρίμηνο της κύησης, ώστε 
να αποτραπεί η κυκλοφορία anti-TNF αντισωμάτων 
στο νεογέννητο, διότι τα IgG1 αντισώματα διέρχο-
νται τον πλακούντα στα τέλη του δεύτερου και στο 
τρίτο τρίμηνο. Οι ασθενείς και οι σύντροφοί τους 
πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για τους ενδεχό-
μενους κινδύνους. 

Δεν έχουν δημοσιευτεί δεδομένα σε ανθρώπους 
για τη χρήση του certolizumab pegol στην κύηση, 
αν και δεδομένα σε πειραματόζωα και θεωρητικές 
προσεγγίσεις υποδηλώνουν ότι το πεγκυλιωμένο 
μόριο (ένα θραύσμα Fab), δεν δύναται να διέλθει 
τον πλακούντα. 

11.6.10. Η θαλιδομίδη στην κύηση

Η θαλιδομίδη αντενδείκνυται στην κύηση. Η χρή-
ση της έχει συσχετιστεί με μείζονες ανωμαλίες του 
εμβρύου, που περιλαμβάνουν όχι μόνο τα άκρα 
(φωκομελία), αλλά επίσης τα ώτα και τους οφθαλ-
μούς. Έχουν αναφερθεί ανωμαλίες στην ανάπτυξη 
του νευρικού σωλήνα, 12/δακτυλικό συρίγγιο και 
αιμαγγείωμα [EL4, RG C].331 Έχει επίσης αναφερθεί 
νεογνική θνησιμότητα έως 40%332 [EL4, RG C].
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11.6.11.  Παράγοντες συμπτωματικής 
ανακούφισης της νόσου Crohn 
κατά την κύηση

11.6.11.1. Αντιεμετικά

Η μετοκλοπραμίδη είναι ασφαλής και δεν έχουν 
αναφερθεί εμβρυικές διαταραχές [EL4, RG C].333 Η 
βιταμίνη Β6 που χρησιμοποιήθηκε σαν αντιεμετικό 
ελάττωσε τη ναυτία κατά την κύηση χωρίς τερατογό-
νο δράση [EL2b, RG Β].334 Η χρήση του ondansetron 
θεωρείται επίσης ασφαλής [EL3b, RG Β].335

11.6.11.2.  Αντιόξινα και αναστολείς της αντλίας 
πρωτονίων (PPI)

Τα αντιόξινα, όπως και η σουκραλφάτη, είναι ασφα-
λή κατά την κύηση. Οι ανταγωνιστές των Η2 υποδο-
χέων θεωρούνται ασφαλείς [EL2b, RG Β].336 Αν και 
δεν έχει περιγραφεί ότι οι PPI προκαλούν τερατογε-
νέσεις στους ανθρώπους, αυτό έχει διαπιστωθεί σε 
πειραματόζωα [EL3b, RG Β].337 Όταν υπάρχει ένδει-
ξη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κύηση με 
προσοχή.

11.6.11.3. Παυσίπονα

Η ασπιρίνη έχει δειχθεί να προκαλεί παράταση της 
κυοφορίας, προωρότητα, παράταση των ωδίνων 
του τοκετού και μεγαλύτερη απώλεια αίματος κατά 
τις ωδίνες και τον τοκετό [EL4, RG C].338 Τα ΜΣΑΦ δεν 
έχουν μελετηθεί επαρκώς και δεν συστήνονται. Η 
κωδεΐνη θεωρείται ασφαλής [EL5, RG D].339

11.6.11.4. Αντιδιαρροϊκοί παράγοντες

Η χολεστυραμίνη έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με 
τα ανιόντα και είναι αποτελεσματική στον έλεγχο 
της διάρροιας, ιδιαίτερα σε ασθενείς με νόσο του 
ειλεού ή μετά εντερεκτομή και σε αυτούς με χολό-
σταση της κύησης. Η λοπεραμίδη θα πρέπει ίσως 
να θεωρείται ασφαλής, αν και έχουν αναφερθεί συγ-
γενείς ανωμαλίες σε επιλεγμένες ομάδες ασθενών 

[EL4, RG C].340 Η διφαινοξυλάτη πρέπει να χρησιμο-
ποιείται με επιφύλαξη.

11.7.  Η φαρμακευτική 
θεραπεία κατά  
τον θηλασμό

Τα βιβλιογραφικά δεδομένα είναι περιορισμένα και 
οι συμβουλές βασίζονται σε ανέκδοτες περιγραφές 
ή μικρές μελέτες, που έχουν προσδιορίσει τη συ-
γκέντρωση των μεταβολιτών στο μητρικό γάλα ή 
στο νεογέννητο.341 Η σουλφασαλαζίνη είναι ασφα-
λής στον θηλασμό. Το μόριο της σουλφαπυριδίνης 
απορροφάται ελάχιστα και απεκκρίνεται στο γάλα, 
αλλά η αναλογία της περιεκτικότητας του φαρμά-
κου στο γάλα σε σχέση με τον ορό είναι χαμηλή 
[EL4, RG C].281 Η ασφάλεια της μεσαλαζίνης έχει 
επιβεβαιωθεί σε προοπτικές μελέτες [EL4,3b, RG C, 
Β].282,283,286

Εφόσον η μετρονιδαζόλη και η σιπροφλοξασίνη 
απεκκρίνονται στο γάλα, δεν θεωρούνται συνήθως 
κατάλληλες, κατά την περίοδο του θηλασμού.342,343

Η πρεδνιζόνη και η πρεδνιζολόνη εμφανίζονται σε 
χαμηλή συγκέντρωση στο μητρικό γάλα. Συνιστά-
ται 4ωρη καθυστέρηση μετά την από του στόματος 
λήψη, ώστε να ελαττωθεί η έκθεση [EL4, RG C].321,344

Οι μεταβολίτες των ΑΖΑ/ΜP είναι μη ανιχνεύσιμοι 
ή έχουν ανιχνευθεί με εξαιρετικά μικρές ποσότητες 
(νανομοριακές συγκεντρώσεις της 6-μεθυλμερκα-
πτοπουρίνης και του θειουρικού οξέος) στο μητρι-
κό γάλα.345-348 Οι μεταβολίτες είναι μη ανιχνεύσιμοι 
στα λίγα νεογνά που μελετήθηκαν και επομένως, 
είναι αποδεκτό να συμβουλεύεται ο θηλασμός, ενώ 
συνεχίζεται η λήψη ΑΖΑ/ΜP. Το IFX δεν μπορεί να 
ανιχνευθεί στο μητρικό γάλα, οπότε μπορεί να θεω-
ρηθεί αποδεκτό. Όπως με όλα τα φάρμακα, οι συμ-
βουλές πρέπει να εξατομικεύονται και να συζητού-
νται προσεκτικά.
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12.  Νόσος Crohn και 
ψυχοσωματική προσέγγιση

12.1. Εισαγωγή

Αν και οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες θεωρούνται 
σημαντικοί στη νόσο Crohn, υπάρχουν ακόμα αντι-
κρουόμενες απόψεις σχετικά με το ρόλο τους. Αυτό 
ενδεχομένως οδηγεί σε ασυνέπειες στην κλινική 
πρακτική. Το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο πλεονεκτεί 
σε σχέση με το βιοϊατρικό μοντέλο,348 διότι ενσωμα-
τώνει το σύμπλεγμα βιολογικών και ψυχοκοινωνικών 
διαδράσεων, που εξηγούν την ανθρώπινη ασθένεια 
και τις επιδράσεις της. Η προσοχή στους ψυχοκοι-
νωνικούς παράγοντες, που σχετίζονται με τη νόσο 
Crohn μπορεί να έχει επιπτώσεις όχι μόνο στην ψυ-
χοκοινωνική ευεξία και στην ποιότητα ζωής αλλά και 
στη δραστηριότητα της ίδιας της νόσου.  

12.2. Ψυχολογικοί παράγοντες

Θέση ECCO 12Α

Οι ψυχολογικές διαταραχές φαίνεται να είναι απο-
τέλεσμα της νόσου παρά αιτία ή ειδικές για τη 
νόσο Crohn. Ο βαθμός της ψυχολογικής επιβάρυν-
σης συσχετίζεται με τη σοβαρότητα της νόσου και 
προδιαγράφει τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότη-
τα ζωής. Η επίδρασή τους στην πορεία της νόσου 
παραμένει αδιευκρίνιστη [EL 1b, 2b και 3b, RG B].

Θέση ECCO 12Β

Η συσχέτιση μεταξύ των ψυχολογικών παραγό-
ντων και της αιτιολογίας της νόσου Crohn δεν 
έχει αποδειχθεί [EL 3b,4, RG D] και ο ρόλος των 
ψυχολογικών παραγόντων στην πορεία της νό-
σου παραμένει αντικρουόμενος [EL 1b,2b, RG B].

Οι ασθενείς με νόσο Crohn φαίνεται ότι έχουν ελα-
φρά υψηλότερο ποσοστό (έως 50%) ψυχικών διατα-
ραχών και χειρότερη ποιότητα ζωής σε σχέση με τους 
ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα ή με αυτούς με άλλα 
χρόνια νοσήματα.349-355 Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις 
της ασθένειας γίνονται πιο σημαντικές με την επιδεί-
νωση της νόσου.354,356-361 Μελέτες διερεύνησης της 
επίδρασης ψυχολογικών παραγόντων στην εμφάνιση 
νόσου Crohn είναι πολύ περιορισμένες,353,360,361 αλλά 
υπάρχουν δεδομένα ότι τα παιδιά και οι έφηβοι με 
ΙΦΝΕ συνιστούν έναν πληθυσμό με υψηλό κίνδυνο 
ανάπτυξης ψυχιατρικής διαταραχής.361 Σύμφωνα με 
αρκετούς συγγραφείς, οι ψυχολογικοί παράγοντες 
θεωρείται ότι ασκούν μέτρια επίδραση στην πορεία 
της νόσου.362-364,366,368 Εντούτοις, άλλες μελέτες δεν επι-
βεβαίωσαν την επίδραση των ψυχολογικών παραγό-
ντων στην πορεία της νόσου Crohn.365

12.3.  Οι ψυχολογικοί 
παράγοντες που 
επηρεάζουν την πορεία 
της νόσου Crohn

Θέση ECCO 12C

Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν τα αιφνίδια γε-
γονότα ζωής πυροδοτούν τις υποτροπές [EL 
1b,2b, RG Β]. Οι περισσότεροι ασθενείς θεω-
ρούν ότι το στρες έχει επίδραση στη νόσο τους 
[EL 2c,3, RG C].

