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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΟΜΙΦΝΕ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ INFLAMMATORY BOWEL DISEASE - DISK ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ
ΕΝΤΕΡΟΥ & ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ INFLAMMATORY BOWEL DISEASE
- DISK: ΥΠΟΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
Α. Κατσούλα1, Γ. Αξιάρης2, Σ. Μιχόπουλος2, Ε. Ζαμπέλη2, Α. Μπιτούλη3, Α. Θεοδωροπούλου3, Κ. Καρμίρης3,
Μ. Παλατιανού4, Γ. Τριμπόνιας4, Μ. Τζουβαλά4, Α. Χρηστίδου5, Ν. Βιάζης5, Γ. Μάντζαρης5, Ν. Δημητριάδης6,
Κ. Σουφλέρης6, Ι. Παχιαδάκης7, Α. Μπουμπόναρης7, Α. Νάκος7, Π. Πάστρας8, Χ. Τριάντος8,
Γ. Θεοχάρης8, Π. Κουρκούλης9, Γ. Μιχαλόπουλος9, Π. Καρατζάς10, Γ. Παπαθεοδωρίδης10, Μ. Μουτζούκης11,
Δ. Χριστοδούλου11, Κ. Κατσάνος11, Χ. Ζλατινούδης12, Ε. Τσιρώνη12, Α. Φιλιππίδης13, Α. Πρωτόπαππας13,
Κ. Παρασκευά14, Ν. Μάθου14, Α. Κουρίκου15, Σ. Μανωλακόπουλος15,
Γ. Κοκκότης16, Γ. Μπάμιας16, Α. Γκλαβάς17, Ι. Παπακωνσταντίνου17, Α. Μαχαίρα18, Ι. Κουτρουμπάκης18,
Ε. Αναγνωστοπούλου19, Α. Μάντακα19, Π. Ταλιμτζή20, Ο. Γιουλεμέ1
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
2
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα», Αθήνα
3
Γαστρεντερολογική Κλινική, “Βενιζέλειο” Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
4
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» - Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής
Αττικής «Αγία Βαρβάρα»,
5
Γαστρεντερολογική Κλινική - Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ευαγγελισμός-Πολυκλινική”, Αθήνα
6
Γαστρεντερολογική Κλινική, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεαγένειο,
7
Γαστρεντερολογική Κλινική, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη
8
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας,
9
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, Τζάνειο,
10
Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα
11
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
12
Γαστρεντερολογική Κλινική, Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», Αθήνα
13
Γαστρεντερολογικό τμήμα, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
14
Γαστρεντερολογικό & Μονάδα Ενδοσκοπήσεων Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων»,
Αθήνα
15
ΗπατοΓαστρεντερολογική - Ενδοσκοπική Μονάδα, Β’ Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Ιπποκράτειο», Αθήνα
16
Γαστρεντερολογική μονάδα, Γ’ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Η Σωτηρία», Αθήνα
17
Β’ Χειρουργική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
18
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
19
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος», Χανιά, Κρήτη
20
Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
1

Σκοπός: Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ) είναι χρόνια νοσήματα και επηρεάζουν πολυδιάστατα τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής. Η εκτίμηση του επιπέδου ανικανότητας στους ασθενείς με
ΙΦΝΕ αξιολογείται με το ερωτηματολόγιο IBD Disability Index (IBD-DI). Πρόσφατα, αναπτύχθηκε μια πιο σύντομη
και περισσότερο «προσανατολισμένη στον ασθενή» εκδοχή του IBD-DI, το IBD Disk. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η επικύρωση της ελληνικής έκδοσης του IBD-Disk και η αξιολόγησή του ως εργαλείο εκτίμησης του
επιπέδου ανικανότητας στην καθημερινή κλινική πράξη.

6

Βιβλίο Περιλήψεων

19ο Πανελληνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου

19ο Πανελληνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου
Επιστημονικό Έργο ΕΟΜΙΦΝΕ

Υλικό-Μέθοδοι: Πρόκειται για μία μη παρεμβατική, πολυκεντρική, προοπτική μελέτη στην οποία έλαβαν μέρος
19 ελληνικά κέντρα από το Σεπτέμβριο του 2019 έως το Σεπτέμβριο του 2020. Η επικύρωση και αξιολόγηση του
IBD-Disk πραγματοποιήθηκε με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες COSMIN. Το IBD-Disk συμπληρώθηκε από τους
ασθενείς στην πρώτη επίσκεψη μαζί με το ερωτηματολόγιο IBD-DI καθώς και στις 4 εβδομάδες και στους 6 μήνες.
Αξιολογήσαμε την εγκυρότητα περιεχομένου, την εγκυρότητα κριτηρίου καθώς και τη δομική εγκυρότητα.
Αποτελέσματα: Στην πρώτη επίσκεψη συμμετείχαν συνολικά 300 ασθενείς (66% νόσος του Crohn, 34% ελκώδης
κολίτιδα) και 269 στην επίσκεψη παρακολούθησης. Μεταξύ των συνολικών βαθμολογιών των δύο ερωτηματολογίων IBD-Disk και IBD-DI υπήρχε καλή συσχέτιση με συντελεστή συσχέτισης Pearson 0,87 (p αναπαραγωγιμότητα
(reproducibility) της συνολικής βαθμολογίας του IBD Disk ήταν υψηλή με συντελεστή συσχέτισης εντός ομάδων
(intraclass correlation coefficient) 0,89 και διάστημα εμπιστοσύνης 95% (CI) (0,86-0,91). Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach alpha για όλα τα στοιχεία ήταν υψηλός με τιμές 0,90 (95% CI = 0,88-0,92), αποδεικνύοντας την
ομοιογένεια των στοιχείων IBD-Disk. Η μέση συνολική βαθμολογία IBD-Disk μειώθηκε σημαντικά σε ασθενείς που
ήταν σε έξαρση της νόσου κατά την πρώτη επίσκεψη και εμφάνισαν ύφεση συμπτωμάτων στην επίσκεψη παρακολούθησης (P = 0,003), ενώ αυξήθηκε σημαντικά σε ασθενείς που ήταν σε ύφεση της νόσου κατά την πρώτη
επίσκεψη και εμφάνισαν έξαρση στην επίσκεψη παρακολούθησης (Ρ = 0,025).
Συμπεράσματα: Το IBD-Disk είναι ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο για την αξιολόγηση της ανικανότητας σε
Έλληνες ασθενείς με Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου.
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ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΟ ΓΛΥΚΟΚΑΛΥΚΑ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΜΥΟΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ
Χ. Τριανταφύλλου1, Μ. Νικολάου2, Ι. Οικονομίδης2, Γ. Μπάμιας3, Ι. Θύμης2, Ι. Παπακωνσταντίνου4
Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα
2
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Αμαλία Φλέμινγκ”, Αθήνα
3
Γαστρεντερολογική Κλινική, 3η Πανεπιστημιακή Παθολογική κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Η Σωτηρία”, Αθήνα
4
Β’ Χειρουργική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Αθήνα
1

Σκοπός: Η μελέτη εξετάζει την καρδιαγγειακή επίδραση μετά από θεραπεία με αναστολείς TNF-a ή χειρουργική
αποκατάσταση, στους ασθενείς με ΙΦΝΕ.
Μέθοδος: 60 ασθενείς ΙΦΝΕ, σε φάση νοσολογικής έξαρσης, χωρίς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου (45
ν.Crohn και 15 ελκώδη κολίτιδα, 40±13 ετών, 53% άνδρες) αξιολογήθηκαν αρχικά και 4 μήνες μετά φαρμακευτική
(antiTNFa - 25 ασθενείς) ή χειρουργική παρέμβαση (35 ασθενείς). Εκτιμήθηκαν: a) καρωτιδο-μηριαία pulse wave
velocity (PWV), κεντρική συστολική αρτηριακή πίεση (cSBP) και δείκτης ενίσχυσης (AI), b) ενδοθηλιοεξαρτώμενη
αγγειοδιαστολή (FMD), c) ο υπογλώσιος ενδοθηλιακός γλυκοκάλυκας (PBR), d) LV longitudinal strain (GLS), strain
rate (GLSR) και (PWV/GLS), e) peak LV twisting, peak twisting velocity (pTwVel), f ) ιστικές ταχύτητες μιτροειδικού
δακτυλίου (S’ και E’), g) Doppler στεφανιαίας εφεδρείας ροής (CFR), h) C-αντιδρώσα πρωτείνη (CRP), τιμή λευκών
αιμοσφαιρίων (WBC) και η μαλονδιαλδεΰδη (MDA). Η σοβαρότητα της νόσου εκτιμήθηκε με κλινικούς δείκτες
Mayo score και Harvey-Bradshaw Index (HBI), και συσχετίστηκε με τις ανωτέρω παραμέτρους.
Αποτελέσματα: Κατά την ένταξη, τα κλινικά σκορ βαρύτητας και τα WBC παρουσίασαν σημαντική συσχέτιση με
τους δείκτες περιφερικού PWV (r=0.4 και r=0.44, pr=0.479, pE’ (r=-0.59 και r=-0.6, p
Τέσσερις μήνες μετά τη θεραπεία, παρατηρήθηκε μείωση των τιμών WBC (1962.8/mm3±0.425/mm3, pCRP
(8.1mg/L±1.7 mg/L, pPBR 5-25 (0.24μm±0.05μm, pFMD, το CFR, το LV GLS, το L4chS, το GcircS και το VAC παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και στις δύο ομάδες (4.5%±0.9%, 0.55±0.08, 1.4%±0.35%, 0.86%±0.23%, 2.2%±0.37%
και 0.05±0.01, pWBC συσχετίσθηκαν σημαντικά με τις αλλαγές του πλάγιου E’, του PBR 10-19, του CFR και του
GcircS (r=-0.36, r=0.35, r=0.36 and r=0.36, pCRP παρουσίασαν σημαντική συσχέτιση με τις αλλαγές του FMD και
του πλάγιου E’ (r=0.35 και r=-0.36, p
Συμπέρασμα: Η βαρύτητα των ΙΦΝΕ σχετίζεται με δυσλειτουργία στην αγγειακή, την διαστολική και την στεφανιαία μικροκυκλοφορία. Η φαρμακευτική αντιφλεγμονώδης αγωγή μέσω αναστολή του TNF-a καθώς και η εντοπισμένη χειρουργική παρέμβαση οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της μυοκαρδιακής παραμόρφωσης, της ενδοθηλιακής και στεφανιαίας μικροκυκλοφορίας, πιθανώς μέσω της συστηματικής μείωσης του φλεγμονώδους φορτίου.
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΖΑΘΕΙΟΠΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΡΘΡΑΛΓΙΩΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ
VEDOLIZUMAB: ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
Γ. Κοκκότης1, Ε. Ζαμπέλη2, Μ. Τζουβαλά3, Ι. Γιώτης3, Φ. Ορφανός4, Β. Μπενέτου4,
Μ. Στουπάκη2, Μ. Γκίζης1, Ν. Λεοντίδης3, Γ. Λεωνιδάκης2, Ν. Περλεπέ1,
Ν. Κιούλος1, Β. Κίτσου1, Μ.-Λ. Χατζηνικολάλου1, Ι. Κουτσουνάς1, Π. Λάγιου4,
Σ. Μιχόπουλος2, Γ. Μπάμιας1
Γαστρεντερολογική μονάδα, Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Αθήνα
2
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα
3
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιώς «Αγιος Παντελεήμων», ΓΝ Δυτικής Αττικής «Αγία
Βαρβάρα»
4
Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Αθήνα
1