Προοπτικές μελέτες υποδεικνύουν ότι οι ασθενείς 
με κατάθλιψη και σχετιζόμενο άγχος έχουν υψηλό-
τερο κίνδυνο διατήρησης ενεργού νόσου.361-364 Για 
τη νόσο Crohn σε αντίθεση με την ελκώδη κολίτιδα, 
προοπτικές μελέτες έδειξαν αντικρουόμενα απο-
τελέσματα, σχετικά με την επίδραση του στρες ή 
(μεμονωμένων) σημαντικών γεγονότων ζωής, στη 
δραστηριότητα της νόσου360,367-372 Στην καλύτερη 
μέχρι σήμερα μελέτη, 704 ασθενείς με ΙΦΝΕ (62% με 
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νόσο Crohn) στη Μανιτόμπα παρακολουθήθηκαν 
προοπτικά, για ένα έτος. Σχεδόν οι μισοί υποτροπία-
σαν και μόνο το στρες, που γίνεται αντιληπτό (όπως 
τεκμηριώθηκε ανά τρίμηνο από ένα πιστοποιημένο 
ερωτηματολόγιο) συσχετίστηκε με υποτροπή, στην 
πολυπαραγοντική ανάλυση.361 Ωστόσο, η ακριβής 
επίπτωση των στρεσογόνων παραγόντων στην πο-
ρεία της νόσου Crohn δεν έχει αποδειχθεί.

12.4.  Σχέση ιατρού-ασθενούς, 
πληροφόρηση και κλινική 
φροντίδα

Θέση ECCO 12D

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 παρέχε-
ται μέσω προσωπικής συνέντευξης. Η πορεία της 
νόσου μπορεί να βελτιωθεί με το συνδυασμό αυ-
τοδιαχείρησης και συμβουλευτικής με επίκεντρο 
τον ασθενή [EL 1b και 3b, RG Β]. 

Οι αντιλήψεις περί υγείας έχουν επίδραση στον τρόπο 
που βιώνεται η ασθένεια.353 Η αυξημένη προσοχή του 
ιατρού στο ότι οι ψυχολογικά επιβαρυμένοι ασθενείς 
έχουν δυσκολία να διαχειρίζονται την κλινική πληροφο-
ρία, μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία ιατρού-ασθε-
νή.372,373 Είναι σημαντικό οι ασθενείς να πληροφορού-
νται τα σχετικά με την κατάστασή τους μέσω προσω-
πικής συνέντευξης, σε συνδυασμό με συναισθηματική 
υποστήριξη.374 Και αυτό επειδή το χαμηλότερο επίπεδο 
πληροφόρησης σχετίζεται με μεγαλύτερη ανησυχία.375 

Τα εγχειρίδια αυτοδιαχείρισης μαζί με τη συμβου-
λευτική, με επίκεντρο τον ασθενή, βελτιώνουν τον 
έλεγχο της νόσου,376,377 ωστόσο η προσθήκη μόνο 
εκπαιδευτικών εγχειριδίων δεν φαίνεται να βοηθά 

και ίσως να επιδεινώνει τη σχετιζόμενη με την υγεία 
ποιότητα της ζωής των ασθενών, που παρακολου-
θούνται σε τριτοβάθμια κέντρα.378 Προγράμματα 
εκπαίδευσης των ασθενών φαίνεται να έχουν πολύ 
περιορισμένη ή ακόμη και καμία επίδραση στην πο-
ρεία της νόσου ή στην ψυχολογική επιβάρυνση των 
ασθενών.379,380 Σχεδόν όλοι οι ειδικοί της Ομοφωνίας 
ήταν πεπεισμένοι ότι μια καλή σχέση ιατρού-ασθε-
νούς βοηθά ψυχολογικά και συνυπολογίζουν τους 
ψυχοκοινωνικούς παράγοντες στη διάγνωση και στη 
θεραπεία.381 Οι περισσότεροι ειδικοί σε τριτοβάθμια 
κέντρα έχουν τη δυνατότητα συνδυασμένης σωματι-
κής και ψυχολογικής υποστήριξης των ασθενών, στο 
περιβάλλον εργασίας τους.

12.5.  Εκτίμηση της σχετιζόμενης 
με την υγεία ποιότητας 
ζωής, της ψυχολογικής 
επιβάρυνσης και 
παροχή συνδυασμένης 
ψυχολογικής υποστήριξης

Θέση ECCO 12Ε

Οι ιατροί θα πρέπει να εκτιμούν την ψυχοκοινω-
νική κατάσταση του ασθενούς και την ανάγκη 
του για πρόσθετη ψυχολογική φροντίδα και να 
συστήνουν ψυχοθεραπεία εάν ενδείκνυται. Ολο-
κληρωμένη ψυχοσωματική φροντίδα θα πρέπει 
να παρέχεται στα κέντρα ΙΦΝΕ [EL 2b, RG Β]. 

Θέση ECCO 12F

Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για την 
ύπαρξη συλλόγων ασθενών ΙΦΝΕ [EL 5, RG D]. 

Δύο ειδικά για ΙΦΝΕ ερωτηματολόγια αποδείχθηκε 
ότι έχουν ικανοποιητική ευαισθησία, αξιοπιστία, 
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ανταπόκριση και εγκυρότητα για τη χρησιμοποίη-
σή τους σε κλινικές μελέτες, όσον αφορά στην εκτί-
μηση της ποιότητας ζωής: το Inflammatory Bowel 
Disease Questionnaire (IBDQ) και το Rating Form 
of Inflammatory Bowel Disease Patient Concerns 
(RFIPC).382,383,257,353,384 Η ανεύρεση και η θεραπεία της 
ψυχολογικής επιβάρυνσης μπορούν να βελτιώσουν 
τη σχετική με την υγεία ποιότητα ζωής.350 

Για να εκτιμηθεί η ανάγκη για ψυχολογική φροντίδα στις 
χρόνιες νόσους, είναι σήμερα διαθέσιμο ένα αξιολογη-
μένο ερωτηματολόγιο, αναπτυγμένο και βασισμένο στις 
φλεγμονώδεις εντεροπάθειες.385 Οι περισσότεροι ειδικοί 
αισθάνονται ικανοί να συστήσουν οι ίδιοι ψυχοθεραπεία 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους ασθενείς. Δεν 
υπάρχει μελέτη σχετικά με αυτή την ικανότητά τους, 
ωστόσο η κλινική αυτή εμπειρία συμφωνεί με την εμπει-
ρία των συμμετεχόντων στη Συνδιάσκεψη Ομοφωνίας 
της Γερμανικής Εταιρίας των πεπτικών και μεταβολικών 
νοσημάτων για τη διάγνωση και θεραπεία της νόσου 
Crohn,386,387 και εκείνη της ελκώδους κολίτιδας.

Από τη στιγμή που οι στρατηγικές, που στοχεύουν 
στη βελτίωση της κοινωνικής υποστήριξης μπορεί 
να έχουν θετική επίδραση στην ψυχολογική επιβά-
ρυνση,388 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εκπαίδευση 
των γαστρεντερολόγων στην ενσωμάτωση των ψυ-
χοκοινωνικών παραγόντων στην κλινική πράξη.

12.6.  Ψυχοθεραπευτικές 
παρεμβάσεις

Θέση ECCO 12G

Οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις ενδείκνυνται 
στις ψυχολογικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη, 
το άγχος, η επιβάρυνση της ποιότητας ζωής λόγω 
ψυχολογικής καταπόνησης, καθώς επίσης και σε 
ασθενείς με δυσχέρεια εξοικείωσης με τη νόσο 
[EL 1b,2b,3b, RG B].

12.6.1. Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία έχει θετική επίδραση επηρεάζοντας 
κυρίως τις ψυχολογικές διαστάσεις της ασθένειας 
όπως η ψυχολογική ευεξία, οι στρατηγικές αντιμετώ-
πισης της ψυχολογικής επιβάρυνσης,389-391 ενώ επιδρά 
θετικά και στις ημέρες νοσηλείας αλλά και στις ημέ-
ρες αναρρωτικής άδειας.392 Η διάγνωση της «νόσου 
Crohn» δεν είναι από μόνη της επαρκής για να συστη-
θεί ψυχοθεραπεία. Μελέτες ψυχοθεραπείας σε ασθε-
νείς χωρίς ψυχολογική διαταραχή δείχνουν μικρό ή 
κανένα όφελος.393-396 Μια μελέτη που συνδύασε ασθε-
νείς με νόσο Crohn και ελκώδη κολίτιδα έδειξε ευνο-
ϊκή επίδραση της ψυχοθεραπείας στη δραστηριότη-
τα της νόσου.391 Ωστόσο, η μελέτη αυτή παρουσίαζε 
ετερογένεια στην τυχαιοποίηση της θεραπείας και των 
ομάδων ελέγχου, ώστε τα αποτελέσματα της να μην 
συμπεριλαμβάνονται στις «με απόδειξη» συστάσεις.

12.6.2.  Επιλογή ψυχοθεραπευτικών 
μεθόδων και ψυχοφαρμάκων

Θέση ECCO 12Η

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 καθορισμένες ενδείξεις [EL 5, RG D]. 

Δεν υπάρχει απόδειξη ότι πρέπει να προτιμάται μία 
συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική μέθοδος. Οι ασκή-
σεις χαλάρωσης είναι χρήσιμες, αφενός γιατί είναι 
εύκολο να τις μάθει και να τις εφαρμόσει κανείς και 
αφετέρου λόγω της αποδεδειγμένης αποτελεσμα-
τικότητάς τους.388,389,395 Υπάρχει πλεονέκτημα, εάν ο 
ψυχοθεραπευτής έχει εμπειρία στην αντιμετώπιση 
ασθενών με χρόνιες φλεγμονώδεις νόσους του εντέ-
ρου και συνεργάζεται στενά με το γαστρεντερολόγο 
του ασθενούς. 
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Επίσης, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες για τη 
χρησιμοποίηση εξατομικευμένων ψυχοφαρμάκων 
στη νόσο Crohn. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι ει-
δικοί πιστεύουν ότι υπάρχουν κλινικές καταστάσεις 
στις οποίες τα ψυχοφάρμακα θα έπρεπε να συστή-
νονται για την αντιμετώπιση της ψυχολογικής επιβά-
ρυνσης που σχετίζεται με τη νόσο Crohn, παρά με τη 
δραστηριότητα της νόσου.

13.  Εξωεντερικές εκδηλώσεις 
της νόσου Crohn

Κυριότερες μεταβολές επί των Οδηγιών της ECCO του 
2004

Η αρθροπάθεια, που σχετίζεται με τη νόσο Crohn, 
ανήκει στην κατηγορία των σπονδυλοαρθριτίδων. 
Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας με anti-TNF 
παράγοντα, της ανθεκτικής, στα ΜΣΑΦ ή στη φυσι-
οθεραπεία, κεντρικής αρθροπάθειας είναι τεκμηριω-
μένη [Θέση 13 Α και Β].

Το γαγγραινώδες πυόδερμα, εξ’ αρχής αντιμετωπίζε-
ται με συστηματικά κορτικοστεροειδή, αναστολείς 
της καλσινευρίνης ή με infliximab [Θέση 13Ε]. 

13.1. Εισαγωγή

Οι εξωεντερικές εκδηλώσεις (ΕΕΕ) αποτελούν συχνό 
εύρημα στη νόσο Crohn και προσβάλλουν μέχρι και 
το 35% των ασθενών.397,398 Λεπτομερείς προοπτικές 
μελέτες, που χρησιμοποιούν επαρκή κριτήρια σπανί-
ζουν. Οι περισσότερες μελέτες είναι αναδρομικές και 
βασίζονται στην ανασκόπηση των ιατρικών φακέ-
λων των ασθενών. Η εμφάνιση μίας ΕΕΕ φαίνεται να 
προδιαθέτει και για άλλες. Ορισμένες ΕΕΕ σχετίζονται 
παροδικά με τη δραστηριότητα της νόσου Crohn, 
ενώ άλλες, συνηθέστερα εμφανίζουν ανεξάρτητη 

πορεία. Η περιφερική αρθρίτιδα, το οζώδες ερύθη-
μα, τα αφθώδη έλκη της στοματικής κοιλότητας και 
η επισκληρίτιδα ανήκουν στην πρώτη ομάδα, ενώ το 
γαγγραινώδες πυόδερμα, η ραγοειδίτιδα, η κεντρική 
αρθροπάθεια και η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγ-
γειίτιδα (ΠΣΧ) είναι αντιπροσωπευτικές της τελευταίας 
ομάδας. Για εκείνες τις ΕΕΕ που σχετίζονται ευρέως με 
τη δραστηριότητα της νόσου Crohn, η θεραπευτική 
αντιμετώπιση είναι ταυτόσημη με αυτή της υποκείμε-
νης νόσου. Αλλιώς, η θεραπεία εξατομικεύεται, καθώς 
λείπουν τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες. Αυτή 
η ανασκόπηση επικεντρώνεται στις πιο συχνές ΕΕΕ, για 
τις οποίες υπάρχουν τουλάχιστο κάποια ποσοτικοποι-
ημένα βιβλιογραφικά δεδομένα και δεν περιλαμβάνει 
συστηματικές επιπτώσεις της σοβαρής νόσου Crohn, 
όπως η σιδηροπενική αναιμία και η καχεξία.

Θέση ECCO 13Α

Η αρθροπάθεια που σχετίζεται με τη νόσο Crohn 
ανήκει στην κατηγορία των σποδυλοαρθρίτιδων 
και περιλαμβάνει και την κεντρική αρθροπάθεια [EL 
2b, RG Β]. Η διάγνωση της περιφερικής αρθρίτιδας 
και της αρθροπάθειας που σχετίζεται με τις ΙΦΝΕ γί-
νεται επί κλινικού εδάφους, βάσει χαρακτηριστικών 
στοιχείων και αποκλεισμό άλλων ειδικών μορφών 
αρθρίτιδας [EL 3b, RG C]. Ο τύπος Ι είναι ολιγοαρ-
θρικός και προσβάλλει οξέως τις μεγάλες αρθρώ-
σεις σε περιόδους δραστηριότητας των ΙΦΝΕ, ενώ 
ο τύπος ΙΙ είναι πολυαρθρικός και προσβάλλει με-
γάλο αριθμό περιφερικών αρθρώσεων ανεξάρτη-
τα από τη δραστηριότητα της νόσου [EL 2b, RG Β]. 
Η κεντρική αρθρίτιδα, συμπεριλαμβανομένης της 
ιερολαγονίτιδας και της αγκυλοποιητικής σπονδυ-
λίτιδας, διαγιγνώσκεται βάσει της συμβατικής ρευ-
ματολογίας και υποστηρίζεται από χαρακτηριστι-
κές ακτινολογικές αλλαγές, με το μαγνητικό συντο-
νισμό να είναι η πιο ευαίσθητη μέθοδος [EL 2b, RG 
Β]. Παρόλο που το HLA B-27 υπερεκφράζεται στις 
κεντρικές αρθρίτιδες, που σχετίζονται με τη νόσο 
Crohn, στερείται διαγνωστικής αξίας [EL 2b, RG Β].



148

Ευρωπαϊκή ομοφωνία βασισμένη σε αποδείξεις για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου Crohn

13.2. Αρθροπάθεια

13.2.1. Περιφερική αρθροπάθεια

Η ομάδα της Οξφόρδης διαχώρισε την περιφερική 
αρθροπάθεια στον τύπο Ι και τύπο ΙΙ, αλλά μόνο ο 
τύπος Ι σχετίζεται με δραστηριότητα της εντερικής 
νόσου.399,400 Ο τύπος Ι είναι ολιγοαρθροπάθεια και 
προσβάλλει μεγάλες (κατά κύριο λόγο στηρικτικές) 
αρθρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ποδο-
κνημικές, τα γόνατα, τα ισχία, οι καρποί και ενίοτε οι 
αγκώνες και οι ώμοι. Κατά συνθήκη, προσβάλλονται 
λιγότερες από πέντε αρθρώσεις. Η αρθρίτιδα είναι 
συνήθως οξεία, αυτοπεριοριζόμενη (εβδομάδες 
παρά μήνες) και τυπικά ασύμμετρη και παρατηρεί-
ται στο 4-17% των ασθενών με νόσο Crohn.399,400 Ο 
τύπος ΙΙ είναι η πολυαρθρική αρθρίτιδα, που προ-
σβάλλει κυρίως τις μικρές αρθρώσεις της άκρας χει-
ρός, αλλά είναι ανεξάρτητη από τη δραστηριότητα 
της νόσου και παρατηρείται στο 2,5% των ασθενών 
με νόσο Crohn.399 Η διάγνωση της αρθρίτιδας τίθε-
ται κλινικά από τα ευρήματα των επώδυνων και με 
εμφανές οίδημα αρθρώσεων (ορογονίτις). Η διαφο-
ρική διάγνωση περιλαμβάνει την οστεοαρθρίτιδα, 
τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και την αρθρίτιδα που 
σχετίζεται με νοσήματα του συνδετικού ιστού όπως 
ο ερυθηματώδης λύκος. Πρέπει επίσης, να διαχωρί-
ζεται από την αρθραλγία (που μπορεί να συνοδεύει 
τη διακοπή των κορτικοστεροειδών), την οστεονέ-
κρωση, που σχετίζεται με τα κορτικοστεροειδή και 
σύνδρομο προσομοιάζον με λύκο, που σχετίζεται με 
το infliximab.401 

13.2.2. Κεντρική αρθροπάθεια

Η κεντρική αρθροπάθεια περιλαμβάνει την ιερολα-
γονίτιδα και σπονδυλίτιδα, ανεξάρτητα από την πα-
ρουσία φλεγμονώδους άλγους στην οσφυϊκή χώρα. 
Μεμονωμένα, ακτινολογικά ευρήματα ιερολαγο-
νίτιδας έχουν βρεθεί στο 25-50% των ασθενών με 
νόσο Crohn.400,402-404 Η διάγνωση της αγκυλοποιητι-

κής σπονδυλίτιδας (ΑΣ), σύμφωνα με τα τροποποι-
ημένα κριτήρια της Ρώμης, περιλαμβάνει το χρόνιο 
φλεγμονώδες οσφυϊκό άλγος (κατά τη νύκτα και 
στην ανάπαυση, που βελτιώνεται με την άσκηση)405 

την πρωινή δυσκαμψία, την περιορισμένη κάμψη 
της σπονδυλικής στήλης και σε τελικό στάδιο την 
ελαττωμένη έκπτυξη του θώρακα. Οι συμβατικές 
ακτινογραφίες δείχνουν ιερολαγονίτιδα, συνδεσμό-
φυτα και ανάπτυξη οστού, που οδηγεί σε αγκύλω-
ση (σπονδυλική στήλη «δίκην μπαμπού»). Ενώ, η 
αξονική τομογραφία είναι πιο ευαίσθητη μέθοδος 
από τις απλές ακτινογραφίες για την ανεύρεση των 
δομικών διαταραχών, η εξέταση εκλογής είναι τώρα 
η απεικόνιση με μαγνητικό συντονισμό, λόγω της 
ικανότητάς της να καταδεικνύει τη φλεγμονή πριν 
την εμφάνιση των οστικών βλαβών.406,407 Η συνο-
λική συχνότητα της ΑΣ στις ΙΦΝΕ κυμαίνεται από 
4 με 10%.400,404 Το HLA B-27 βρίσκεται στο 25-75% 
των ασθενών με νόσο Crohn και αγκυλοποιητική 
σπονδυλίτιδα και μόνο στο 7-15% με μεμονωμένη 
ιερολαγονίτιδα.400,403,408,409 Οι HLA-Β27 θετικοί ασθε-
νείς με ΙΦΝΕ φαίνεται να έχουν αυξημένο κίνδυνο 
ανάπτυξης ΑΣ.409 Η κεντρική αρθροπάθεια είναι 
ανεξάρτητη των μεταλλάξεων του CARD15.404,410

13.2.3.  Θεραπεία των σχετικών με τη νόσο 
Crohn αρθροπαθειών 

Θέση ECCO 13B

Στην περίπτωση της περιφερικής αρθρίτιδας 
υποστηρίζεται γενικά η βραχυπρόθεσμη χρήση 
των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών παραγό-
ντων, των τοπικών ενέσεων στεροειδών και της 
φυσιοθεραπείας [EL 4, RG D]. Έμφαση πρέπει να 
δίνεται στη θεραπευτική αντιμετώπιση της υπο-
κείμενης νόσου Crohn [EL 2c, RG C]. Η σουλφασα-
λαζίνη έχει κάποια χρησιμότητα στην εμμένουσα 
περιφερική αρθρίτιδα [EL 1a, RG B]. Στην κεντρι-
κή αρθρίτιδα τα επιχειρήματα υπέρ της εντατι-
κής φυσιοθεραπείας [EL 2a, RG B], σε συνδυασμό 
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με ΜΣΑΦ είναι αρκετά ισχυρά, αλλά θέματα 
ασφάλειας υπαγορεύουν ότι η μακροχρόνια 
χρήση των ΜΣΑΦ είναι καλύτερο να αποφεύγε-
ται αν αυτό είναι δυνατόν [EL1b, RG C]. H σουλ-
φασαλαζίνη [EL 1a,], η μεθοτρεξάτη [EL 1b], και 
η αζαθειοπρίνη στερούνται ευνοϊκού αποτελέ-
σματος ή είναι οριακά αποτελεσματικές. Η απο-
τελεσματικότητα της anti-TNF θεραπείας, στους 
ασθενείς με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και 
νόσο Crohn, που είναι ανθεκτικοί ή δεν ανέχο-
νται τα ΜΣΑΦ, έχει επαρκώς τεκμηριωθεί [EL1b, 
RG B].