Σκοπός: Με την όλο και αυξανόμενη χρήση του βιολογικού παράγοντα Vedolizumab για την θεραπεία της μέτριας και βαριάς Ελκώδους Κολίτιδας (ΕΚ) και νόσου του Crohn έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία η εκδήλωση νεοεμφανιζόμενων και η αναζωπύρωση παλαιότερων εξωεντερικών εκδηλώσεων με εξέχουσες τις αρθραλγίες. Στόχος
της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός της επίπτωσης των αρθραλγιών σε ασθενείς υπό Vedolizumab, η
περιγραφή των χαρακτηριστικών τους και η αναζήτηση προδιαθεσικών παραγόντων για την εμφάνισή τους.
Υλικό-Μέθοδοι: Για τον σκοπό αυτό διενεργήθηκε μια προοπτική μελέτη παρελθόντος σε δύο ομάδες ασθενών.
Ασθενείς που έλαβαν Vedolizumab (115 ασθενείς, άνδρες 50.4%, με ΕΚ στο 69%, μέσης διάρκειας παρακολούθησης 9 μήνες) και Infliximab (93 ασθενείς, άνδρες 69.9%, ν Crohn 71%, μέσης διάρκειας παρακολούθησης 29.1
μήνες) παρακολουθήθηκαν ως προς την εκδήλωση αρθραλγιών. Ως στιγμή εισαγωγής στη μελέτη ορίστηκε η
ημερομηνία της πρώτης έγχυσης ενώ ως στιγμή εξόδου ορίστηκε η ημερομηνία εμφάνισης αρθραλγιών, της
διακοπής του φαρμάκου ή της διακοπή της παρακολούθησης. Το πρόγραμμα SPSS-23 χρησιμοποιήθηκε για την
στατιστική ανάλυση.
Αποτέλεσματα: Οι ασθενείς υπό Vedolizumab είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν νεοεμφανιζόμενη
αρθραλγία (HR=4.76, P=0.001) και αναζωπύρωση παλαιότερης (HR=5.41, P=0.003) σε σύγκριση με τους ασθενείς
υπό Infliximab. Στους ασθενείς που λάβαν Vedolizumab νεοεμφανιζόμενη αρθραλγία εκδηλώθηκε στο 20.9%
ενώ αναζωπύρωση παλαιότερων στο 37.8% από τους 45 με προηγούμενο ιστορικό. Οι νεοεμφανιζόμενες αρθραλγίες ήταν ηπιότερες, είχαν συμμετοχή των περιφερικών αρθρώσεων στο 91.7%, εκδηλώθηκαν σύντομα μετά
την έναρξη του φαρμάκου (διάμεση διάρκεια έκθεσης στο φάρμακο=3 μήνες, IQR=5 μήνες) σε ασθενείς σε ύφεση και υφέθηκαν στο 50% των περιπτώσεων. Με πολυπαραγοντικό μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox η
νεομφανιζόμενες αρθραλγιών συσχετίστηκαν με την εκτεταμένη ΕΚ (HR=2.91, 95%CI=1.04-8.12). Από τους 15
ασθενείς που λάμβαναν συγχρόνως αζαθιοπρίνη κανείς δεν εκδήλωσε νεοεμφανιζόμενη αρθραλγία (X2 P=0.03,
Fisher’s exact test P=0.038). Δεν εντοπίστηκε κανένας προγνωστικός παράγοντας για την αναζωπύρωση παλαιότερων αρθραλγιών. Κανένας ασθενής δεν χρειάστηκε να διακόψει το Vedolizumab λόγω των αρθραλγιών του.
Συμπεράσματα: Η λήψη Vedolizumab σχετίζεται με την εμφάνιση νέων και την αναζωπύρωση παλαιών αρθραλγιών. Οι ασθενείς με εκτεταμένη ΕΚ εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο ενώ η σύγχρονη χορήγηση αζαθιοπρίνης
φαίνεται να έχει προφυλακτική επίδραση. Αυτή η επίδραση θα μπορούσε να είναι ενδεικτική ενός ξεχωριστού
παθοφυσιολογικού μηχανισμού μεσολαβούμενο από τα λεμφοκύτταρα.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ: ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
Μ. Καλογεροπούλου1, Γ. Κωνσταντοπούλου1, Κ. Καραϊβάζογλου1, Θ. Λουριδά2, Ε. Τουρκοχρήστου2, Ε.
Λαμπροπούλου2, Ε. Βίννη2, Χ. Σωτηρόπουλος2, Γ. Διαμαντοπούλου2, Κ. Ασημακόπουλος1,
Κ. Θωμόπουλος2, Γ. Θεοχάρης2, Χ. Τριάντος2
Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Γαστρεντερολογίας, Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Πατρών
1

2

Εισαγωγή: Οι ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ΙΦΝΕ) συχνά αναφέρουν ψυχολογική
δυσφορία, σεξουαλική δυσλειτουργία και φτωχή ποιότητα ζωής.
Σκοπός και μέθοδος: Σκοπός της παρούσας, προοπτικής, τυχαιοποιημένης μελέτης (clinicaltrials.gov,
NCT03667586) είναι να αξιολογήσει την επίδραση της ομαδικής γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας (ΓΣΘ)
στην ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα και τους δείκτες φλεγμονής και βαρύτητας νόσου ΙΦΝΕ ασθενών. Η μελέτη
διεξάγεται στο Τμήμα Γαστρεντερολογίας του ΠΓΝΠ Πατρών με τη συνεργασία της Ψυχιατρικής Κλινικής και χρηματοδοτείται από την ΕΟΜ-ΙΦΝΕ. Ενήλικοι ΙΦΝΕ ασθενείς έχουν ενταχθεί στη μελέτη και έχουν τυχαιοποιηθεί να
λάβουν ομαδική ΓΣΘ ή τη συνήθη φροντίδα για 6 μήνες.
Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε η Νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους Κατάθλιψης, το ερωτηματολόγιο ποιότητας
ζωής SF-36 και ο Διεθνής Δείκτης Στυτικής Λειτουργίας για τους άνδρες ή ο Δείκτης Γυναικείας Σεξουαλικής Λειτουργικότητας για τις γυναίκες, στην αρχή και στο τέλος της μελέτης. Επιπλέον, προσδιορίσθηκαν τα επίπεδα
C-αντιδρώσας πρωτεϊνης (CRP) και υπολογίσθηκαν οι δείκτες βαρύτητας νόσου.
Αποτελέσματα: 64 ασθενείς έχουν ενταχθεί στη μελέτη, 32 σε ψυχοθεραπεία και 32 σε συνήθη φροντίδα. 7
(21.9%) ασθενείς από το σκέλος της ψυχοθεραπείας διέκοψαν πρόωρα, αλλά αξιολογήθηκαν στο τέλος της μελέτης. 6 ασθενείς από το σκέλος της συνήθους φροντίδας δεν έχουν μέχρι σήμερα ολοκληρώσει τις επαναξιολογήσεις τους και τα δεδομένα τους δεν συμπεριελήφθησαν στην τρέχουσα ανάλυση, καταλήγοντας σε ένα σύνολο
58 συμμετεχόντων. 28 (48.3%) ασθενείς είναι άνδρες, 41 (70.7%) πάσχουν από νόσο Crohn και η μέση ηλικία τους
είναι 42,6 έτη (ΤΑ: 12,8).
Οι ασθενείς σε ψυχοθεραπεία ανέφεραν σημαντική μείωση στα συμπτώματα άγχους (p=0,007) και κατάθλιψης
(p=0,016), σημαντική βελτίωση στη γενική υγεία (p=0.001), τη ζωτικότητα (p=0.018), την κοινωνική λειτουργικότητα (P=0.003) και την ψυχική υγεία (p=0.003), μειωμένο σωματικό πόνο (p=0.014) και μειωμένα επίπεδα C-αντιδρώσας πρωτεϊνης (p=0,030) σε σύγκριση με τους μάρτυρες.
Συμπεράσματα: Η ομαδική ΓΣΘ συμβάλλει στην ανακούφιση της ψυχολογικής δυσφορίας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ύφεση της φλεγμονής στους ΙΦΝΕ ασθενείς.
Βιβλιογραφία
1. Byrne G, Rosenfeld G, Leung Y, Qian H, Raudzus J, Nunez C, Bressler B. Prevalence of Anxiety and Depression
in Patients with Inflammatory Bowel Disease. Can J Gastroenterol Hepatol. 2017;2017:6496727. doi:
10.1155/2017/6496727. Epub 2017 Oct 18.
2. Jedel S1, Hood MM, Keshavarzian A. Getting personal: a review of sexual functioning, body image, and their
impact on quality of life in patients with inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis. 2015 Apr;21(4):92338. doi: 10.1097/MIB.0000000000000257.
3. ECCO-EFCCA Patient Guidelines, 2017, Barcelona. Retrieved from: https://www.ecco-ibd.eu/index.
php/publications/ecco-guidelinesscience.htmlhttps://www.ecco-ibd.eu/index.php/publications/eccoguidelinesscience.html Μη διστάσετε
4. Schoultz M1, Atherton I2, Watson A3. Mindfulness-based cognitive therapy for inflammatory bowel disease
patients: findings from an exploratory pilot randomised controlled trial. Trials. 2015 Aug 25;16:379. doi:
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10.1186/s13063-015-0909-5.
5. McCombie A, Gearry R, Andrews J, Mulder R, Mikocka-Walus A. Does Computerized Cognitive Behavioral
Therapy Help People with Inflammatory Bowel Disease? A Randomized Controlled Trial. Inflamm Bowel Dis.
2016 Jan;22(1):171-81.
6. Mikocka-Walus A, Bampton P, Hetzel D, Hughes P, Esterman A, Andrews JM. Cognitive-Behavioural Therapy
for Inflammatory Bowel Disease: 24-Month Data from a Randomised Controlled Trial. Int J Behav Med. 2017
Feb;24(1):127-135. doi: 10.1007/s12529-016-9580-9.
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ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΝΕΥΡΟΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΛΕΟΚΟΛΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ
A. Γκλαβάς1, Ντ. Τηνιακού2, Δ. Καρανδρέα2, Γ. Καραμανώλης3, Γ. Μπάμιας4, Ι. Παπακωνσταντίνου1,
Υπό την αιγίδα την Ελληνικής Ομάδας Μελέτης Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου
(ΕΟΜ-ΙΦΝΕ)
Β’ Χειρουργική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα,
Ελλάδα
3
Γαστρεντερολογική Μονάδα, Β’ Χειρουργική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο
Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα
4
Γαστρεντερολογική Μονάδα, Γ’ Παθολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό
Νοσοκομείο «Η Σωτηρία», Αθήνα
1

2

Σκοπός: Ο κίνδυνος μετεγχειρητικής υποτροπής (MY) έπειτα από ειλεοκολική εκτομή (ΕΕ) για νόσο Crohn (NC)
είναι υψηλός. Η μυεντερική πλεγματίτιδα είναι αναγνωρισμένος παράγοντας κινδύνου. Ο πρωταρχικός σκοπός
αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης της έκφρασης του νευροπεπτιδίου P (NPY), αγγειοδραστικού εντερικού πεπτιδίου (VIP), και ουσίας P (SP) με την παρουσία και τη βαρύτητα της πλεγματίτιδας στο εγγύς
όριο εκτομής. Δευτερεύοντες στόχοι ήταν η εκτίμηση της προγνωστικής αξίας της ανοσοϊστοχημικής έκφρασης
των νευροπεπτιδίων και η αναγνώριση παραγόντων κινδύνου για ΜΥ.
Υλικό και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική, μονοκεντρική μελέτη, σε ασθενείς με ΝC που υπεβλήθησαν
σε ΕΕ. Έγινε καταγραφή των δημογραφικών και κλινικών δεδομένων των ασθενών και της ενδοσκοπικής, κλινικής
και χειρουργικής ΜΥ. Η παρουσία και η βαρύτητα της πλεγματίτιδας αξιολογήθηκε με χρώση αιματοξυλίνης- ηωσίνης. Η χρώση Giemsa χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της συμμετοχής μαστοκυττάρων στην πλεγματίτιδα.
Η ανίχνευση Τ λεμφοκυττάρων και των ΝΡΥ-, VIP- και SP-εργικών νευρώνων έγινε με ανοσοϊστοχημικές μεθόδους.
Η έκφραση των παραπάνω πεπτιδίων ποσοτικοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ψηφιακή ανάλυση εικόνας.
Αποτελέσματα: Συμπεριελήφθησαν 79 ασθενείς (44 άνδρες) με διάμεση ηλικία τα 35 έτη και διάμεση παρακολούθηση 71 μηνών. Μυεντερική και η υποβλεννογόνια πλεγματίτιδα διαπιστώθηκαν στο 83,5% και στο 73,4%
των ασθενών, αντίστοιχα. Δεν ανιχνεύθηκε συσχέτιση μεταξύ της έκφρασης των NPY, VIP και SP και της παρουσίας ή της βαρύτητας της πλεγματίτιδας. Παρομοίως, ο αριθμός των εμπλεκόμενων Τ λεμφοκυττάρων ή μαστοκυττάρων δεν συσχετίστηκε με την έκφραση των νευροπεπτιδίων. Από την μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική
ανάλυση επιβίωσης (παλινδρόμηση Cox), το κάπνισμα και η μέτρια / σοβαρή μυεντερική πλεγματίτιδα ήταν ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για ενδοσκοπική ΜΥ, ενώ το κάπνισμα, η σοβαρή μυεντερική πλεγματίτιδα και το
θετικό εγγύς όριο εκτομής για κλινική ΜΥ.
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη δεν τεκμηρίωσε συσχέτιση μεταξύ της πλεγματίτιδας και της έκφρασης συγκεκριμένων νευροπεπτιδίων. Το κάπνισμα, η μυεντερική πλεγματίτιδα και το θετικό εγγύς όριο εκτομής αναδείχθηκαν ως ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για ΜΥ.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1
IN VITRO ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΕΙΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΕΜΒΡΥΙΚΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ
Λ. Κανδηλογιαννάκης1, Ε. Φιλίδου1, Ι. Δρυγιαννάκης2, Γ. Ταραπατζή1,
Κ. Αρβανιτίδης1, Γ. Μπάμιας3, Β. Βαλάτας2, Β. Πασπαλιάρης4, Γ. Κολιός1
Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
2
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
3
Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Σωτηρία», Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
4
Tithon Biotech Inc, San Diego, USA
1

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάπτυξη εντερικών οργανιδίων (ΕΟ) από ανθρώπεια εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα και ο έλεγχος της έκφρασης ινωτικών και μεσεγχυματικών παραγόντων κατά την εξέλιξή τους. Επιπλέον, διερευνήθηκε η επίδραση των προφλεγμονωδών κυτταροκινών, IL-1α και ΤΝF-α, στην έκφραση ινωτικών και
φλεγμονωδών μεσολαβητών από τα ΕΟ.
Υλικό-Μέθοδοι: Η ανθρώπεια κυτταροσειρά εμβρυικών βλαστοκυττάρων (Η1) καλλιεργήθηκε και στη συνέχεια
διαφοροποιήθηκε προς ΕΟ χρησιμοποιώντας εμπορικά διαθέσιμο κιτ. Τα ΕΟ χαρακτηρίστηκαν με ανοσοφθορισμό σε όλα τα στάδια διαφοροποίησης. Προκειμένου να εξεταστεί η εξέλιξή τους, συγκρίναμε την mRNA έκφραση ινωτικών και μεσεγχυματικών δεικτών στις γενεές 1-10. Προκειμένου να εξεταστεί η λειτουργικότητά τους, ΕΟ
από διαφορετικές γενεές διεγέρθηκαν με 5ng/ml IL-1α και 50ng/ml TNF-α για 12 ώρες, συλλέχθηκε το ολικό RNA
και εξετάστηκε η ινωτική και φλεγμονώδης έκφραση mRNA. Τα αντίγραφα mRNA των CD90, κολλαγόνου τύπου Ι,
III, φιμπρονεκτίνης, CXCL8, CXCL10 και CXCL11 μετρήθηκαν με reverse transcription quantitative PCR.
Αποτελέσματα: Τα ΕΟ αναπτύχθηκαν επιτυχώς καθώς ήταν θετικά για όλους τους υπό μελέτη δείκτες, καθ ‘όλη
τη διάρκεια της ανάπτυξής τους. Όσον αφορά στην εξέλιξή τους, παρατηρήσαμε υψηλή έκφραση των παραγόντων CD90, κολλαγόνου τύπου Ι, τύπου III και φιμπρονεκτίνης, οι οποίοι όμως σταδιακά μειώθηκαν κατά την
διάρκεια των γενεών. Όσον αφορά στις ινωτικές και φλεγμονώδεις αποκρίσεις από τα ΕΟ, παρατηρήσαμε ότι η διέγερση με IL-1α και TNF-α είχε ως αποτέλεσμα την στατιστικά σημαντική αύξηση των ινωτικών παραγόντων, της
φιμπρονεκτίνης, του κολλαγόνου τύπου Ι και του τύπου III στις γενεές 2 και 4, αλλά δεν είχε επίδραση στις γενεές
8 και 10. Ομοίως, η διέγερση με IL-1α και TNF-α οδήγησε στη στατιστικά σημαντική επαγωγή των φλεγμονωδών
χημειοκινών CXCL8, CXCL10 και CXCL11 στις γενεές 2 και 4, ενώ δεν παρατηρήθηκε καμία επίδραση στις γενεές
8 και 10.
Συμπεράσματα: Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι τα ΕΟ απαρτίζονται από ένα λειτουργικό μεσέγχυμα, το οποίο
σταδιακά μειώνεται κατά τη διάρκεια των γενεών. Οι φλεγμονώδεις και ινωτικές αποκρίσεις των ΕΟ φαίνεται να
εξαρτώνται από την λειτουργικότητα του μεσεγχύματος τους. Επομένως, οι μελέτες εντερικής φλεγμονής και
ίνωσης που χρησιμοποιούν ΕΟ ως in vitro μοντέλα, θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε πρώιμες γενεές, όταν το
μεσέγχυμα των ΕΟ εξακολουθεί να είναι λειτουργικό.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ:
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
Α. Μπιτούλη, Π. Νικολάου, Μ. Βελεγράκη, Α. Ψιστάκης, Μ. Φραγκάκη,
Ε. Βάρδας, Γ. Πασπάτης, Κ. Καρμίρης, Α. Θεοδωροπούλου
Γαστρεντερολογική Κλινική, «Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
Σκοπός: Η αιτιοπαθογένεια των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου (ΙΦΝΕ) περιλαμβάνει αλληλεπίδραση μεταξύ γενετικών, μικροβιακών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή
των χαρακτηριστικών της νόσου και της θεραπείας ασθενών με ΙΦΝΕ με συγγένεια α΄ βαθμού.
Υλικά-Μέθοδοι: Δημογραφικά, κλινικά, ενδοσκοπικά και ιστολογικά δεδομένα ασθενών με ΙΦΝΕ και συγγένεια
α’ βαθμού ελήφθησαν από βάση καταγραφής του κέντρου μας αναδρομικά. Οι ασθενείς μελετήθηκαν ανά ζεύγη
ως προς τα χαρακτηριστικά της νόσου και τη θεραπεία που λαμβάνουν.
Αποτελέσματα: Εντοπίστηκαν 136/1226 (11.1%) ασθενείς με ΙΦΝΕ με συγγένεια α΄ βαθμού.103 παρακολουθούνται στο κέντρο μας και διαχωρίστηκαν σε 54 ζεύγη, 70.3% εκ των οποίων διαγνώστηκαν με το ίδιο νόσημα. Η
συγγενική σχέση ήταν: μητέρα-υιός (18.5%), μητέρα-κόρη (14.8%), πατέρας-υιός (16.7%), πατέρας-κόρη (11,1%),
αδέρφια διαφορετικού φύλου (16.7%), ίδιου φύλου-αγόρια (12.9%) (ένα ζεύγος μονοζυγωτικών διδύμων) και
ίδιου φύλου-κορίτσια (7.4%). Στα 26/54 ζεύγη (48.1%) η διάγνωση έγινε σε ηλικία 17-40 ετών, στα 8/54 (14.8%) >
40 ετών ενώ στο 37.1% τα δύο μέλη δεν ανήκαν στην ίδια ηλικιακή ομάδα. Η νόσος παρουσίαζε την ίδια έκταση
σε 5/12 (41.7%) ζεύγη με ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ) και την ίδια εντόπιση σε 16/26 (61.5%) και την ίδια συμπεριφορά
σε 20/26 76.9%) ζεύγη με νόσο του Crohn (NC) κατά τη διάγνωση. Η αρχική θεραπεία που χορηγήθηκε στα ζεύγη
με τα ίδια χαρακτηριστικά νόσου περιελάμβανε της ίδιας κατηγορίας φάρμακα στο 44.5% των ζευγών ενώ αυξήθηκε στο 59.3% κατά την παρακολούθηση. Επέκταση της νόσου παρατηρήθηκε και στους δύο στο 66.7% των
ζευγών με ΕΚ ενώ αλλαγή στην εντόπιση στο 30.7% και στη συμπεριφορά στο 57.6% των ζευγών με NC. Tέλος, 3/6
(50%) ζευγάρια συζύγων ασθενών με ΙΦΝΕ, έχουν παιδί επίσης με ΙΦΝΕ.
Συμπεράσματα: Ένας στους εννέα ασθενείς του κέντρου μας έχει συγγενή α΄ βαθμού με ΙΦΝΕ. Περίπου ¾ αυτών παρουσιάζουν το ίδιο νόσημα. Οι συγγενείς με NC έχουν συχνότερα κοινά χαρακτηριστικά νόσου σε σχέση
με αυτούς με ΕΚ κατά τη διάγνωση αλλά οι τελευταίοι παρουσιάζουν συχνότερα αλλαγή στη μορφή της νόσου.
Περίπου 2/3 των συγγενών καταλήγουν να λαμβάνουν την ίδια θεραπεία. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν στην χορήγηση σε πρώιμο στάδιο της καταλληλότερης αγωγής αλλά και στην έγκαιρη ανίχνευση και
παρακολούθηση επιπλοκών της νόσου.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΠΑΘΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ
ΝΟΣΩΝ
Π. Νικολάου1, Γ. Δημητράκη2, Α. Μπιτούλη1, Γ. Πασπάτης1, Α. Θεοδωροπούλου1
1

Γαστρεντερολογική κλινική, «Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
2
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη

Σκοπός: Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι να εξετάσει τη σχέση ψυχοκοινωνικών μεταβλητών με την ενεργότητα Ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων (νόσος Crohn και ελκώδη κολίτιδα). Συγκεκριμένα διερευνάται η μεσολαβητική επίδραση των στρατηγικών διαχείρισης της ασθένειας και της ψυχικής υγείας των ασθενών στη σχέση
αναπαραστάσεων της ασθένειας και ενδεικτικών δεικτών ενεργότητας όπως η ταχύτητα καθίζησης ερυθρών
(TKE) και C- αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP).
Υλικά - Μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν 140 εξωτερικοί ασθενείς που παρακολουθούνται στο κέντρο μας
(77ασθενείς με νόσο Crohn και 62 με ελκώδη κολίτιδα). Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε, το
Revised illness Perception Questionnaire, το Coping with Health Inquires καθώς και το Hospital Anxiety and
Depression Scale. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με βάση τη μέθοδο αξιολόγησης έμμεσων επιδράσεων σε
μοντέλα πολλαπλών μεσολαβητών των Peacher & Hayes.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι η αίσθηση προσωπικού ελέγχου των ασθενών συνδέονταν με την ταχύτητα καθίζησης μέσω της υποκειμενικής ψυχικής υγείας αυτών (point estimate =-0,77, SE
= 0,15, 95% C.I Lower =-0,77, Upper=-0,15), η αντίληψη αναφορικά με την περιοδικότητα των συμπτωμάτων
συνδέονταν άμεσα με την TKE (point estimate=1,61, SE=0,54, C.I Lower=0,54, Upper=2,26) και έμμεσα μέσω της
ψυχικής υγείας (point estimate=0,41, SE= 0,21, C.I Lower=0,05, Upper=0,90) καθώς και μέσω των ανακουφιστικών
στρατηγικών διαχείρισης (point estimate= 0,11, SE= 0,09, C.I Lower= 0,01, Upper=0,38). Δεν βρέθηκαν στατιστικά
σημαντικές επιδράσεις μεταξύ αναπαραστάσεων της ασθένειας και της CRP.
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της έρευνας αυτής καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα της επίδρασης των ψυχοκοινωνικών παραγόντων (γνωστική κατανόηση της νόσου, συμπεριφορές υγείας και ψυχική ευεξία) στην ενεργότητα της νόσου των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων, πράγμα που κάνει σαφές πως η ύφεση των νοσημάτων
αυτών θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα διαφορετικών παραγόντων βιολογικών και ψυχοκοινωνικών, αλλά και
συνδυαστικών θεραπειών.