Οι συστάσεις για τη θεραπεία της σχετιζόμενης με 
τις ΙΦΝΕ αρθροπάθειας βασίζεται σε μελέτες για τη 
σπονδυλοαρθροπάθεια και κυρίως για την αγκυλο-
ποιητική σπονδυλίτιδα. Δεν υπάρχει διαθέσιμη στη 
βιβλιογραφία ούτε μία προοπτική ελεγχόμενη με-
λέτη στους ασθενείς με ΙΦΝΕ. Δημοσιευμένες υπάρ-
χουν μόνο μικρές ανοικτές μελέτες ή παρουσιάσεις 
περιστατικών.411-414 

Στην περιφερική αρθρίτιδα έμφαση πρέπει να δο-
θεί στην αντιμετώπιση της υποκείμενης νόσου 
Crohn, που συμπεριλαμβάνει τα κορτικοστεροειδή, 
και αναλόγως ανοσοτροποποιητικά και θεραπεία 
με anti-TNF. Συμπτωματική ανακούφιση μπορεί να 
επιτευχθεί με ανάπαυση και φυσιοθεραπεία. Αν 
και υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν ότι τα 
ΜΣΑΦ μπορεί να επιδεινώσουν την υποκείμενη 
νόσο Crohn,415-417 ο κίνδυνος φαίνεται να είναι μικρός, 
ιδιαίτερα αν συνταγογραφηθούν σε χαμηλή δόση 
και για σύντομο χρονικό διάστημα.418  Η χρήση των 
COX-2 αναστολέων, όπως το Etoricoxib και το Cele-
coxib, φαίνεται πιο ασφαλής με χαμηλότερο κίνδυ-
νο υποτροπής της νόσου σε σχέση με τα κλασικά 
ΜΣΑΦ.419,420 Η πλεονεκτική επίδραση της σουλφασα-
λαζίνης στην αρθροπάθεια των μεγάλων αρθρώσε-
ων έχει αναφερθεί.421,422 Αρκετές ανοικτές και μερικές 
ελεγχόμενες μελέτες έχουν δείξει εντυπωσιακή επί-
δραση του IFX στην περιφερική αρθρίτιδα.423 

Η θεραπεία της κεντρικής αρθροπάθειας στη νόσο 
Crohn βασίζεται σε δεδομένα για την αγκυλοποιητική 
σπονδυλίτιδα. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει εντα-
τική φυσιοθεραπεία. Τα ΜΣΑΦ αποτελούν το στυλο-
βάτη της φαρμακευτικής θεραπείας και συστήνονται 
ως πρώτης γραμμής θεραπεία για την ΑΣ. Εντούτοις, 
μακροχρόνια θεραπεία με υψηλές δόσεις ΜΣΑΦ δεν 
συνιστάται στους ασθενείς με νόσο Crohn. Η αποτε-
λεσματικότητα των κορτικοστεροειδών ελάχιστα ανα-
φέρεται. Οι τοπικές ενέσεις κορτικοστεροειδών μπορεί 
να ωφελήσουν. Η σουλφασαλαζίνη, η μεθοτρεξάτη και 
η αζαθειοπρίνη θεωρούνται αναποτελεσματικές ή ορι-
ακά αποτελεσματικές στην ΑΣ με κεντρική συμπτωμα-
τολογία.424 Στους ασθενείς με ενεργό ΑΣ ανθεκτική ή 
με δυσανεξία στα ΜΣΑΦ, συνιστώνται οι anti-TNF πα-
ράγοντες. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του 
IFX και του ADA στην αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα 
έχει σήμερα τεκμηριωθεί.423,425-430 Το etanercept δεν 
συστήνεται λόγω έλλειψης αποτελεσματικότητας στη 
νόσο Crohn και της συσχέτισής του με υποτροπή των 
ΙΦΝΕ,430 πιθανά λόγω χαμηλής δόσης.

13.3.  Μεταβολική οστική 
νόσος

Η οστεοπενία και η οστεοπόρωση είναι συνήθεις 
τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες με νόσο 
Crohn (20%-50%). Οι παράγοντες που συμβάλλουν 
περιλαμβάνουν τη χρόνια φλεγμονή, τη θεραπεία με 
στεροειδή, την εκτεταμένη νόσο του λεπτού εντέρου 
ή την εντερεκτομή, την ηλικία, το κάπνισμα, τη μικρή 
φυσική δραστηριότητα και τα θρεπτικά ελείμματα.431 

Στους ασθενείς πάνω από την ηλικία των 50 χρόνων, 
η διάγνωση της οστεοπόρωσης γίνεται καλύτερα με 
το T score <-2,5 στην ακτινολογική μέτρηση οστικής 
πυκνότητας, που είναι γνωστή ως μέτρηση της απορ-
ρόφησης διπλοενεργειακών φωτονίων (DEXA) και 
στους ασθενείς που είναι μικρότεροι των 50, η οστε-
οπενία καθορίζεται με το Z score <2,0 [EL1a, RG A].

Η ακρίβεια και η αναπαραγωγιμότητα του υπερηχο-
γραφήματος και της Q-CT δεν θεωρούνται ως επαρκείς 
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για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.432 Η μέθοδος 
σπινθηρογράφημα DEXA πραγματοποιείται καλύ-
τερα σε όλους τους ασθενείς με σταθερά ενεργό 
νόσο Crohn, σε εκείνους που επανειλημμένα έχουν 
λάβει στεροειδή και στους ασθενείς με μακρά δι-
άρκεια νόσου. Η παρουσία οστεοπόρωσης καθορί-
ζει τους ασθενείς με μεγαλύτερο του μέσου όρου 
κίνδυνο για κάταγμα, που πρέπει να λάβουν θερα-
πεία [EL 2b, RG B]. Η παρουσία οστεοπόρωσης είναι 
ένας (αλλά όχι ο μόνος) παράγοντας κινδύνου για 
κατάγματα της σπονδυλικής στήλης και των περι-
φερικών μακρών οστών. Σε πρόσφατες μελέτες, 
κατάγματα των σπονδύλων έχουν διαπιστωθεί σε 
ασθενείς με ελαττωμένη και φυσιολογική οστική 
πυκνότητα, υποστηρίζοντας τη θεωρία ότι η οστε-
οπόρωση είναι ο βασικός παράγοντας κινδύνου για 
κατάγματα των σπονδύλων, στους νεαρούς ασθε-
νείς με ΙΦΝΕ.433-435 Ο σημαντικότερος παράγοντας 
κινδύνου για μελλοντικό κάταγμα είναι ένα προη-
γηθέν κάταγμα σπονδύλου. Ως εκ τούτου, υπάρχει 
η ανάγκη προοπτικών μελετών σε νεαρές και προ-
εμμηνοπαυσιακές ασθενείς, ώστε να καθιερωθεί 
ένα έγκυρο μέτρο εκτίμησης, όπως ο δείκτης FRAX 
στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.436

Θέση ECCO 13C

Οι ασθενείς υπό αγωγή με στεροειδή ή αυτοί με 
ελαττωμένη οστική πυκνότητα πρέπει να λαμβά-
νουν συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης D 
[EL2b, RG B]. Οι ασκήσεις με βάρη [EL2b, RG B] και 
η διακοπή του καπνίσματος [EL2b, RG B] είναι ωφέ-
λιμα. Οι ασθενείς με διαπιστωμένα κατάγματα πρέ-
πει να αντιμετωπίζονται με διφωσφονικά [EL2b, 
RG B]. Η αποτελεσματικότητα της πρωτογενούς 
πρόληψης με διφωσφονικά σε ασθενείς με νόσο 
Crohn δεν έχει αποδειχθεί. Η αναπλήρωση των ορ-
μονών σε τακτική βάση, στις μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες δεν υποστηρίζεται λόγω του κινδύνου 
παρενεργειών. Οι ασθενείς με χαμηλή τετοστερό-
νη μπορεί να ωφεληθούν από τη θεραπευτική χο-
ρήγηση της [EL3b, RG C].

Η θεραπεία με ασβέστιο 500-1000 mg/24ωρο και βι-
ταμίνη D (800-1000 IU/24ωρο) αυξάνει την οστική πυ-
κνότητα στους ασθενείς με ΙΦΝΕ.431 Η αξία του ασβε-
στίου και της βιταμίνης D στην πρόληψη των καταγ-
μάτων δεν έχει αποδειχθεί στους ασθενείς με ΙΦΝΕ, 
αν και είναι αποδεδειγμένη στις μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες και στην από στεροειδή προκαλούμενη 
οστεοπόρωση.437 Διάφορα διφωσφονικά αυξάνουν 
την οστική πυκνότητα στους ασθενείς με νόσο Crohn 
(βλέπε ανασκόπηση).431 Η πρόληψη των καταγμάτων 
με τα διφωσφονικά έχει σαφώς τεκμηριωθεί στις με-
τεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και στην από στεροειδή 
προκαλούμενη οστεοπόρωση, όχι όμως στις νεαρές 
προεμμηνοπαυσιακές ασθενείς με νόσο Crohn. Ως εκ 
τούτου, η γενικευμένη συνταγογράφηση θεραπείας 
με διφωσφονικά, στη βάση της ελαττωμένης οστικής 
πυκνότητας δεν συνιστάται. Θα πρέπει να εξατομικεύ-
εται σε περιπτώσεις ασθενών με ελαττωμένη οστική 
πυκνότητα και επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου.

Ασθενείς με χρόνια ενεργό νόσο θα πρέπει να αντι-
μετωπίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες με ανοσοκα-
τασταλτικά φάρμακα (αζαθειοπρίνη, αντισώματα 
TNF) ώστε να αποφεύγεται η παρατεταμένη χορή-
γηση στεροειδών και γενικά η φλεγμονώδης δρα-
στηριότητα. Έχει δειχθεί ότι ένα σημαντικό ποσοστό 
ασθενών με νόσο Crohn μπορούν να επαναφέρουν 
στο φυσιολογικό την οστική τους πυκνότητα μετά 
από 3 έτη σταθερής ύφεσης της νόσου.438 Νεώτερα 
φάρμακα όπως η teriparatide, το στρόντιο ranelate 
ή το ανασυνδυασμένο ΟPG, πρέπει να μελετηθούν 
προοπτικά στους ασθενείς με νόσο Crohn προτού, 
να προταθεί η χρήση τους.

13.4. Δερματικές εκδηλώσεις

Θέση ECCO 13 D

Η διάγνωση των δερματικών εκδηλώσεων των ΙΦΝΕ 
γίνεται κλινικά, βάσει των χαρακτηριστικών τους
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στοιχείων και (έως κάποιο βαθμό) του αποκλει-
σμού άλλων ειδικών δερματικών διαταραχών, η 
βιοψία μπορεί να βοηθήσει σε άτυπες περιπτώσεις 
[EL 3b, RG C].

Θέση ECCO 13 Ε

Η θεραπεία του οζώδους ερυθήματος συνήθως 
βασίζεται στη θεραπεία της υποκείμενης νόσου 
Crohn. Η συστηματική χορήγηση στεροειδών 
είναι συνήθως απαραίτητη [EL 4, RG D]. Το γαγ-
γραινώδες πυόδερμα αρχικά αντιμετωπίζεται με 
συστηματικά στεροειδή, ή αναστολείς της καλσι-
νευρίνης [EL 4, RG D] ή με infliximab [EL1b, RG C]. 