18

Βιβλίο Περιλήψεων

19ο Πανελληνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου

19ο Πανελληνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου
Προφορικές Ανακοινώσεις

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ TOFACITINIB ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ
ΑΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Ι. Μουσαβερέ, Κ. Κατσάνος, Χ. Λαμούρη, Μ. Μουτζούκης, Φ. Φουσέκης,
Β. Θεόπιστος, Ν. Τζαμπούρας, Δ. Χριστοδούλου
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Σκοπός: Η σοβαρή ελκώδης κολίτιδα μπορεί να είναι ανθεκτική στη θεραπεία. Καταγράφηκε η αρχική εμπειρία
ενός τριτοβάθμιου κέντρου στη θεραπεία με tofacitinib ασθενών με σοβαρή ελκώδη κολίτιδα ανθεκτική στα
κορτικοειδή και στις λοιπές θεραπείες.
Υλικό - Μέθοδοι: Εντάχθηκαν δέκα ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα σε θεραπεία με tofacitinib. Όλοι οι ασθενείς που
συμμετείχαν είχαν προηγουμένως λάβει θεραπεία με μεσαλαζίνη, infliximab, vedolizumab με ανεπαρκή ανταπόκριση ή απώλεια της ανταπόκρισης. Τέσσερις από αυτούς είχαν λάβει και αζαθειοπρίνη , ενώ ένας είχε λάβει
adalimumab και ένας golimumab. Οι μισοί από αυτούς είχαν ως αρχική διάγνωση αριστερή κολίτιδα και οι άλλοι
μισοί πανκολίτιδα.
Αποτελέσματα: Ο πρώτος ασθενής παρουσίασε ύφεση των συμπτωμάτων από τις πρώτες 10 ημέρες της αγωγής.
Ωστόσο μετά από 8 εβδομάδες θεραπείας συντήρησης, αυξήθηκε η ημερήσια δόση σε 15mg λόγω εξάρσεως με
καλή κλινική ανταπόκριση και διατήρησε τη δοσολογία αυτή και για συντήρηση. Τέσσερις ασθενείς παρουσίασαν
κλινική ύφεση από τις πρώτες μέρες χορήγησης του φαρμάκου και λαμβάνουν θεραπεία συντήρησης με 10mg
ημερησίως (5mg δύο φορές την ημέρα). Οι υπόλοιποι ασθενείς ενώ στην αρχή πέτυχαν πλήρη ύφεση, στην πορεία παρουσίασαν περιοδικές εξάρσεις , οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με αύξηση της δοσολογίας του φαρμάκου
και τώρα βρίσκονται σε ύφεση. Κανένας από τους ασθενείς δεν παρουσίασε ανεπιθύμητες ενέργειες μέχρι τη
στιγμή αυτή, με μέση διάρκεια θεραπείας περί τους 8 μήνες.
Συμπεράσματα: Το tofacitinib έδειξε ασφάλεια και αποτελεσματικότητα κατά τη θεραπεία της ανθεκτικής ελκώδους κολίτιδας με ενθαρρυντικά πρόδρομα αποτελέσματα τόσο στην επαγωγή όσο και στην διατήρηση της
ύφεσης. Επιπλέον, εφαρμόστηκε τροποποίηση του δοσολογικού σχήματος σύμφωνα με την κλινική πορεία του
κάθε ασθενή.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ADALIMUMAB ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ
ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
Ε. Ορφανουδάκη1, Μ. Γαζούλη2, Ε. Θεοδωράκη1, Κ. Φωτεινογιαννοπούλου1,
Ν.-Π. Ανδρέου2, Ι. Κουτρουμπάκης1
Γαστρεντερολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών, Εργαστήριο Βιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
1

2

Σκοπός: Η μέτρηση των κυκλοφορούντων επιπέδων του adalimumab (ADA-TLs) και των αντισωμάτων έναντι αυτού (ADA-Abs) χρησιμοποιείται κυρίως επί έξαρσης της νόσου για τη βελτιστοποίηση της θεραπείας σε ασθενείς
με ΙΦΝΕ. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να εκτιμηθεί ο ρόλος της προληπτικής μέτρησης των ADA-TLs και ADAAbs σε ασθενείς με ΙΦΝΕ υπό θεραπεία συντήρησης με ΑDA.
Υλικό-Μέθοδοι: Συμπεριλήφθηκαν διαδοχικοί ασθενείς σε θεραπεία συντήρησης με ADA στους οποίους μετρήθηκαν τα ΑDA-TLs και ADA-Abs στον ορό ακριβώς προ της χορήγησης του φαρμάκου. Ταυτόχρονα μελετήθηκαν
δεδομένα που αφορούσαν βιοδείκτες ορού [ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ), CRP, λευκά αιμοσφαίρια (WBC),
αιμοσφαιρίνη (Hgb), αιμοπετάλια (PLT)], κοπράνων [κατ’οίκον μέτρηση καλπροτεκτίνης (FC)] και την ενδοσκοπική ενεργότητα της νόσου από πρόσφατες ενδοσκοπήσεις (± 3 μήνες από τη μέτρηση των επιπέδων-αντισωμάτων). Η νόσος θεωρήθηκε ενδοσκοπικά ενεργή αν υπήρχε ενδοσκοπικό Mayo score ≥2 για την ελκώδη κολίτιδα
και SES-CD score >6 για νόσο Crohn (NC).
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 52 ασθενείς υπό ADA (48 NC, 31 άνδρες, μέσης ηλικίας 42.1±12.6 έτη, 8 σε συνδυασμένη θεραπεία με ανοσοτροποποιητικό φάρμακο, 23 σε εντατικοποιημένο σχήμα). Διάμεσος χρόνος (IQR) από
την έναρξη του ADA ήταν 31 (17.5-38.5) μήνες και διάμεση (IQR) τιμή των ADA-TLs ήταν 8.24 μg/ml (3.32-10.02).
Πέντε (9.6%) ασθενείς είχαν θετικά ADA-Abs (>3AU/ml). Τα ADA-TLs συσχετίστηκαν σημαντικά με την εμφάνιση ADA-Abs (r=-0.566, pBMI (r=-0.241, p=0.09). Δεν αναδείχθηκε σημαντική διαφορά στα ADA-TLs μεταξύ των
ασθενών που ελάμβαναν συνδυασμένη με ανοσοκατασταλτικό θεραπεία ή ήταν σε εντατικοποιημένο σχήμα.
Ενδοσκοπικά δεδομένα (±3 μήνες) υπήρχαν σε 20 ασθενείς στους οποίους δεν βρέθηκε συσχέτιση των ADA-TLs
ή ADA-Abs με την ενδοσκοπική ενεργότητα της νόσου στη μονοπαραγοντική ανάλυση (p=0.91 και p=0.42 αντίστοιχα).
Συμπεράσματα: Ο προληπτικός έλεγχος των ADA-TLs και Abs σε ασθενείς με ΙΦΝΕ υπό θεραπεία συντήρησης με
adalimumab φαίνεται να έχει αξία σαν μια συνεκτιμούμενη παράμετρος στην διαχείριση των ασθενών. Η συνέχιση της μελέτης σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και με δεδομένα παρακολούθησης θα μας προσδιορίσει περαιτέρω το όφελος αυτής της πρακτικής
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6
Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ
ΕΝΤΕΡΟΥ: ΜΙΑ ΜΟΝΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Κ. Φωτεινογιαννοπούλου1, Α. Μαλά2, Μ. Τσαφαρίδου1, Ε. Θεοδωράκη1,
Ε. Ορφανουδάκη1, Ι. Κουτρουμπάκης1
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
1

2

Εισαγωγή: Οι ασθενείς με Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου (ΙΦΝΕ) συχνά εμφανίζουν συννοσηρότητες όπως κακοήθεις νεοπλασίες (ΚΝ). Οι ΚΝ αποτελούν την 2η αιτία θανάτου στις ΙΦΝΕ, μετά τα καρδιαγγειακά,
όπως στον γενικό πληθυσμό.
Σκοπός και Μέθοδος: Η προοπτική/αναδρομική καταγραφή των ΚΝ σε ασθενείς με ΙΦΝΕ από 01/2015- 01/2021
και η αντιστοίχιση αυτών με ασθενείς με ΙΦΝΕ χωρίς ΚΝ [1:3 ως προς την διάγνωση (νόσο Crohn ΝC και ελκώδη
κολίτιδα ΕΚ), την ηλικία (+-5χρόνια) και το φύλο] ώστε να αναδειχτούν πιθανοί παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης
ΚΝ.
Αποτελέσματα: Από τους 849 ΙΦΝΕ ασθενείς της βάσης δεδομένων του ΠαΓΝΗ 49 (5.8 %) διαγνώστηκαν με 52
ΚΝ κατά την παρακολούθηση της ΙΦΝΕ ενώ 11 είχαν ΚΝ (1.3%) πριν τη διάγνωση ΙΦΝΕ. Στον Πίνακα 1 περιλαμβάνονται τα βασικά δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά, και δεδομένα θεραπείας, των ασθενών με και χωρίς
ΚΝ και ΙΦΝΕ (146 ασθενείς). Από αυτούς με ΚΝ οι 26 (53%) ήταν γυναίκες, 31 (63.3%) είχαν NC, η διάμεση ηλικία
διάγνωσης της ΚΝ ήταν τα 63 έτη (51.7-72.2) IQR 20.5 και η διάμεση διάρκεια της ΙΦΝΕ ήταν οι 11 μήνες (6.7-22.7)
IQR 16. Οικογενειακό ιστορικό ΚΝ είχαν οι 5 (10.2%), ενεργοί καπνιστές ήταν 13 (26.5%) και πρώην 18 (36.7%). Οι
22 (44.9%) είχαν εκτεθεί σε ανοσοκατασταλτικά, οι 19 (38.8%) σε anti-TNFs, οι 18 (36.7%) σε άλλους βιολογικούς
και οι 12 (24.5%) σε συνδυαστική θεραπεία. Μόνο 6 (11.5%) ανέπτυξαν καρκίνο παχέος εντέρου ενώ η πλειοψηφία παρουσίασαν εξωεντερικές ΚΝ. Έξι ασθενείς με ΚΝ (12.2%) υποτροπίασαν και τελικά 5 (10.2%) κατέληξαν. Η
μονοπαραγοντική ανάλυση δεν ανέδειξε στατιστική σημαντικότητα για το είδος της θεραπείας (ανοσοκατασταλτικά, βιολογική θεραπεία, συνδυαστική θεραπεία), για τη διάρκεια αυτής είτε για άλλο παράγοντα κινδύνου.
Συμπεράσματα: Η συχνότητα ΚΝ σε ασθενείς με ΙΦΝΕ είναι 5.8% και φαίνεται να είναι συχνότερες σε γυναίκες
(53%) και στη NC (63.3%). Δεν βρέθηκε κάποιος στατιστικά σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη κακοηθών νεοπλασιών στους ασθενείς με ΙΦΝΕ.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7
Η ΝΟΣΟΣ CROHN ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ
Ε. Συμεωνίδου1, Κ. Μπαλλάς1, Ο. Γιουλεμέ2, Ι. Γουλής3, Γ. Ζαχαριουδάκης1, Α. Καμπαρούδης1
Ε’ Χειρουργική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
3
Δ’ Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
1

2

Σκοπός: Τα δύο τρίτα των ασθενών με νόσο Crohnθα υποβληθούν αναγκαστικά σε χειρουργική επέμβαση κατά
τη διάρκεια της ζωής τους, ενώ υψηλά παραμένουν τα ποσοστά ενδοσκοπικής υποτροπής ακόμη και επανεπέμβασης. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της εμπειρίας της κλινικής μας στη διαχείριση ασθενών με νόσο
Crohn.
Υλικό- μέθοδοι :41 ασθενείς που χειρουργήθηκαν στην κλινική μας τη χρονική περίοδο 2017-2021. Οι παράγοντες που μελετήθηκαν είναι το φύλο, η ηλικία, η ηλικία έναρξης, η εντόπιση, η ένδειξη και το είδος του χειρουργείου, η κλινική είτε ενδοσκοπική υποτροπή, η επανεπέμβαση, η παρουσία κοκκιωμάτων, το κάπνισμα, το φύλο,
η εξωεντερική νόσος, η νοσηρότητα και η θνησιμότητα.
Αποτελέσματα: 53,7% (22/41) των ασθενών υπεβλήθησαν σε ειλεοτυφλεκτομή, εκ των οποίων το 22,7% (5/22)
ολοκληρώθηκε λαπαροσκοπικά. 48,8% (20/41) των ασθενών εμφανίζει κάποιο είδος συριγγίουκαι το 9,7% (4/41)
απόστημα στο δεξιό λαγόνι βόθρο. Το 22% (9/41) των ασθενών είχε ήδη υποβληθεί σε χειρουργείο για τη νόσο
στο παρελθόν. Οι κυριότερες ενδείξεις για χειρουργείο αποτελούν το εμμένον κοιλιακό άλγος, η παρουσία ατελούς ειλεού, η παρουσία συριγγίων και η διάτρηση. Η εξωεντερικής νόσος σχετίζεται με διπλάσια πιθανότητα
υποτροπής, ενώ ασθενείς με ειλεοκολική εντόπιση εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα πολλαπλών χειρουργείων
p=0,001.9,7% (4/41) ασθενείς εμφάνισαν ενδοσκοπική υποτροπή ένα χρόνο μετά το χειρουργείο, ενώ ένα χρειάστηκε επανεπέμβαση λόγω υποτροπής. Η υψηλή νοσηρότητα σχετίζεται με τη παρουσία συριγγοποιού νόσου.
Ένα περιστατικό απεβίωσε λόγω δωδεκαδακτυλικού συριγγίου.
Συμπεράσματα: Η έγκαιρη χειρουργική παρέμβαση και η σύνθετη διαχείριση των περιστατικών με νόσο Crohn
απαιτεί τη συνεργασία γαστρεντερολόγων και γενικών χειρουργών. Η λαπαροσκοπική προσέγγιση είναι εφικτή
ιδιαίτερα στη στενωτική μορφή της νόσου, ενώ ο ρόλος της ολικής εκτομής του μεσεντερίου στην μείωση της
πιθανότητας υποτροπής βρίσκεται εκ νέου υπό συζήτηση.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8
“ΠΑΡΑΔΟΞΕΣ” ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Α. Ψιστάκης, Μ. Βελεγράκη, Π. Νικολάου, Α. Μπιτούλη, Μ. Φραγκάκη, Ε. Βάρδας,
Γ. Πασπάτης, Κ. Καρμίρης, Α. Θεοδωροπούλου
Γαστρεντερολογική Κλινική, «Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη
Σκοπός: Η εμφάνιση παράδοξων φλεγμονωδών εκδηλώσεων δεν είναι σπάνια στους ασθενείς σε θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες, κυρίως όταν λαμβάνουν αντι-TNFa με συχνότερη εντόπιση το δέρμα. Ονομάζονται «παράδοξες» γιατί το ιδιοπαθές ανάλογό τους θεραπεύεται με την ίδια τάξη βιολογικού παράγοντα. Σκοπός της μελέτης
ήταν η καταγραφή των “παράδοξων” δερματικών εκδηλώσεων σε ασθενείς με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους
του εντέρου (ΙΦΝΕ) που παρακολουθούνται στο κέντρο μας και λαμβάνουν θεραπεία με βιολογικό παράγοντα.
Υλικά & Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη ασθενών με ΙΦΝΕ που έλαβαν τουλάχιστον μία έγχυση βιολογικού παράγοντα και εκδήλωσαν “παράδοξες” δερματικές εκδηλώσεις. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από
ηλεκτρονική βάση καταγραφής.
Αποτελέσματα: Συνολικά, 18/395(4.5%), (66.6% άνδρες,17 νόσος Crohn [NC] 94.4%) ασθενείς που έλαβαν βιολογικό παράγοντα εκδήλωσαν “παράδοξες” δερματικές εκδηλώσεις. Η μέση ηλικία εμφάνισης “παράδοξης” λοίμωξης ήταν: 39.4 [±12.0, εύρος: 22.1-64.6] έτη, και η μέση διάρκεια θεραπείας με βιολογικό παράγοντα: 2.46[±3.1,
εύρος: 0.03 έως 10.97] έτη. Δώδεκα ασθενείς(66.6%) ελάμβαναν infliximab και έξι (33.3%) adalimumab. Οκτώ
ασθενείς εμφάνισαν ψωρίαση(44,4%, έξι σε αγωγή με infliximab και δύο σε adalimumab), 7 ακροφλυκταίνωση(38.8%, τέσσερεις σε αγωγή με infliximab και τρεις σε adalimumab), 1 γαγγραινώδες πυόδερμα(5.5%, σε αγωγή
με infliximab) και 2 διαπυητική ιδρωταδενίτιδα(11.1%, ένας σε αγωγή με infliximab και ένας σε adalimumab). Σε
12 ασθενείς(66.6%) έγινε αλλαγή της θεραπείας λόγω ανθεκτικής συμπτωματολογίας: 5 ασθενείς(27.7%) έλαβαν
διαφορετικής τάξης βιολογικό παράγοντα (ustekinumab) ενώ σε 7 (38%) έγινε αλλαγή σε άλλον anti-TNFa παράγοντα (4 σε adalimumab από infliximab και 3 αντίστροφα) με ύφεση των δερματικών εκδηλώσεων. Τέσσερεις
ασθενείς(22.2%) συνέχισαν τον ίδιο βιολογικό παράγοντα. Ένας ασθενής διέκοψε το βιολογικό παράγοντα χωρίς
να λάβει άλλη βιολογική θεραπεία (συνέχισε με αμινοσαλυκιλικά) ενώ μία ασθενής σταμάτησε την παρακολούθηση.
Συμπεράσματα: Ασθενείς με ΙΦΝΕ υπό θεραπεία με βιολογικό παράγοντα εμφανίζουν “παράδοξες” δερματικές
εκδηλώσεις σε ένα μικρό αλλά κλινικά σημαντικό ποσοστό που πολλές φορές οδηγεί σε αλλαγή ή διακοπή της
θεραπείας. Μεγαλύτερη συχνότητα παρατηρήθηκε σε άνδρες, ασθενείς με NC και όσους ελάμβαναν θεραπεία
με infliximab με συχνότερη εκδήλωση την ψωρίαση. Στα 2/3 των ασθενών απαιτήθηκε αλλαγή αγωγής με ύφεση
των εκδηλώσεων σε όλους. Η έγκαιρη ανίχνευση του ιδιαίτερου αυτού φάσματος εκδηλώσεων θα επιτρέψει τη
βέλτιστη και εξατομικευμένη διαχείρισή τους.
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ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
ΕΦΗΒΗ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ, ΑΛΩΠΕΚΙΑ, ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ, ΚΑΙ
ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ.ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ;
Α. Μπιτούλη, Α. Θεοδωροπούλου
Γαστρεντερολογική κλινική, «Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
Κορίτσι 13 ετών με ιστορικό θυρεοειδίτιδας και αλωπεκίας για την οποία ελάμβανε μακροχρονίως κορτικοστεροειδή διεγνώσθη με εκτεταμένη ελκώδη κολίτιδα (UC) και ετέθη σε θεραπεία με αμινοσαλυκιλικά. Μετά από
βαριά έξαρση ξεκίνησε κορτικοστεροειδή και αζαθειοπρίνη. Η αζαθειοπρίνη διακόπηκε σύντομα λόγω ηπατοτοξικότητας. Με τη μείωση των κορτικοστεροειδών εμφάνισε νέα έξαρση και αποφασίστηκε χορήγηση Infliximab.
Κατά την 3η έγχυση εμφάνισε σοβαρή αλλεργική αντίδραση και η θεραπεία διεκόπη. Ένα μήνα μετά εμφάνισε
εμπύρετο, πορφυρικό εξάνθημα, αρθραλγίες και θρομβοπενία. Μετά πλήρη κλινικοεργαστηριακό έλεγχο ετέθη η
διάγνωση ιδιοπαθούς θρομβοπενικής προφύρας η οποία βελτιώθηκε άμεσα με τη χορήγηση ώσεων μεθυλπρεδνιζολόνης. Αποφασίστηκε η έναρξη αγωγής με adalimumab και μεθοτρεξάτη. Με τη μείωση των κορτικοστεροειδών υποτροπίασε η θρομβοπενία και έλαβε ενδοφλέβιες ώσεις γ-σφαιρινών χωρίς ανταπόκριση. Αποφασίστηκε
διακοπή του adalimumab προκειμένου να λάβει rituximab με επιτυχές αποτέλεσμα. Στην προσπάθεια μείωσης
των κορτικοστεροειδών εμφάνισε νέα έξαρση της UC με συνοδό ιερολαγονίτιδα. Έλαβε Vedolizumabμε βελτίωση της UC όχι όμως της σπονδυλαρθρίτιδας. Τέθηκε σε αγωγή με tofacitinib. Ενάμισι έτος μετά, βρίσκεται σε
πλήρη κλινικοεργαστηριακή ύφεση και για πρώτη φορά μετά 6 έτη ελεύθερη κορτικοστεροειδών.
Η ασθενής πάσχει από κάποιο άλλο αυτοάνοσο νόσημα;
H θρομβοπενία αποτελεί εκδήλωση της ελκώδους κολίτιδας;
Ποια είναι η μακροχρόνια πρόγνωση της ασθενούς και ποια θεραπεία σε περίπτωση υποτροπής;
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΕΠΙΠΕΠΛΕΓΜΕΝΗ ΑΠΟ CMV ΛΟΙΜΩΞΗ
Ν. Βιάζης, Τ. Γεωργιάδη
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική”,
Αθήνα
Σκοπός: Η παρουσίαση και διαχείριση περιπτώσεως ασθενούς με ελκώδη κολίτιδα και CMV επιλοίμωξη που παρουσιάζει έξαρση νόσου και σύγχρονη επιδείνωση της εγκεφαλικής του λειτουργίας.
Υλικά - Μέθοδος: Άνδρας 76 ετών με διάγνωση εκτεταμένης ελκώδους κολίτιδας από τριμήνου παρουσιάζει
κλινική εικόνα βαριάς νόσου (>6 βλεννοαιματηρές κενώσεις/24ωρο, Θ>37.8). Έλαβε αρχικά πρεδνιζολόνη και
5ASA από το στόμα με βελτίωση της κλινικής εικόνας, όμως η νόσος υποτροπίασε κατά τη διακοπή της κορτιζονο-θεραπείας. Υπεβλήθη σε ορθοσιγμοειδοσκόπηση (Μayo 3), όπου οι βιοψίες ανέδειξαν παθολογικό αριθμό
εγκλείστων CMV. Εισάγεται για θεραπεία με γκανσυκλοβίρη, όμως παρουσιάζει ραγδαία επιδεινούμενη συγχυτική κατ?σταση. Κατά την εισαγωγή του Θ=39.3oC, WBC=6680, ΤΚΕ=105, CRP=12.8 mg/dl (Clostridium Difficile
αρνητικές, CMV-DNA=158 αντίγραφα/ml, CT εγκεφάλου = ήπιες αλλοιώσεις μικροαγγειοπάθειας.
Πορεία νόσου: Στη διάρκεια της νοσηλείας του βελτιώνονται οι αιμορραγικές διάρροιες αλλά επιδεινώνεται
η εγκεφαλική λειτουργία. Με υποψία CMV λοιμώξεως του ΚΝΣ έγινε ΟΝ παρακέντηση και βρέθηκε 1 κύτταρο,
επίπεδα γλυκόζης ΕΝΥ/ορού 43/67 mg/dl, ολικά λευκώματα 49,1 mg/dl και η PCR-CMV ήταν αρνητική. Εστάλη
έλεγχος για βάκιλο Koch, Tropheryma Whipplei, JCV, σύφιλη, τοξόπλασμα, λιστέρια, ερπητοϊούς και κρυπτόκοκκο,
αντισώματα για στρογγυλοειδές και έγινε ΗΕΓ, οφθαλμολογικός έλεγχος και MRI/MRA εγκεφάλου. O ασθενής πέφτει σε κώμα και διασωληνώνεται.
Συμπεράσματα : Η επιλοίμωξη από CMV σε ασθενή με ελκώδη κολίτιδα και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ μπορεί να
περιπλέξει τη διάγνωση. Συζητούνται διαγνωστικοί αλγόριθμοι για την προσέγγιση και διαχείριση του ασθενούς.
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3
ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΟΡΤΙΚΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΥΠΟ INFLIXIMAB ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ
TOFACITINIB KAI ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ
Φ. Φουσέκης, Χ. Λαμούρη, Μ. Μουτζούκης, Ι. Μουσαβερέ, Ν. Ψύχος, Β. Θεόπιστος, Κ. Κατσάνος,
Δ. Χριστοδούλου
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Σκοπός: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού με κορτικοεξαρτώμενη ελκώδη κολίτιδα υπό infliximab
(5mg/kg Σ.Β. ανά 4 εβδομάδες) με μεγάλη έξαρση που ανταποκρίνεται επιτυχώς στη λήψη Tofacitinib και λευκαφαίρεσης (Adacolumn®).
Υλικό-Μέθοδοι: Ασθενής 20 ετών με αριστερή ελκώδη κολίτιδα υπό μεσαλαζίνη, παρουσίασε σημαντική έξαρση. Λόγω μη ικανοποιητικής ανταπόκρισης παρά τη χρήση και κορτικοειδών, προστέθηκε στην αγωγή Infliximab
5mg/kg Σ.Β. ανά 8 εβδομάδες χωρίς πλήρη ύφεση της νόσου. Εξαιτίας της μερικής ανταπόκρισης μειώθηκαν τα
μεσοδιαστήματα στις 4 εβδομάδες, χωρίς να επιτευχθεί πάλι πλήρης ανταπόκριση και οδηγώντας στη λήψη κορτικοστεροειδών για το μερικό έλεγχο της νόσου. Τα επίπεδα του infliximab ήταν καλά χωρίς ανάπτυξη αντισωμάτων. Ο έλεγχος για Clostridium Difficile και CMV ήταν αρνητικός. Έτσι το infliximab διακόπηκε και χορηγήθηκε
tofacitinib ενώ παράλληλα έγινε έναρξη λευκαφαίρεσης (Adacolumn®) ως θεραπεία διάσωσης.
Αποτελέσματα: Με το tofacitinib και τη λευκαφαίρεση σημειώθηκε άμεση βελτίωση της κλινικοεργαστηριακής
του εικόνας ενώ διακόπηκαν σταδιακά τα κορτικοστεροειδή χωρίς εμφάνιση υποτροπής. Ο ασθενής 5 εβδομάδες
μετά τη τροποποίηση της αγωγής ελάμβανε tofacitinib 10mg x2 ημερησίως και πραγματοποιούνταν μία φορά
την εβδομάδα λευκαφαίρεση (μέχρι την επίτευξη πλήρους ύφεσης).
Συμπεράσματα: Ο συνδυασμός tofacitinib και λευκαφαίρεσης στην περίπτωση αυτή ήταν ασφαλής και αποτελεσματικός στην επίτευξη ύφεσης βαριάς ελκώδους κολίτιδας ανθεκτικής στις άλλες θεραπείες.
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4
ΈΦΗΒΗ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ, ΕΜΠΥΡΕΤΟ ΚΑΙ ΟΞΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ
Μ. Τσαφαρίδου, Ι. Δρυγιαννάκης, Κ. Φωτεινογιαννοπούλου, Β. Βαλάτας, Ι. Κουτρουμπάκης
Γαστρεντερολογική Κλινική , Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
Σκοπός: Η περιγραφή έφηβης ασθενούς με ιστορικό ελκώδους κολίτιδας από έτους που προσήλθε με εμπύρετο
και οξύ κοιλιακό άλγος.
Υλικό-Μέθοδοι: To περιστατικό αφορά σε έφηβη 16 ετών, με ιστορικό εκτεταμένης ελκώδους κολίτιδας από
έτους, υπό αζαθειοπρίνη, με πρόσφατη νοσηλεία σε περιφερειακό νοσοκομείο για οξεία λοίμωξη του ανώτερου
αναπνευστικού και χορήγηση κλινδαμυκίνης και κεφαλοσπορίνης. Η ασθενής διεκομίσθη στο Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με εμπύρετο, αύξηση του αριθμού των κενώσεων σε δέκα ημερησίως με πρόσμιξη
αίματος. Εμφάνισε συνοδό βήχα, θωρακικό άλγος και οξύ κοιλιακό άλγος, με απουσία εντερικών ήχων, σύσπαση
των κοιλιακών τοιχωμάτων, αναπηδώσα ευαισθησία και υγραερικά επίπεδα.
Αποτελέσματα: Από τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, ανιχνεύθηκαν υψηλοί δείκτες φλεγμονής και θετικές
εξετάσεις κοπράνων για Clostridium difficile (αντιγόνο και τοξίνες Α & Β θετικά).Ο ακτινολογικός και υπερηχογραφικός έλεγχος ανέδειξαν πολυορογονίτιδα, ασκιτική, περικαρδιακή και πλευριτικές συλλογές. Διενεργήθηκε ορθοσιγμοειδοσκόπηση και διαπιστώθηκε εικόνα ελκώδους κολίτιδας σε έξαρση. Τέλος, η αξονική κοιλίας ανέδειξε
θρομβώσεις στις έσω λαγόνιες φλέβες, στη δεξιά κοινή λαγόνιο, στον αριστερό κλάδο της πυλαίας, στη δεξιά
ηπατική φλέβα, στην κάτω κοίλη και την κάτω μεσεντέρια φλέβα.
Συμπεράσματα: Η επιλοίμωξη με κλωστηρίδιο φαίνεται να πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο επιπλοκών σε ασθενείς
με ελκώδη κολίτιδα. Ο κίνδυνος εμφάνισης εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης ελλοχεύει και στον παιδιατρικό
πληθυσμό, όπου συχνά η προφυλακτική θεραπεία με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους παραλείπεται.
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5
ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΗ
ΜΕΣΑΛΑΖΙΝΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Α. Μάντακα1, Μ. Τσουρουνάκη2, Ε. Ορφανουδάκη1, Σ. Πατσαβέλα3, Σ. Μαραγκουδάκης1, Ε. Μπουρδάκης3,
Β. Χανιώτης4, Γ. Πολυμίλη2, Ε. Αναγνωστοπούλου1
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος», Κρήτη
2
Ά Παθολογική Κλινική, Γενικό νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», Κρήτη
3
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Κρήτη
4
Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», Κρήτη
1

Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού με Ελκώδη Κολίτιδα με εκδήλωση μυοκαρδίτιδας, περικαρδίτιδας, πλευρίτιδας, παγκρεατικής αντίδρασης και αυξημένης ηωσινοφιλικής διήθησης του βλεννογόνου λεπτού και παχέος
εντέρου πιθανότατα επαγώμενων από την μεσαλαζίνη.
Υλικό-Μέθοδοι: Πρόκειται για έναν άνδρα 30ετών με ιστορικό MDS και εκτεταμένη Ελκώδη Κολίτιδα διαγνωσθείσα προ 2ετίας περίπου. Η νόσος ετέθη σε ύφεση με από του στόματος κορτικοειδή στη διάγνωση και μεσαλαζίνη ως θεραπεία συντήρησης. Σύντομα διέκοψε την μεσαλαζίνη και παρέμεινε χωρίς αγωγή με 3-5 υδαρείς κενώσεις ημερησίως. Μετά 2 έτη περίπου επισκέφθηκε τον θεράποντα λόγω αραιών επεισοδίων δεκατικής πυρετικής
κίνησης από τετραμήνου. Εν αναμονή των εργαστηριακών εξετάσεων, ετέθη σε σιπροφλοξασίνη-μετρονιδαζόλη
και μεσαλαζίνη. Την 9η ημέρα εμφάνισε πυρετό έως 39C με συνοδό άλγος ΑΡ άνω κοιλίας, ναυτία και εμέτους
οπότε παραπέμφθηκε στο ΤΕΠ.
Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε αύξηση αμυλάσης(x2), τροπoνιναιμία, ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις και
ετέθη η διάγνωση της μυοπερικαρδίτιδας. Εισήχθη στην στεφανιαία μονάδα όπου παρέλειψε να λάβει για 2 ημέρες μεσαλαζίνη με ύφεση του πυρετού και των συμπτωμάτων, πτώση της τροπονίνης και των δεικτών φλεγμονής.
Μετά την επαναχορήγηση της μεσαλαζίνης επανεμφάνισε πυρετό, κοιλιακό άλγος υπεραμυλασαιμία, αύξηση της
περικαρδιακής συλλογής, δύσπνοια και πλευριτική συλλογή άμφω. Έγινε διακοπή της μεσαλαζίνης με ομαλοποίηση των κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων. Ο ιολογικός, ανοσολογικός έλεγχος, CT άνω-κάτω κοιλίας και MRI
καρδίας ήταν χωρίς ειδικά ευρήματα. Η ενδοσκοπική εικόνα ήταν ήπιας-μέτριας βαρύτητας(Mayo I-II) εκτεταμένη
κολίτιδα, ενώ οι βιοψίες ανέδειξαν αυξημένη φλεγμονώδη διήθηση από ηωσινόφιλα στον τελικό ειλεό και στο
παχύ έντερο θέτοντας την υπόνοια φαρμακευτικής αιτιολογίας εντεροκολίτιδας. Ο ασθενής είναι σε θεραπεία με
βουδεζονίδη MMX.
Συμπεράσματα: Στο περιστατικό αυτό η επαναπρόκληση με μεσαλαζίνη οδήγησε στην κλινική παρατήρηση και
αναγνώριση των πολλαπλών φαρμακοεπαγόμενων αντιδράσεων υπερευαισθησίας, ενώ ετέθησαν προβληματισμοί για τη διάγνωση της εντερικής νόσου και τις περαιτέρω θεραπευτικές αποφάσεις.
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ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΥ CROHN
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6
ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN
Μ. Μπρούβαλης1, Γ. Πετρούσης1, Γ. Τσιολακίδου2
Β΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, Καβάλα
Γαστρεντερολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, Καβάλα
1