13.4.1. Οζώδες ερύθημα (ΟΕ)

Το οζώδες ερύθημα είναι συνήθως εύκολα αναγνω-
ρίσιμο. Χαρακτηρίζεται από επηρμένα, ευαίσθητα, 
ερυθρά ή ερυθροϊώδη υποδόρια οζίδια διαμέτρου 
1-5 cm. Συνήθως προσβάλλει τις εκτατικές επιφά-
νειες των άκρων, ειδικότερα την πρόσθια επιφάνεια 
της κνήμης και συνήθως εμφανίζεται σε περιόδους 
δραστηριότητας της νόσου Crohn. Υπό φυσιολο-
γικές συνθήκες η διάγνωση τίθεται κλινικά και η 
βιοψία συνήθως δεν ενδείκνυται. Αν γίνει, η ιστο-
λογία αποκαλύπτει μια μη ειδική εστιακή κυτταρί-
τιδα.439,440 Σε πρόσφατες δημοσιεύσεις η συχνότητα 
του ΟΕ στις ΙΦΝΕ και στη νόσο Crohn, αντίστοιχα, 
κυμαίνεται από 4,2 σε 7,5% και φαίνεται να είναι με-
γαλύτερη στη νόσο Crohn απ’ ό,τι στην ΕΚ.441-443,442 Η 
διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τη μεταστατική 
νόσο Crohn, που μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδή-
ποτε σημείο ως μεμονωμένο ή ως πολλαπλά οζίδια, 
πλάκες, έλκη ή ιόχροες περιθυλακιώδεις βλατίδες, η 
ιστολογία των οποίων περιλαμβάνει τα μη τυροει-
δοποιημένα κοκκιώματα.444 Επειδή το ΟΕ συνδέεται 
στενά με τη δραστηριότητα της νόσου, παρά με 
γενετική σύνδεση,445 η αντιμετώπιση βασίζεται σε 
εκείνη της υποκείμενης νόσου Crohn. Απαιτούνται 

συνήθως συστηματικά στεροειδή. Σε ανθεκτικές 
περιπτώσεις ή όταν υπάρχουν συχνές υποτροπές, 
μπορεί να προστεθεί ανοσορρύθμιση με αζαθειο-
πρίνη και/ή infliximab,446 αποτελεί όμως εξαίρεση 
να χρειαστούν τέτοια μέτρα μόνο για την αντιμετώ-
πιση του οζώδους ερυθήματος.

13.4.2. Γαγγραινώδες πυόδερμα (ΓΠ)

Της εμφάνισης της βλάβης συνήθως προηγείται 
τραύμα στην περιοχή, μέσω ενός φαινομένου γνω-
στού ως παθεργία.447 Το ΓΠ μπορεί να εμφανισθεί 
οπουδήποτε στο σώμα, συμπεριλαμβανομένων και 
των γεννητικών οργάνων, όμως οι πιο συχνές περι-
οχές είναι οι γάμπες και κοντά σε οπές. Αρχικά λαμ-
βάνουν τη μορφή μονών ή πολλαπλών ερυθημα-
τωδών βλατίδων ή φλυκταινών, αλλά η επακόλουθη 
νέκρωση της επιδερμίδας οδηγεί στην ανάπτυξη 
βαθέων εσκαμμένων εξελκώσεων που περιέχουν 
πυώδες υλικό, στείρο στην καλλιέργεια εκτός και 
εάν έχει προκύψει δευτερογενώς λοίμωξη. Σε πρό-
σφατες δημοσιεύσεις το 0,6-2,1% των ασθενών με 
νόσο Crohn εμφανίζει ΓΠ.441,442,448 Το ΓΠ μπορεί να 
συνοδεύει τη δραστηριότητα της υποκείμενης νό-
σου Crohn ή να ακολουθεί ανεξάρτητη από αυτήν 
πορεία. Το ΓΠ αποτελεί διάγνωση εξ αποκλεισμού 
και μπορεί να διαγνωσθεί λανθασμένα σε ένα ση-
μαντικό ποσοστό περιπτώσεων.449 Τα ιστοπαθολογι-
κά ευρήματα στο ΓΠ είναι μη ειδικά, αλλά η βιοψία 
μπορεί να βοηθήσει στον αποκλεισμό άλλων ειδι-
κών δερματικών διαταραχών.

Η ταχεία επούλωση πρέπει να είναι ο θεραπευτικός 
στόχος, διότι το ΓΠ μπορεί να είναι μία εξουθενωτι-
κή, δερματική διαταραχή. Δεν υπάρχουν δεδομένα 
ότι η αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών στρα-
τηγικών για το ΓΠ διαφέρουν μεταξύ των ασθενών 
με ΙΦΝΕ και χωρίς ΙΦΝΕ. Η ανοσοκαταστολή αποτε-
λεί τον ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας. Τα συχνό-
τερα χρησιμοποιούμενα φάρμακα, με την καλύτερη 
κλινική εμπειρία είναι τα συστηματικά στεροειδή και 
η κυκλοσπορίνη. Τα στεροειδή θεωρούνται θεραπεία 



152

Ευρωπαϊκή ομοφωνία βασισμένη σε αποδείξεις για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου Crohn

α’ γραμμής, με την ενδοφλέβια κυκλοσπορίνη και 
το tacrolimus να φυλάσσονται για ανθεκτικές πε-
ριπτώσεις.450-452 Ωστόσο, το infliximab έχει αλλάξει 
την αντιμετώπιση του ΓΠ στους ασθενείς με νόσο 
Crohn. Η αποτελεσματικότητά του αρχικά αναφέρ-
θηκε σε μικρές μελέτες περιπτώσεων.453,454 Η μεγα-
λύτερη μελέτη θεραπείας του ΓΠ με IFX ήταν μία 
πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με ει-
κονικό φάρμακο μελέτη 30 ασθενών, που περιελάμ-
βανε και 19 ασθενείς με ΙΦΝΕ. 455 Χορηγήθηκε IFX 
5 mg/kg ή εικονικό φάρμακο την εβδομάδα 0. Την 
εβδομάδα 2 (κύριο τελικό σημείο), περισσότεροι 
ασθενείς της ομάδας του IFX βελτιώθηκαν στατιστι-
κώς σημαντικά σε σχέση με εκείνους του εικονικού 
φαρμάκου (46% έναντι 6%, p=0,025). Την εβδομάδα 
2, χορηγήθηκε open-label IFX στους ασθενείς και 
των δύο ομάδων. Συνολικά, 29 ασθενείς έλαβαν IFX 
με την πλειονότητα αυτών να δείχνουν κλινικό όφε-
λος: ανταπόκριση 69%, ύφεση 31% στην εβδομά-
δα 6. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν μεγαλύτερο 
του 90% στους ασθενείς με βραχεία διάρκεια του 
ΓΠ (<12 εβδομάδων) και λιγότερο του 50% σε εκεί-
νους με νόσο παρούσα για περισσότερους από 3 
μήνες. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει μελέτη που να 
συγκρίνει την αποτελεσματικότητα διαφόρων ανο-
σοκατασταλτικών φαρμάκων. Η επιλογή του IFX θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν δεν μπορεί να 
επιτευχθεί μία ταχεία ανταπόκριση στα στεροειδή. 
Στους ασθενείς με ΓΠ γύρω από οπή, σύγκλιση της 
οπής ενδεχομένως να οδηγήσει σε επούλωση των 
βλαβών του ΓΠ.456 Τοπική εφαρμογή του tacrolimus 
αποτελεί μία εναλλακτική επιλογή, αλλά μετά τη 
συμβουλή ειδικού.  

13.4.3. Σύνδρομο Sweet

Το σύνδρομο Sweet χαρακτηρίζεται από ευαίσθη-
τα, εξέρυθρα φλεγμονώδη οζίδια ή βλατίδες, που 
συνήθως προσβάλλουν τα άνω άκρα, το πρόσωπο 
ή τον τράχηλο.457 Μόλις πρόσφατα σχετικά αναγνω-
ρίστηκε ως εξωεντερική εκδήλωση των ΙΦΝΕ.458,459 
Είναι μέλος της ομάδας των οξέων ουδετεροφιλικών 

δερματώσεων που συμπεριλαμβάνουν το γαγγραι-
νώδες πυόδερμα, αλλά μπορεί να διαχωριστεί από 
την εμφάνισή του, την κατανομή και τα ιστολογικά 
του χαρακτηριστικά. Υπάρχει ισχυρή προτίμηση στις 
γυναίκες και στους ασθενείς με συμμετοχή του πα-
χέος εντέρου και με άλλες εξωεντερικές εκδηλώσεις. 
Το εξάνθημα κυρίως συσχετίζεται με ενεργό νόσο. 
Τα συστηματικά στεροειδή έχει αναφερθεί να είναι 
αποτελεσματικά.

13.5. Οφθαλμικές εκδηλώσεις

Θέση ECCO 13F

Η διάγνωση της απλής επισκληρίτιδας βασίζεται 
στον αποκλεισμό των πιο σοβαρών χαρακτηρι-
στικών της ραγοειδίτιδας. Όταν αυτό δεν είναι 
δυνατό, είναι ουσιώδης η παραπομπή σε οφθαλ-
μίατρο για τη γνώμη του ειδικού και την εξέταση 
με σχισμοειδή λυχνία [EL 4, RG D]. Η επισκληρίτι-
δα ενδεχομένως να μην χρειαστεί ειδική αγωγή, 
αλλά συνήθως θα ανταποκριθεί στα τοπικά στε-
ροειδή [EL 4, RG D]. Η ραγοειδίτιδα αντιμετωπίζε-
ται με στεροειδή και μπορεί να είναι απαραίτητο 
να χρησιμοποιηθούν τόσο η τοπική όσο και η 
συστηματική οδός [EL3b, RG C]. Ανοσοκατασταλ-
τική θεραπεία θεωρείται επωφελής σε ανθεκτικές 
περιπτώσεις [EL 4, RG D].

Η ραγοειδίτιδα και η επισκληρίτιδα είναι πιθανόν οι 
πιο συχνές εξωεντερικές εκδηλώσεις των ΙΦΝΕ. Η επι-
σκληρίτιδα μπορεί να είναι ανώδυνη, να εμφανίζεται 
απλά με υπεραιμικό σκληρό και επιπεφυκότα, όμως 
μπορεί να εμφανισθεί επίσης κνησμός και αίσθη-
μα καύσου.460 Η ραγοειδίτιδα είναι λιγότερο συχνή, 
όμως έχει δυνητικά πιο σοβαρές επιπτώσεις. Όταν 
σχετίζεται με τη νόσο Crohn είναι συχνότερα αμ-
φοτερόπλευρη, ύπουλη στην έναρξη και με μακρά 
διάρκεια.460 Οι ασθενείς παραπονούνται για οφθαλ-
μικό άλγος, θολή όραση, φωτοφοβία και κεφαλαλγία. 
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Η δυνητική πρόοδος σε απώλεια όρασης πρέπει να 
οδηγεί σε επείγουσα παραπομπή σε οφθαλμίατρο. 
Η εξέταση με σχισμοειδή λυχνία θα επιβεβαιώσει τη 
διάγνωση και θα διαφοροποιήσει την πρόσθια από 
την οπίσθια ραγοειδίτιδα. 

Η επισκληρίτιδα μπορεί να είναι αυτοπεριοριζόμενη 
αλλά συνήθως θα ανταποκριθεί στα τοπικά στεροει-
δή, στα απλά αναλγητικά παράλληλα με τη θεραπεία 
της υποκείμενης νόσου Crohn.460 

Η ραγοειδίτιδα επιβάλλει την παραπομπή σε οφθαλ-
μίατρο και τη θεραπευτική αντιμετώπιση καθώς 
μπορεί να συμβεί απώλεια της όρασης. Η θεραπεία 
συνήθως περιλαμβάνει τόσο τοπικά όσο και συστη-
ματικά στεροειδή.460 Η αζαθειοπρίνη, η μεθοτρεξάτη 
και το infliximab έχουν καθένα αναφερθεί να είναι 
πολύτιμα στις ανθεκτικές περιπτώσεις. 

13.6.  Νόσος ήπατος-
χοληφόρων

Θέση ECCO 13G

Η διάγνωση των διαταραχών του ήπατος και των 
χοληφόρων που σχετίζονται με τη νόσο Crohn 
ακολουθεί τις συνήθεις διερευνητικές οδούς για 
τις παθολογικές εξετάσεις της ηπατικής λειτουρ-
γίας, με υπερηχογράφημα και ορολογικές εξετά-
σεις για αυτοάνοσα ή λοιμώδη αίτια [EL2a, RG B]. 
Η μαγνητική χολαγγειογραφία έχει σήμερα καθιε-
ρωθεί ως δοκιμασία α’ γραμμής για τη διάγνωση 
της πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολαγγειΐτιδας 
[EL2a, RG B]. Η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγ-
γειΐτιδα αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο χολαγγει-
οκαρκινώματος και καρκίνου του παχέος εντέρου 
[EL1a, RG Α]. 

Η διαταραχή των ηπατικών δοκιμασιών είναι συχνό 
εύρημα στις ΙΦΝΕ, αν και συχνότερα σχετίζεται με 

νόσο του ήπατος-χοληφόρων στην ΕΚ παρά στη 
νόσο Crohn και έχουν συσχετιστεί με μικρή αλλά 
σημαντική ελάττωση της επιβίωσης [EL2b, RG C]. Η 
πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειΐτιδα (ΠΣΧ) είναι 
λιγότερο συχνή απ’ ό,τι στην ελκώδη κολίτιδα, αλλά 
αποτελεί την πιο σημαντική πάθηση σχετικά ειδική 
της υποκείμενης ΙΦΝΕ. Εντούτοις, η περιχολαγγει-
ΐτιδα, η στεάτωση, η χρόνια ηπατίτιδα, η κίρρωση 
και ο σχηματισμός χολολίθων επίσης εμφανίζονται 
συχνότερα. Επιπλέον, πολλά από τα φάρμακα που 
χρησιμοποιούνται στη νόσο Crohn μπορεί να προ-
καλέσουν ηπατική βλάβη. Στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων η κατάσταση θα διαγνωσθεί από τη 
διαταραχή των ηπατικών δοκιμασιών κατά την εξέ-
ταση ρουτίνας, παρά από τα συμπτώματα ή σημεία 
της ηπατικής νόσου. Η υπεροχή των αποφρακτικών 
ενζύμων ή η παρουσία συμπτωμάτων από τα χο-
ληφόρα επιβάλλουν τη διενέργεια υπερηχογραφή-
ματος, η οποία μπορεί να αποκαλύψει χολολιθίαση, 
στεάτωση ή αληθή κίρρωση λιγότερο συχνά θα δεί-
ξει παθολογικό πόρο ενδεικτικό της ΠΣΧ. Εάν το υπε-
ρηχογράφημα είναι φυσιολογικό, οι παρενέργειες 
των φαρμάκων έχουν αποκλειστεί και οι ορολογικοί 
δείκτες για άλλα πρωτοπαθή ηπατικά νοσήματα είναι 
αρνητικοί, τότε αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα 
της ΠΣΧ. Η συνήθης διαγνωστική δοκιμασία είναι η 
μαγνητική χολαγγειογραφία (MRCP), η οποία θα δεί-
ξει τη χαρακτηριστική εικόνα των ανώμαλων χολη-
φόρων, με περιοχές στενώσεων και διατάσεων.461,462 
Εάν η MRCP είναι φυσιολογική, είναι πιο ασφαλής και 
ενδεχομένως πιο αποτελεσματική (δεδομένης της 
πιθανότητας της νόσου των μικρών χοληφόρων) η 
διενέργεια βιοψίας ήπατος από τη διαγνωστική εν-
δοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία 
(ERCP) για να επιβεβαιώσει μία πιθανολογούμενη 
διάγνωση.462,463 H ΠΣΧ αποτελεί μείζονα παράγοντα 
κινδύνου για χολαγγειοκαρκίνωμα και καρκίνο του 
παχέος εντέρου, αλλά αυτή η επιπλοκή είναι πολύ 
πιο σπάνια στους ασθενείς με νόσο Crohn από αυ-
τούς με ελκώδη κολίτιδα.463
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Θέση ECCO 13Η

Η ΠΣΧ φαίνεται να ανταποκρίνεται στο αρκτοδε-
οξυχολικό οξύ (ursodiol), που βελτιώνει τις παθο-
λογικές εξετάσεις της ηπατικής λειτουργίας [EL 1b, 
RG B] (ενδεχομένως σε δόση 20 mg/Kg) και την 
ιστολογία του ήπατος και την πρόγνωση [EL 2a, 
RG C] και να ελαττώσει τον κίνδυνο καρκίνου του 
παχέος σε ασθενείς με ΠΣΧ [EL 2a, RG C]. Η ERCP 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπίσει 
μείζονες στενώσεις μέσω διαστολής και/ή τοπο-
θέτησης ενδοπροσθέσεων [EL4, RG C]. Η προχω-
ρημένη ηπατική νόσος μπορεί να χρειαστεί μετα-
μόσχευση [EL 2a, RG Β].

Το αρκτοδεοξυχολικό οξύ (ursodiol), υιοθετήθηκε 
αμέσως ως θεραπεία της ΠΣΧ, όταν δείχτηκε επανει-
λημμένα ότι βελτιώνει τις τιμές των ηπατικών ενζύ-
μων,464 αν και πειστικά δεδομένα ιστολογικής βελτίω-
σης με δόση 20 mg/Kg προέκυψαν μετά από καιρό.465 
Η προσθήκη στεροειδών έδωσε αντικρουόμενα απο-
τελέσματα. Το ursodiol μπορεί επίσης να ελαττώσει 
τον κίνδυνο του καρκίνου του παχέος εντέρου.466 Το 
tacrolimus παρουσίασε ταχεία ελάττωση των ηπατι-
κών ενζύμων, όχι όμως ιστολογική βελτίωση.467 Η ERCP 
μπορεί ακόμα να είναι αναγκαία για την επιβεβαίωση 
της διάγνωσης της ΠΣΧ σε λίγες περιπτώσεις, αλλά δι-
ατηρεί μία θέση στην αντιμετώπιση των κύριων στε-
νώσεων των χοληφόρων.463 Στην προχωρημένη νόσο 
με ηπατική ανεπάρκεια, επιβάλλεται η διενέργεια με-
ταμόσχευσης ήπατος.463

13.7. Φλεβική θρομβοεμβολή

Θέση ECCO 13Ι

Η προφύλαξη με αντιθρομβωτικά φάρμακα πρέ-
πει να συστήνεται σε όλους τους ασθενείς με νόσο 
Crohn που νοσηλεύονται [EL5, RG D]. Η θεραπεία

της φλεβοθρόμβωσης στις ΙΦΝΕ πρέπει να ακο-
λουθεί τις καθιερωμένες επιλογές της αντιθρομ-
βωτικής αγωγής [EL 1a, RG Α], λαμβάνοντας υπό-
ψη τον ενδεχόμενα αυξημένο κίνδυνο αιμορρα-
γίας [EL 5, RG D].

Οι ασθενείς με ΙΦΝΕ παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυ-
νο φλεβικής θρομβοεμβολής (ΦΘΕ), που αποτελεί 
σημαντικό κίνδυνο νοσηρότητας και θνησιμότη-
τας.468-471 Η συχνότητα της ΦΘΕ στις ΙΦΝΕ κυμαίνε-
ται μεταξύ 1,2 με 6,7% σε κλινικές μελέτες.469-472 Μία 
πληθυσμιακή μελέτη και μία μελέτη ασθενών-μαρ-
τύρων έδειξαν ότι οι ασθενείς με ΙΦΝΕ έχουν 3,5 φο-
ρές μεγαλύτερο κίνδυνο από τον γενικό πληθυσμό 
και από την ομάδα ελέγχου, αντίστοιχα.468,469 Η εν τω 
βάθει φλεβοθρόμβωση (ΒΦΘ) του κάτω άκρου και η 
πνευμονική εμβολή (ΠΕ) αποτελούν τις συνηθέστε-
ρες θρομβοεμβολικές εκδηλώσεις, αλλά ασυνήθεις 
θέσεις ΦΘΕ, όπως το αγγειακό εγκεφαλικό δίκτυο, η 
πυλαία, οι μεσεντέριες φλέβες και οι φλέβες του αμ-
φιβληστροειδούς έχουν επίσης περιγραφεί. Η αιτία 
του αυξημένου κινδύνου δεν έχει επαρκώς αποσα-
φηνιστεί. Επίκτητοι παράγοντες κινδύνου φαίνεται 
ότι αντιπροσωπεύουν τα πλέον σημαντικά αίτια κα-
θώς και ότι πολλές από τις αιμοστατικές μεταβολές 
συγχρονίζονται με τη φλεγμονώδη δραστηριότη-
τα.472 Έτσι, η πλειονότητα των ΦΘΕ συμβαίνουν κατά 
τη διάρκεια της ενεργού φάσης των ΙΦΝΕ.469 Οι ασθε-
νείς με νόσο Crohn θα πρέπει να ενημερώνονται για 
τους παράγοντες που προδιαθέτουν σε εμφάνιση 
θρόμβωσης όπως τα από του στόματος αντισυλλη-
πτικά και τα μεγάλης απόστασης ταξίδια.

Η διάγνωση της ΦΘΕ θα πρέπει να ακολουθεί τις διε-
θνείς οδηγίες που βασίζονται στις κατάλληλες τεχνι-
κές απεικόνισης.473,474 Οι πλέον ευρέως διαδεδομένες 
μέθοδοι είναι το υπερηχογράφημα και η φλεβογρα-
φία για τη διάγνωση της ΒΦΘ και το σπινθηρογρά-
φημα αιματώσεως-αερώσεως και η «multidetector» 
ελικοειδής υπολογιστική αξονική τομογραφία για τη 
διάγνωση της ΠΕ.
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Η κύρια θεραπεία της οξείας ΒΦΘ και της ΠΕ είναι 
η αντιπηκτική αγωγή για την οποία θα πρέπει να 
ακολουθούνται οι διεθνείς οδηγίες.475,476 Το όφελος 
της αντιπηκτικής θεραπείας είναι ανεξάρτητο από τη 
διάγνωση της νόσου Crohn. Στους ασθενείς με οξεία 
ΒΦΘ και/ή ΠΕ η αντιπηκτική θεραπεία θα πρέπει 
να συνεχίζεται, εάν είναι δυνατόν, για τουλάχιστο 3 
μήνες χρησιμοποιώντας χαμηλού μοριακού βάρους 
ηπαρίνη, ηπαρίνη και «fondaparinux» για την αρχική 
θεραπεία και να συνεχίζεται με ανταγωνιστές της βι-
ταμίνης Κ. Μακροχρόνια θεραπεία, θα πρέπει ιδιαιτέ-
ρως να εξετάζεται για τους ασθενείς, με ένα δεύτερο 
επεισόδιο φλεβικής θρομβοεμβολής. Ο κίνδυνος αι-
μορραγίας, στους ασθενείς με ΙΦΝΕ υπό αντιπηκτική 
αγωγή, σε σχέση με τους χωρίς ΙΦΝΕ ασθενείς δεν 
είναι γνωστός. Μεγάλη γαστρεντερική αιμορραγία 
μπορεί να παρουσιαστεί, αλλά είναι σπάνια. Μία με-
τα-ανάλυση εκτίμησε τη χρήση της ηπαρίνης για τη 
θεραπεία της ελκώδους κολίτιδας, που περιλαμβα-
νόταν σε 8 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες.477 

Σε 6 από 268 ασθενείς στις ομάδες της ηπαρίνης 
αναφέρθηκε αύξηση στις αιμορραγίες από το ορθό: 
μόνο 3 από αυτούς έπρεπε να αποσυρθούν από τη 
μελέτη, συμπεριλαμβανομένου ενός ασθενούς που 
χρειάστηκε επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση. 
Δεν υπάρχει αντίστοιχη βιβλιογραφία για τη νόσο 
Crohn.

Η εισαγωγή στο νοσοκομείο, για μία οξεία πάθηση, 
αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για ΦΘΕ, 
προκαλώντας 8πλάσια αύξηση του κινδύνου.478 Αυ-
τός ο κίνδυνος μπορεί να ελαττωθεί με αντιπηκτική 
προφύλαξη με χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρί-
νη, ηπαρίνη ή «fondaparinux».478,479 Ο αριθμός των 
ασθενών με ΙΦΝΕ, που περιλαμβάνονται στις μελέτες 
είναι πολύ μικρός, για την εξαγωγή επαρκών συμπε-
ρασμάτων, όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα 
της αντιπηκτικής προφύλαξης, ειδικά στις ΙΦΝΕ.480,481 
Παρόλα αυτά, οι νοσηλευόμενοι με ΙΦΝΕ ασθενείς 
έχουν υψηλότερα ποσοστά ΦΘΕ από τους χωρίς 
ΙΦΝΕ ασθενείς, και αυξημένη θνησιμότητα από ΦΘΕ, 
σε σχέση με την κατά ηλικία και συννοσηρότητα 
σχετιζόμενη θνησιμότητα.470,471 Οι νοσηλευόμενοι 

ασθενείς με οξεία σοβαρή ή κεραυνοβόλο νόσο κα-
θώς επίσης και εκείνοι με οξεία διατιτραίνουσα νόσο 
Crohn αντιμετωπίζονται σωστότερα με αντιπηκτική 
προφύλαξη με χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη, 
ηπαρίνη ή «fondaparinux», ιδιαίτερα σε περίπτωση 
παρατεταμένης ακινητοποίησης.469,471,479-481 Η αντιπη-
κτική προφύλαξη, μετά από χειρουργική επέμβαση 
στην κοιλία, πρέπει να ακολουθεί τις ενδεδειγμένες 
οδηγίες.478 Μη ειδικοί για τις ΙΦΝΕ, παράγοντες κιν-
δύνου για ΦΘΕ, μπορεί να αυξάνουν περαιτέρω τον 
κίνδυνο. Έτσι, οι ασθενείς με νόσο Crohn θα πρέπει 
να ενημερώνονται για τους παράγοντες κινδύνου για 
ΦΘΕ, όπως τα από του στόματος, αντισυλληπτικά και 
τα μακρινά ταξίδια.

13.8.  Καρδιοαναπνευστική 
νόσος

Η καρδιακή προσβολή πρέπει να θεωρείται όχι μόνο 
σπάνια, αλλά και συνήθως, υποκλινική [EL 2-3]. Η θε-
ραπεία της, με ΙΦΝΕ σχετιζόμενης, καρδιακής συμ-
μετοχής εξαρτάται από το συγκεκριμένο μοτίβο της 
προσβολής και οι ασθενείς θα πρέπει να εξετάζονται 
από καρδιολόγο. Η πνευμονική νόσος αντιπροσω-
πεύει τις λιγότερο συχνές εξωεντερικές εκδηλώσεις 
των ΙΦΝΕ, αν και η πραγματική συχνότητά της να 
είναι άγνωστη. Συμπτώματα από το αναπνευστικό 
μπορεί να παρουσιάζονται σε >50% των ασθενών 
με ΙΦΝΕ [EL3], αλλά είναι συχνά ήπια, αποδίδονται 
στο κάπνισμα ή αντιμετωπίζονται με αδιαφορία. Τα 
φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων της σουλφασαλα-
ζίνης, της μεσαλαζίνης και της μεθοτρεξάτης μπορεί 
να προκαλέσουν πνευμονίτιδα. Τα συμπτώματα από 
το αναπνευστικό στους ασθενείς που βρίσκονται σε 
θεραπεία με anti-TNF, δεν θα πρέπει ποτέ να αντιμε-
τωπίζονται επιπόλαια, διότι μπορεί να είναι ενδεικτικά 
της έναρξης μιας σοβαρής ευκαιριακής λοίμωξης. Η 
θεραπεία της προσβολής του αναπνευστικού, που 
σχετίζεται με τις ΙΦΝΕ, εξαρτάται από το είδος της 
προσβολής. Χειρουργική επέμβαση στο παχύ έντε-
ρο μπορεί να επιδεινώσει υπάρχουσα νόσο των αε-
ραγωγών [EL3]. 
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14.  Εναλλακτικές θεραπείες 
στη νόσο Crohn 

Κυριότερες μεταβολές επί των Οδηγιών της ECCO του 
2004

Κανένα από τα εναλλακτικά φάρμακα δεν έχει δείξει 
αποτελεσματικότητα, σε τυχαιοποιημένες-ελεγχόμε-
νες μελέτες, στη νόσο Crohn. Τα αρχικά θετικά απο-
τελέσματα με τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα αντισταθμί-
στηκαν από δύο μεγάλες ελεγχόμενες, με εικονικό 
φάρμακο, μελέτες. 

14.1. Εισαγωγή

Η χρήση συμπληρωματικών και εναλλακτικών φαρ-
μάκων, μεταξύ των ασθενών με ΙΦΝΕ, είναι συνήθης 
και οι ιατροί, συχνά, αντιμετωπίζουν ερωτήσεις, σχε-
τικά με τη χρήση τους.482,483 Εντούτοις, συχνά λείπει η 
τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφά-
λειας, διότι υπάρχουν μόνο πολύ λίγες, ελεγχόμενες 
μελέτες, που να εκτίμησαν αυτές τις θεραπείες στις 
ΙΦΝΕ. Καθώς, οι περισσότερες, από τις αναφερόμε-
νες μελέτες περιέχουν μεθοδολογικά προβλήματα, 
είναι συχνά δύσκολο, για τους ιατρούς, να πληροφο-
ρήσουν επαρκώς τους ασθενείς τους. Παρόλα αυτά, 
οι έμπειροι κλινικοί ιατροί αναγνωρίζουν ότι η ανά-
γκη για εναλλακτικές ή συμπληρωματικές θεραπείες 
αντιπροσωπεύει την ανησυχία σχετικά με τα επίμονα 
συμπτώματα και τις υπάρχουσες ή δυνητικές παρε-
νέργειες της κλασικής θεραπείας, επομένως, τέτοιες 
ερωτήσεις είναι καλό να απαντώνται με κατανόηση 
και ενημέρωση. 

14.2. Παράγοντες σύγχυσης

Αρκετοί παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν τόσο 
τους ιατρούς όσο και τους ασθενείς, να νομίσουν 
ψευδώς, ότι μία εναλλακτική θεραπεία έχει αποτέλε-

σμα. Αυτό είναι αληθές τόσο για τις νέες θεραπείες 
στην επιστημονική ιατρική, όσο και για τις ανορθό-
δοξες πρακτικές στη «συμπληρωματική ή εναλλακτι-
κή ιατρική» (ΣΕΙ). Ο μόνος τρόπος να ελεγχθεί αυτό 
είναι η διενέργεια τυχαιοποιημένων, ελεγχόμενων με-
λετών, με ικανοποιητική ισχύ. Οι παράγοντες σύγχυ-
σης, στις μελέτες της ΣΕΙ για τα ΙΦΝΕ περιλαμβάνουν: 

1. Η φυσική ιστορία της νόσου διατρέχει μία κυκλι-
κή πορεία, ώστε οι ΣΕΙ θεραπείες να έχουν επανα-
λαμβανόμενες ευκαιρίες να συμπέσουν με περιό-
δους ύφεσης, που θα συνέβαιναν ούτως ή άλλως

2. Το εικονικό φάρμακο πραγματικά ενεργεί: μέσω 
υποβολής, φρονήματος, προσδοκίας, γνωστικής 
ερμηνείας, ή αντιπερισπασμού, οι ασθενείς που 
λαμβάνουν βιολογικά άχρηστες θεραπείες συχνά 
βιώνουν σημαντική ανακούφιση. Στις μελέτες των 
ΙΦΝΕ, έχουν αναφερθεί για το εικονικό φάρμακο 
υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης, έως 50%

3. Εάν παρουσιαστεί βελτίωση μετά από τόσο 
«εναλλακτική» όσο και επιστημονικά-βασισμένη 
θεραπεία, η ΣΕΙ στρατηγική συχνά επικροτείται 
δυσανάλογα από τον ασθενή, τους συλλόγους 
των ΙΦΝΕ, ή από τους οργανισμούς με έννομο 
συμφέρον.

Γενικά, οι συμπληρωματικές και οι εναλλακτικές θερα-
πείες δεν υπόκεινται σε κανονισμούς, αν και ανεπιθύ-
μητες ενέργειες των φαρμάκων της ΣΕΙ έχουν υπερδι-
πλασιαστεί τα τελευταία έτη (Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας). Για το λόγο αυτό, ο ΠΟΥ πρόσφατα δημοσί-
ευσε ένα καινούργιο σύνολο οδηγιών (http://www.
who.int/medicines/library/trm/Consumer.pdf) για τις 
εθνικές υγειονομικές υπηρεσίες ώστε να αναπτύξουν 
συγκεκριμένες και αξιόπιστες οδηγίες για τη χρήση 
των «συμπληρωματικών ή εναλλακτικών φαρμάκων» 
(ΣΕΦ) από τους καταναλωτές.

14.3. Ορισμοί

Η συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική αποτε-
λεί μια ομάδα διαφορετικών ιατρικών και υγειονομι-
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κών συστημάτων, πρακτικών και προϊόντων, που δεν 
θεωρούνται, προς το παρόν, μέρος της συμβατικής 
θεραπείας. Ενώ υπάρχουν κάποια δεδομένα οφέ-
λους σχετικά με ορισμένες θεραπείες, για τις περισ-
σότερες υπάρχουν καίρια ερωτήματα, που πρέπει να 
απαντηθούν από καλά σχεδιασμένες επιστημονικές 
μελέτες.

Οι συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες 
είναι διαφορετικές οντότητες: η συμπληρωματική 
θεραπεία χρησιμοποιείται μαζί με τα συμβατικά 
φάρμακα, ενώ η εναλλακτική θεραπεία χρησιμο-
ποιείται στη θέση των συμβατικών φαρμάκων. Δια-
κρίσεις οφείλουν να γίνονται μεταξύ των ωφέλιμων 
εναλλακτικών θεραπειών, των στρατηγικών που 
είναι συμπληρωματικές στη συνήθη πρακτική και 
του αληθούς κομπογιαννιτισμού ή της υγειονομικής 
απάτης.

14.4.  Χρήση και συχνότητα 
των ΣΕΦ

Ένας σημαντικός αριθμός ασθενών με ΙΦΝΕ χρησι-
μοποιούν συμπληρωματικές θεραπείες. Μία έρευνα 
το 2003, σε 150 ασθενείς με ΙΦΝΕ, από ένα κέντρο 
τριτοβάθμιας περίθαλψης απεκάλυψε ότι το 60% 
των ασθενών χρησιμοποιούσε ΣΕΙ.484 Δεν βρέθηκαν 
διαφορές όσον αφορά στη διάγνωση της νόσου, το 
επίπεδο εκπαίδευσης, το επάγγελμα, τη χρήση των 
φαρμάκων για τις ΙΦΝΕ, τον αριθμό των νοσηλειών, 
των ιατρικών επισκέψεων και των επισκέψεων σε 
γαστρεντερολόγο. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμε-
νες θεραπείες ήταν η δίαιτα (45%), φυτικά προϊόντα 
(17%), η άσκηση (15%), η προσευχή (11%) και η χα-
λαρωτική θεραπεία (10%). Οι λόγοι προσφυγής στη 
ΣΕΙ ήταν, σε γενικές γραμμές, ο ανεπαρκής έλεγχος 
των συμπτωμάτων: το κοιλιακό άλγος/κωλικοί (64%), 
η διάρροια (60%) και τα αέρια/μετεωρισμός (21%). 
Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με μία εθνι-
κή Γερμανική μελέτη, που βρήκε ότι η δόση των 
στεροειδών σχετιζόταν με τη χρήση των ΣΕΦ.483 Μία 
μελέτη σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες διαπίστωσε 

ότι το 40% χρησιμοποιούσε ΣΕΙ μαζί με τις συμβα-
τικές θεραπείες.485 Η πιο συχνή ΣΕΙ ήταν η θεραπεία 
με βιταμίνες (19%), διαιτητικά συμπληρώματα (17%) 
και φυτικά φάρμακα (14%). Εφόσον οι περισσότεροι 
ασθενείς που χρησιμοποιούν ΣΕΙ αποδίδουν «σημα-
ντικό» όφελος στη χρήση ΣΕΙ, οι ιατροί θα πρέπει να 
διερευνούν τη χρήση τους, ώστε να αναγνωρίσουν 
εκείνους τους ασθενείς που επιθυμούν περισσότερες 
πληροφορίες για τις θεραπευτικές επιλογές και τους 
λόγους επιλογής ή την αποτελεσματικότητα της συμ-
βατικής θεραπείας.

14.5. Επιλογή και αποδείξεις 

Όλες οι θεραπείες της νόσου Crohn θα πρέπει να 
υποστηρίζονται από επιστημονικά αποδεδειγμένη 
αποτελεσματικότητα, επομένως και η ΣΕΙ θα πρέπει 
να αξιολογείται χρησιμοποιώντας την ίδια γενικά 
προσέγγιση της αποτελεσματικότητας και της ασφά-
λειας με τη συμβατική θεραπεία. Αν και το μέτρο ικα-
νοποίησης των ασθενών αποτελεί σημαντικό μέρος 
της διαδικασίας αξιολόγησης, πρέπει να συνοδεύεται 
από αντικειμενικές μετρήσεις της βελτίωσης της ποι-
ότητας ζωής. Μία περιοχή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 
είναι η χρήση μη εγκεκριμένων φυτικών φαρμάκων, 
που μπορεί να περιέχουν επιβλαβή συστατικά.

Υπάρχει ένας αριθμός μη ελεγχόμενων μελετών πα-
ρατήρησης για τη χρήση των ΣΕΦ στις ΙΦΝΕ. Οι λίγες 
ελεγχόμενες μελέτες έχουν διεξαχθεί κυρίως στην 
ελκώδη κολίτιδα και εκθέτουν τα ευεργετικά αποτε-
λέσματα των παραδοσιακών κινέζικων φαρμάκων, 
του χυμού του φυτού αγρόπυρου, του Boswellia 
serrata, της γέλης aloe vera και των υποκλυσμών 
από αγελαδινό πρωτόγαλα.486,487 Αυτές οι μελέτες 
πάσχουν από στοιχειώδη και ουσιαστικά μεθοδολο-
γικά σφάλματα (σχετικά με την ισχύ, με το εάν είναι 
τυφλή, τα κριτήρια εισόδου και τις διαδικασίες τυχαι-
οποίησης) και στερούνται αρκετά αυστηρών μέτρων 
εκτίμησης του αποτελέσματος. Σχεδόν όλες είναι μη 
ελεγχόμενες, μη τυφλές και χωρίς ισχύ, με αποτέλε-
σμα να δυσχεραίνεται η ερμηνεία τους.
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Μόνο λίγες ελεγχόμενες μελέτες αναφέρονται στη 
νόσο Crohn στις οποίες τα αποτελέσματα υποστηρί-
ζουν τη χρήση των ΣΕΦ. Οι Gerhart και συν. αναφέ-
ρουν την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του εκ-
χυλίσματος Η15 της B. serrata σε σχέση με 5-ΑSΑ για 
τη θεραπεία της ενεργού νόσου Crohn.487 Σε αυτή την 
τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη, παράλλη-
λων ομάδων μελέτη, 102 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν 
είτε σε Η15 είτε σε 5-ΑSΑ. Δεν βρέθηκε στατιστικά ση-
μαντική διαφορά και οι συγγραφείς κατέληξαν ότι το 
Η15 δεν υστερεί σε σχέση με τα 5-ΑSΑ. Εντούτοις, το 
όφελος των 5-ΑSΑ στην ενεργό νόσο Crohn είναι μόνο 
οριακό (βλέπε κεφάλαιο για τη θεραπεία της ενεργού 
νόσου) και η μελέτη δεν είχε ικανοποιητική ισχύ για 
να αποδείξει τη μη κατωτερότητα. Σε αντίθεση με την 
ελκώδη κολίτιδα καμία μελέτη δεν έχει διεξαχθεί με 
την aloe verra στη νόσο Crohn.

Υπάρχουν δύο προοπτικές, τυχαιοποιημένες-ελεγ-
χόμενες μελέτες για την αποτελεσματικότητα του 
βελονισμού στις ΙΦΝΕ, μία για την ελκώδη κολίτι-
δα και μία για τη νόσο Crohn. Και οι δύο συνέκρι-
ναν την αποτελεσματικότητα του βελονισμού συ-
μπεριλαμβανομένης της τεχνικής που ονομάζεται 
mοxibustion έναντι του εικονικά διατιτραίνοντος 
βελονισμού (penetrating sham acupuncture, p-
SAC). Στη μελέτη της ελκώδους κολίτιδας, ο δείκτης 
δραστηριότητας της κολίτιδας ελαττώθηκε σημα-
ντικά στην ομάδα της θεραπείας σε σχέση με την 
ομάδα του εικονικού βελονισμού. Παρόλα αυτά, η 
στρατολόγηση ασθενών δεν έφτασε τον στόχο της 
και ο αριθμός των ασθενών ήταν μικρός (n=29).488 
Στη μόνη ελεγχόμενη μελέτη βελονισμού στην 
ενεργό νόσο Crohn, ο CDAI έπεσε σημαντικά μετά 
τη θεραπεία σε σχέση με τον p-SAC (-87 έναντι -39 
βαθμούς) αλλά δεν έφθασε το -100 όριο βαθμών 
όφελους.489

Η κακή θρέψη παρατηρείται τόσο στην ενεργό ΙΦΝΕ 
όσο και στην ανενεργό νόσο και επομένως, η θρέψη 
είναι ένα σημαντικό συμπληρωματικό στοιχείο της 
συμβατικής φαρμακευτικής αγωγής στη νόσο Crohn. 
Εντούτοις, η αντιμετώπιση της κακής διατροφικής 

κατάστασης δεν αποτελεί πρωταρχικό στόχο στους 
ενήλικες, σε αντίθεση με την παιδιατρική νόσο (βλέ-
πε παράγραφο 3). Τα διατροφικά συμπληρώματα με 
σκευάσματα ιχθυελαίων στους ασθενείς με νόσο 
Crohn έχει αναφερθεί να είναι ωφέλιμα στη διατήρη-
ση της ύφεσης. Μία διπλά-τυφλή, με εικονικό φάρμα-
κο ελεγχόμενη μελέτη σε 78 ασθενείς με νόσο Crohn 
έδειξε σημαντική ελάττωση στο ποσοστό υποτρο-
πών.490 Αντίθετα, δύο πρόσφατες μεγάλες μελέτες 
(EPIC-1 και EPIC-2) που περιέλαβαν 753 ασθενείς δεν 
έδειξαν διαφορά στο ποσοστό των υποτροπών μέσα 
σε ένα έτος ανάμεσα στα ω-3 ελεύθερα λιπαρά οξέα 
και στο εικονικό φάρμακο (32% έναντι 36% και 48 
έναντι 49% αντίστοιχα).491 Μία πρόσφατη ανασκόπη-
ση Cochrane συμπέρανε ότι δεν υπάρχει σημαντικό 
όφελος από τα ω-3 λιπαρά οξέα στη θεραπευτική 
αντιμετώπιση της νόσου Crohn.492

14.6. Συμπεράσματα

Πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ εναλλακτικών και 
συμπληρωματικών φαρμάκων. Η ευρεία χρήση τους 
πρέπει να αναγνωριστεί. Ορισμένοι από αυτούς τους 
παράγοντες ασκούν πραγματικές βιολογικές επιδρά-
σεις και δικαιολογούν περαιτέρω διερεύνηση, αλλά 
σε τυχαιοποιημένες μελέτες στη νόσο Crohn μέχρι 
τώρα απέτυχαν να δείξουν κάποιο σημαντικό θερα-
πευτικό όφελος.
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