2

Σκοπός: Η χρόνια νεφρική νόσος δεν είναι τόσο σπάνια στους ασθενείς με νόσο Crohn. Περιγράφονται τέσσερις
ασθενείς με νόσο Crohn (ΝC) και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που παρακολουθούνται στο νοσοκομείο μας.
Υλικό- Μέθοδος: 4 ασθενείς (3 άνδρες,75%) με μέση ηλικία τα 60,2 έτη [49-71], μέση ηλικία στη διάγνωση ΝC: 43
[29-52], ηλικία στη διάγνωση νεφρικής βλάβης: 53 [34-69] και διάρκεια νόσου: 17,5 [6-25], εκ των οποίων δύο με
νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (V) υπό αιμοκάθαρση και δύο με νεφρική ανεπάρκεια II-III σταδίου.
Αποτελέσματα: Γυναίκα 71 ετών (A3-L1-B2) κατά Montreal, άνδρας 49ετών (A2-L1-B2) και αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου υπό αιμοκάθαρση. Μεγάλης διάρκειας: 22,5 [20-25], βαριά
νόσος Crohn, με ανάγκη εντερεκτομών και μετεγχειρητική υποτροπή της νόσου. Η νεφρική βλάβη διαγνώσθηκε
κατά μέσο όρο 9 έτη μετά την έναρξη θεραπείας για τη ΝC (μεσαλαζίνη, αζαθειοπρίνη, αντι- TNFa παράγοντα). Η
βιοψία νεφρού ανέδειξε διαμεσο-σωληναριοπάθεια πιθανά φαρμακευτικής αιτιολογίας στην πρώτη ασθενή και
δευτεροπαθή αμυλοείδωση στον έτερο ασθενή. Η μέση τιμή κρεατινίνης κατά τη βιοψία νεφρού ήταν 1,6mg/
dl. Άνδρας 50 ετών (A3-L1-B1) και άνδρας 71 ετών (A3-L3-B1) με νεφρική ανεπάρκεια II-III σταδίου [GFR=41mgr/
ml/1.73m2 και 63mgr/ml/1.73m2 αντίστοιχα]. Η νεφρική νόσος ήταν γνωστή πριν την έναρξη θεραπείας με αντιTNFa παράγοντα. Στον πρώτο ασθενή διενεργήθηκε βιοψία νεφρού που ανέδειξε δευτεροπαθή αμυλοείδωση.
Και οι δύο ασθενείς παρουσίασαν βελτίωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης μετά από ένα έτος θεραπείας
με αντι-TNFa παράγοντα για τη νόσο Crohn [GFR=67mgr/ml/1.73m2 και 86mgr/ml/1.73m2 αντίστοιχα].
Συμπεράσματα: Η διάρκεια και η βαρύτητα της νόσου Crohn και η ανάγκη εντερεκτομής φαίνεται να σχετίζονται
με δυσμενή πορεία την νεφρικής νόσου, ενώ η έγκαιρη θεραπεία με αντι-TNFa παράγοντα μπορεί να έχει όφελος
στην εξέλιξη της νεφρικής νόσου.
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 7
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ BERIBERI ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ Ν.CROHN: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Α. Παπαευθυμίου, Α. Μανωλάκης, Χ. Κατέρη, Α. Κόφφας, Φ. Φυτσιλής,
Δ. Χούγιας, Α. Παππά, Α. Καψωριτάκης, Σ. Ποταμιάνος
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
Σκοπός: Παρουσίαση ασθενούς με ν.Crohn και μετεγχειρητική ανεπάρκεια θειαμίνης.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας, 54 ετών, με στενωτική ν.Crohn τελικού ειλεού και παχέος εντέρου υπεβλήθη σε εντερεκτομή λόγω αποφρακτικού ειλεού. Μετά διμήνου, έχοντας 4-5 διαρροϊκές κενώσεις/ημέρα, προσέρχεται λόγω απώλειας βάρους, θωρακαλγίας, επώδυνου μυόσπασμου γαστροκνημίων και διαταραχών μνήμης.
Διαπιστώνεται βραδυψυχισμός, αποπροσανατολισμός ως προς το χρόνο, οριζόντιος νυσταγμός και κεντρομελική αδυναμία. Από τον εργαστηριακό έλεγχο, παρά τη βελτίωση των δεικτών φλεγμονής από το εξιτήριο, διαπιστώθηκε υπολευκωματιναιμία και ανθεκτική υποκαλιαιμία, ενώ από τον απεικονιστικό και ηλεκτροφυσιολογικό
αποκλείστηκαν μείζονες νευρολογικές παθολογίες. Ως προς τις διάρροιες, ενοχοποιήθηκε C.difficile λοίμωξη,
οπότε και έλαβε βανκομυκίνη. Λόγω της νευρολογικής σημειολογίας, της καχεξίας και του ιστορικού, τέθηκε η
υποψία “ξηρού” beriberi. Η ταχεία παρεντερική αναπλήρωση της θειαμίνης οδήγησε σε σταδιακή βελτίωση του
ασθενούς.
Συμπεράσματα: Το σ.Beriberi αποτελεί πολυσυστηματική οντότητα συνεπεία διατροφικής ένδειας θειαμίνης,
ελαττωμένης απορρόφησης από τη νήστιδα ή αυξημένων απωλειών. Οι ασθενείς με ν.Crohn είναι ευάλωτοι σε
περιπτώσεις προσβολής/εκτομής της νήστιδας, παρατεταμένης παρεντερικής σίτισης, εμμενουσών διαρροιών,
συνδρόμου επανασίτισης. Η κλινική υποψία τίθεται σε νευρολογικά συμπτώματα μεμονωμένα («ξηρό») ή σε συνδυασμό με καρδιολογικές εκδηλώσεις («υγρό»). Στην περίπτωσή μας, η παρατεταμένη περιεγχερητική νηστεία,
η πλημμελής παρεντερική χορήγηση θειαμίνης και οι εμμένουσες διάρροιες οδήγησαν στην εκδήλωση του συνδρόμου, με ταχεία ανταπόκριση στη θεραπεία.
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 8
ΔΙΑΣΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ INFLIXIMAB ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗΣ, ΠΑΡΑ ΤΑ ΧΑΜΗΛΑ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΨΗΛΟ ΤΙΤΛΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
Ε. Παντελάκης, Η. Παπαδοπούλου, Μ.-Α. Μαλαματένιος, Α. Φιλιππάκου, Ε. Τσιρώνη
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», Πειραιάς
Πρόκειται για άρρεν ασθενή 55 ετών με Crohn ειλείτιδα από 10ετίας. Στο παρελθόν έλαβε βουδεσονίδη, αζαθειοπρίνη (διακοπή λόγω εμφάνισης περικαρδίτιδας που αποδόθηκε στο φάρμακο) και adalimumab. Προ 7ετίας
έναρξη infliximab (5mg/kg/8w), με αύξηση της δόσης σε 10mg/kg/6w προ 5ετίας λόγω έξαρσης. Προ 2ετίας,
ο ενδοσκοπικός έλεγχος ανέδειξε πλήρη ύφεση της νόσου και έκτοτε ο ασθενής παρέμενε ασυμπτωματικός σε
δόση infliximab 10mg/kg/8w.
Λόγω εμμένουσας αύξησης δεικτών φλεγμονής, χωρίς εικόνα κλινικής έξαρσης, υποβάλλεται σε κολονοσκόπηση, όπου διαπιστώθηκε έξαρση στον τελικό ειλεό, ενώ το drug monitoring ανέδειξε χαμηλά επίπεδα infliximab
(1.48μg/mL) και υψηλό τίτλο αντισωμάτων (33.76AU/mL), (immune-mediated LOR).
Αν και συνήθως προτείνεται η αλλαγή σε άλλη κατηγορία βιολογικού παράγοντα, αποφασίστηκε η προσθήκη
μεθοτρεξάτης και εντατικοποίηση του infliximab (10mg/kg/4w).
Ο ασθενής παρουσίασε ταχεία εργαστηριακή βελτίωση, με φυσιολογικές τιμές καλπροτεκτίνης και CRP στην
4η έγχυση. Στο 1 έτος η κολονοσκόπηση ανέδειξε πλήρη ενδοσκοπική επούλωση. Μετρήθηκαν υψηλά επίπεδα infliximab στους 2 μήνες και στο 1 έτος (με αντίστοιχη τροποποίηση της δόσης) και αρνητικά αντισώματα
(5.4AU1/mL). 18 μήνες μετά την έναρξη της μεθοτρεξάτης, ο ασθενής παραμένει σε κλινική και εργαστηριακή
ύφεση.
Η συγχορήγηση ανοσοτροποποιητικού σε immune-mediated LOR, σε συνδυασμό με reactive TDM, μπορεί να
είναι αποτελεσματική όταν οι θεραπευτικές μας επιλογές για τα ΙΦΝΕ είναι ακόμη περιορισμένες.
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 9
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN ΥΠΟ ADALIMUMAB &
ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗ
Α. Μπιτούλη, Κ. Καρμίρης
Γαστρεντερολογική κλινική, «Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
Γυναίκα 67 ετών με νόσο του Crohn (A3B1L3), αξονική+περιφερική σπονδυλαρθροπάθεια και ιριδοκυκλίτιδα υπό
adalimumab και μεθοτρεξάτη, με ατομικό αναμνηστικό σαρκοείδωσης (1980, δεν έλαβε αγωγή) και ΧΑΠ. Κλινική
εικόνα λοίμωξης αναπνευστικού (2/2019) χωρίς βελτίωση μετά διαδοχικά αντιβιοτικά σχήματα επί διμήνου. CT
θώρακα (5/2019): αλλοίωση στο κορυφαίο τμήμα του (αρ) άνω λοβού (δ=3.5εκ) με εντύπωση πλήρωσης βρόγχων
και βρογχιολίων και παρεκτόπιση των γειτνιάζοντων αγγειακών δομών. Διακοπή του adalimumab & της μεθοτρεξάτης. Βρογχοσκόπηση (6/2019): εικόνα οξείας βρογχίτιδας χωρίς ενδοαυλική βλάβη. Κυτταρολογική πτυέλων:
εικόνα φλεγμονής χωρίς παρουσία νεοπλασματικών κυττάρων. Καλλιέργεια βρογχικών εκκρίσεων: Pseudomonas
Aeruginosa. Έλαβε σιπροφλοξασίνη και αμοξυκιλλίνη+κλαβουλανικό για ένα μήνα με καλή κλινική ανταπόκριση. PET-CT (6/2019): καλοήθους αρχής εξεργασία. CT θώρακα (9/19): αμετάβλητη εικόνα. Έλαβε κινολόνη για
ένα μήνα και φλουκοναζόλη (9-12/2019, κρυπτόκοκκος;). Επανέναρξη adalimumab (9/2019). PET-CT (12/2019):
αμετάβλητη εικόνα. Έλαβε βορικοναζόλη (12/2019-5/2020, ασπεργίλλωση;). CT θώρακα (3/2020): αμετάβλητη
εικόνα. Διακοπή adalimumab. Διαθωρακική βιοψία (5/2020): περιοχές νέκρωσης, με αραιές φλεγμονώδεις διηθήσεις και παρουσία πολυπύρηνου γιγαντοκυττάρου τύπου Langhans χωρίς μικροοργανισμούς ή ευρήματα
νεοεξεργασίας. CT θώρακα (9/2020): αμετάβλητη εικόνα. Αφαίρεση (αρ) άνω λοβού μαζί με περιοχικούς λεμφαδένες (12/2020). Ιστολογική: διαφορική διάγνωση μεταξύ κυρίως νεκρωτικής κοκκιωμάτωσης σαρκοειδικού
τύπου (necrotizing sarcoid granulomatosis) λόγω και της παρουσίας κοκκιωματώδους αγγειίτιδας, εξωεντερικής
εντόπισης νόσου του Crohn και απότοκος φαρμάκων (αντι-TNFα;).
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 10
ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΕΛΚΗ ΟΡΘΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΚΤΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN: ΈΧΕΙ ΘΕΣΗ Η ΤΟΠΙΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ;
Ε. Ζαχαροπούλου, Μ. Παλατιανού, Ι. Γιώτης, Γ. Τριμπόνιας, Γ. Πενέσης, Ι. Ιντέρνος,
Ν. Λεοντίδης, Μ. Τζουβαλά
Γαστρεντερολογική Κλινική , Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά “Άγιος Παντελεήμων”, Πειραιάς- Γενικό Νοσοκομείο
Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα»
Σκοπός: Μέχρι σήμερα υπάρχουν λίγα δεδομένα για τη χρήση των αναστολέων καλσινευρίνης ως τοπική θεραπεία στην ορθική νόσο Crohn (NC).
Υλικό-Μέθοδοι: Παρουσιάζουμε την περίπτωση μίας ασθενούς, 20 ετών, με NC, A1,L3L4B1p κατά Montreal, με
ανθεκτικά έλκη ορθού παρα τη συνδυαστική θεραπεία με infliximab 10mg/kg/8 εβδομάδες και Μεθοτρεξάτη
25mg sc εβδομαδιαίως. Η τοπική αγωγή με Μεσαλαμίνη ή Βουδεσονίδη δεν ήταν αποτελεσματική και η ασθενής
υπέφερε από επωδυνη στένωση πρωκτού και δυσκοιλιότητα. Βιοψίες από τα έλκη δεν ανέδειξαν έγκλειστα κυτταρομεγαλοϊού (CMV) ή δυσπλασία. Αποφασίστηκε η χορήγηση τοπικής θεραπείας με αλοιφή Tacrolimus 0.03%
για 60 ημέρες. Η ασθενής ανταποκρίθηκε γρήγορα κλινικά και ενδοσκοπικά με πλήρη βλεννογονική επούλωση
και σημαντική βελτίωση της στένωσης πρωκτού, χωρίς καμία ανεπιθύμητη ενέργεια, ενώ είναι ελεύθερη νόσου
μετά από ένα έτος.
Αποτελέσματα: Το Tacrolimus έχει επιτυχώς χορηγηθεί τοπικά σε μικρό αριθμό ασθενών με ορθική NC. H τοπική χορήγηση Tacrolimus με τη μορφή υποθέτων, αλοιφής ή υποκλυσμών οδήγησε σε κλινική ύφεση στο 57.1%,
57.14%, και 70.0% των ασθενών με ελκώδη ορθίτιδα, συριγγοποιό NC και χρόνια ληκυθίτιδα αντίστοιχα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες και ήπιες, όπως περιπρωκτικός κνησμός και καύσος.
Συμπεράσματα: To τοπικό Tacrolimus είναι μία ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία για την φλεγμονώδη ή
επιπλεγμένη ορθική NC.
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ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΦΝΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 11
ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ FTRD ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΟΡΑΤΗ ΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Π. Νικολάου, Α. Θεοδωροπούλου
Γαστρεντερολογική Κλινική, «Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης
Γυναίκα 64 ετών με ιστορικό εκτεταμένης ελκώδους κολίτιδας από 35ετίας σε αγωγή με golimumab προσήλθε για
κολονοσκόπηση επιτήρησης και διαπιστώθηκε επίπεδη βλάβη 10Χ15 mm στο κατιόν. Η βιοψία ανέδειξε σωληνολαχνωτό αδένωμα με υψηλόβαθμη δυσπλασία. Λόγω συνυπάρχουσας ενεργότητας, χορηγήθηκαν κορτικοστεροειδή και προγραμματίστηκε νέα κολονοσκόπηση και ΕΜR εκτομή του αδενώματος. Η ανύψωση του βλεννογόνου κατά τη διάρκεια της εκτομής δεν ήταν ικανοποιητική λόγω της υποβλεννογόνιας ίνωσης και η piece meal
εκτομή θεωρήθηκε ενδοσκοπικά με πιθανό υπόλειμμα (R1).
Πραγματοποιήθηκε επιτήρηση με λήψη βιοψιών καθώς και περιμετρικά της βλάβης η οποία σημάνθηκε. Η βιοψία μετά την EMR εκτομή ανέδειξε αδένωμα με χαμηλόβαθμη δυσπλασία. Λόγω άρνησης του χειρουργείου από
την ασθενή αποφασίστηκε η ολικού πάχους εκτομή (FTRD).
Η διαδικασία FTRD πραγματοποιήθηκε ένα μήνα αργότερα. Διήρκησε 25 min, ήταν τεχνικά επιτυχής και χωρίς
επιπλοκές. Η ολικού πάχους βιοψία ανέδειξε ίνωση χωρίς δυσπλασία.
Η FTRD αποτελεί αξιόπιστη τεχνική αφαίρεσης δυσπλαστικών βλαβών ιδιαίτερα στην ελκώδη κολίτιδα όταν συνυπάρχει υποβλεννογόνια ουλή και ίνωση που δυσκολεύει την εφαρμογή των παραδοσιακών τεχνικών.
Είναι γνωστό ότι η καρκινογένεση στις ΙΦΝΕ ξεκινά βαθύτερα από το βλεννογόνο. Η FTRD μπορεί να αποτελέσει
σημαντικό εργαλείο διάγνωσης προκειμένου να αποκλειστεί διήθηση ή παρουσία καρκίνου, όπου η enbloc και
ολικού πάχους εκτομή είναι απαραίτητη.
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 12
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ (ESD) ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
(0-ΙΙA) ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ;
Ι. Γιώτης1, Γ. Τριμπόνιας1, Ν. Λεοντίδης1, Π. Καρατζάς2, Μ. Παλατιανού1,
Ε. Ζαχαροπούλου1, Ι. Ιντέρνος1, Γ. Πενέσης1, Μ. Τζουβαλά1
1

Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Κρατικό Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»- Δυτικής Αττικής « Αγία Βαρβάρα»
2
Γαστρεντερολογική Κλινική, Α’ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα

Ασθενής με ελκώδη κολίτιδα από εικοσαετίας υπό Infliximab και συνοδό ρευματοειδή αρθρίτιδα υπό μεθοτρεξάτη και υδροξυχλωροκίνη υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη χρωμοενδοσκόπηση για ανεύρεση δυσπλασίας.
Κατά την εξέταση ανευρέθησαν μία επίπεδη πολυποειδής βλάβης μεγέθους 20 χιλ., Paris Classification 0-IIb
(FACILE/Roundish) στο σιγμοειδές και έτερη επίπεδη βλάβη στο ορθό διαμέτρου 50 χιλ. Paris Classification 0-IIa
(FACILE/Villous regular), LST G-Type/ Homogenous subtype. Τα απώτερα όρια της ευμεγέθους βλάβης ήταν ασαφή και σε συνέχεια με φλεγμαίνοντα βλεννογόνο (ΜΑΥΟ 2) με ανάδειξη ακαθόριστης δυσπλασίας σε βιοψίες.
Έγινε έναρξη τοπική αγωγής (supp mesalamine 1gr x 2) και κατά τον επανέλεγχο παρατηρήθηκε ύφεση της φλεγμονής και σαφής οριοθέτηση της βλάβης. Η εξαίρεση πραγματοποιήθηκε με τεχνική Tunneling Colorectal ESD
λόγω της έντονης ίνωσης απότοκος της χρόνιας φλεγμονής. Η βιοψία ανέδειξε χαμηλόβαθμη δυσπλασία εξαιρεθείσα επί υγιών ορίων, χωρίς έτερες εστίες δυσπλασίας στον περιβάλλοντα βλεννογόνο. Σε δεύτερο χρόνο έγινε
αφαίρεση με EMR και της έτερης βλάβης στο σιγμοειδές (επίπεδο οδοντωτό αδένωμα χωρίς δυσπλασία).
Η επανέναρξη της ανοσοκατασταλτικής αγωγής μετά την ESD έγινε εντός 7 ημερών και της τοπικής αγωγής μετά
από 2 εβδομάδες. Η ESD είναι εφικτή σε ασθενείς με χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, απαιτεί όμως
εμπειρία στην τεχνική και τις παραλλαγές της, λόγω της έντονης ίνωσης στον υποβλεννογόνιο χιτώνα.
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 13
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΗ ΠΟΛΥΠΟΕΙΔΟΥΣ ΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ
ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ
Χ. Ζλατινούδης, Α. Στεφανόπουλος, Α. Θεοδούλου, Ε. Τελάκης, Ε. Τσιρώνη
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», Πειραιάς
Άρρεν ασθενής 73 ετών, με συννοσηρότητα, προσήλθε στο τμήμα μας προ 1,5 έτους για την αντιμετώπιση αριστερής ελκώδους κολίτιδας, διεγνωσμένης από 30ετίας, άνευ συστηματικής παρακολούθησης και χωρίς συστηματική θεραπεία συντήρησης. Λόγω πρόσφατης έξαρσης, είχε υποβληθεί αλλαχού σε ορθοσιγμοειδοσκόπηση
και έλαβε 15 mg prezolon και 5-ASA. Στο τμήμα μας, αφού ετέθη σε ύφεση, υποβλήθηκε σε κολονοσκόπηση,
όπου διαπιστώθηκε η παρουσία μη πολυποειδούς βλάβης μεγέθους 25 χιλιοστών (0-ΙΙa+c κατά Paris) στο ορθό,
χωρίς διάσπαση της βλεννογόνιας μυϊκής στιβάδας στο EUS και ιστολογικώς χαμηλόβαθμη δυσπλασία. Δεν ανεβρέθηκαν άλλες δυσπλαστικές βλάβες στο υπόλοιπο έντερο μετά από χρωμοενδοσκόπηση, με αρνητικές για
δυσπλασία τυχαίες βιοψίες. Μετά από ενημέρωση του ασθενή, προκρίθηκε η ενδοσκοπική αντιμετώπιση σε συνδυασμό με εντατική παρακολούθηση. Η βλάβη αφαιρέθηκε τμηματικά με EMR τεχνική (ιστολογικώς λαχνωτό
αδένωμα με υψηλόβαθμη δυσπλασία) με τις βιοψίες παρακείμενα της βλάβης να είναι αρνητικές για δυσπλασία.
Ο επανέλεγχος στο τρίμηνο και στο έτος δεν ανέδειξε υπολειμματική βλάβη.
Η έλλειψη συστηματικής παρακολούθησης και η διενέργεια ενδοσκόπησης σε φάση έξαρσης, αποτελούν αιτίες
μη ανίχνευσης σοβαρών, ευμεγέθων, δυσπλαστικών βλαβών σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα. Η ενδοσκοπική
θεραπεία και η εντατική παρακολούθηση αποτελεί μία ικανοποιητική επιλογή έναντι κολεκτομής σε επιλεγμένες
περιπτώσεις μη πολυποειδών δυσπλαστικών βλαβών που σχετίζονται με την ελκώδη κολίτιδα.
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 14
ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ (ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ) ΛΗΚΥΘΙΤΙΔΑ (POUCHITIS ),
ΣΤΕΝΩΣΗ, ΕΙΛΕΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΜΙΣΧΟ ΠΟΛΥΠΟΔΑ
Π. Κασαπίδης, Η. Γρίβας, Γ. Καρδάτος, Ε. Σαπρίκης
Γαστρεντερολογική Κλινική και Ενδοσκοπικό Τμήμα, Κεντρική Κλινική Αθηνών, Αθήνα
Ασθενής, άνδρας 46 ετών, λόγω ανθεκτικής στη φαρμακευτική αγωγή ελκώδους πανκολίτιδας, υποβλήθηκε τον
Φεβρουάριο 2016 (San Francisco - USA) σε ολική κολεκτομή δημιουργία νεο-ληκύθου (J-POUCH) και ειλεοστομία.
Ακολούθησε επανένωση τον Ιούνιο 2016. Μέχρι τον Απρίλιο 2018, παρουσίαζε ύφεση. Κατόπιν εμφάνισε έξαρση
με υποτροπιάζουσες ληκυθίτιδες και ελάμβανε, περιστασιακά αντιβιοτικά (Σιπροφλοξασίνη ή/και Μετρονιδαζόλη) και Κορτικοστεροειδές, μετά τα οποία παρουσίαζε ύφεση σύντομης διάρκειας.
Το Δεκέμβριο 2020, ο ασθενής είχε νέα σοβαρή έξαρση με αιμορραγικές διάρροιες, επίμονο κοιλιακό άλγος και
πυρετό (37.7ΟC). Τον Ιανουάριο 2021 η ενδοσκόπηση ανέδειξε, στα αρχικά 25εκ του ειλεού διάχυτη φλεγμονή
(οίδημα - ευθρυπτότητα - αβαθή γραμμοειδή έλκη και βλεννοπυώδες εξίδρωμα), ληκυθίτιδα (όμοια ενδοσκοπική
εικόνα με ειλεό), ομαλή στένωση (3εκ από το δακτύλιο, Δ = 7mm) και άμισχο πολύποδα (Δ = 1,2εκ), στην αναστόμωση της ληκύθου. PDAI score = 16 (max = 18). Ιστολογική : Χρόνια φλεγμονή ειλεού (αρκετά ουδετερόφιλα
και ήπια κρυπτίτιδα). Ληκυθίτιδα (πλασματοκύτταρα, ολίγα ουδετερόφιλα και διαταραγμένη αρχιτεκτονική των
αδενίων). Φλεγμονώδη πολύποδα. Απουσία κακοήθειας ή/και δυσπλασίας. Hb = 11g/dl, Fe = 31μg/dl, Φερριτίνη
= 125ng/ml, CRP = 23mg/dl. CMV, Clostr. Difficile και αντισώματα κοιλιοκάκης αρνητικά. Καλπροτεκτίνη κοπράνων = 385 μg/g.
Ο ασθενής έλαβε tab Βουδεσονίδης 9mg/24h, Μετρονιδαζόλη 1000mg/24h, Σιπροφλοξασίνη 1000 mg/24h και
ένεμα Μεσαλαζίνης. Παρουσίασε μέτρια - καλή ανταπόκριση (PDAI score = 8) βελτίωση (επαγωγή ύφεσης).
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ePP01 | ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΦΕΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΥΦΕΣΗ ΥΠΟ ΑΝΤΙ-TNFΑ: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Α. Μπιτούλη, Π. Νικολάου, Α. Θεοδωροπούλου, Κ. Καρμίρης
Γαστρεντερολογική Κλινική, “Βενιζέλειο” Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
Σκοπός: Η βλεννογονική επούλωση χρησιμοποιείται συχνά ως θεραπευτικός στόχος στους ασθενείς με ΙΦΝΕ.
Πρόσφατα, έχει προταθεί από ομάδες εργασίας και η ιστολογική ύφεση ως ένας πιο απαιτητικός στόχος ανταπόκρισης στη θεραπεία. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συσχέτιση της ενδοσκοπικής με την ιστολογική
ύφεση σε ασθενείς με ΙΦΝΕ σε κλινική ύφεση υπό αντι-TNFα.
Υλικά-Μέθοδοι: Δημογραφικά, ενδοσκοπικά και ιστολογικά δεδομένα ασθενών με ΙΦΝΕ σε κλινική ύφεση υπό
αντι-TNFα, ελήφθησαν από βάση καταγραφής αναδρομικά. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν τα ιστολογικά στοιχεία σε
ασθενείς που λαμβάνουν αντι-TNFα ως 1η βιολογική θεραπεία για τουλάχιστον 6 μήνες στους οποίους τεκμηριώνεται ενδοσκοπική ύφεση και δεν έχουν υποβληθεί σε χειρουργείο σχετιζόμενο με τη νόσο. Ως δείκτες ενδοσκοπικής εκτίμησης χρησιμοποιήθηκαν το ενδοσκοπικό Mayosub-score για την ελκώδη κολίτιδα(ΕΚ) και ο δείκτης
CDEIS για την νόσο Crohn(NC). Για την ιστολογική εκτίμηση της EK χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Nancy, ενώ στη NC
η αξιολόγηση έγινε στη βάση παρουσίας ή όχι οξέων φλεγμονωδών στοιχείων στο ιστολογικό παρασκεύασμα.
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 56 ασθενείς(42 NC και 14 ΕΚ) που πέτυχαν ενδοσκοπικά τεκμηριωμένη βλεννογονική επούλωση (Πίνακας 1).Όλοι οι ασθενείς με ΕΚ παρουσίασαν και ταυτόχρονη ιστολογική ύφεση (Nancy
grade 0-1).Αντίθετα,29/42(69%) ασθενείς με NCκατάφεραν να πετύχουν ταυτόχρονη ενδοσκοπική και ιστολογική ύφεση. Συγκεκριμένα, οι 15/29(51.7%) δεν είχαν ιστολογικά στοιχεία σχετιζόμενα με τη νόσο, ενώ οι
14/29(48.2%) δεν παρουσίαζαν οξεία φλεγμονώδη στοιχεία.Οι 6/10 ασθενείς (60%) που λάμβαναν adalimumab
δεν πέτυχαν ιστολογική ύφεση ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε αυτούς που λάμβαναν infliximab ήταν 7/32(21.8%).
Τέλος,4/13(30.7%) των ασθενών με NC που δεν πέτυχαν ιστολογική επούλωση λάμβαναν συνδυαστική θεραπεία
αντι-TNFα+αζαθειοπρίνη.
Συμπεράσματα: Όλοι οι ασθενείς μας με ΕΚ υπό αντι-TNFα σε κλινική ύφεση εμφάνισαν ταυτόχρονα ενδοσκοπική και ιστολογική ύφεση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους ασθενείς με NC ήταν 69%.Υπήρξε μια σαφής διαφορά
στους ασθενείς που λάμβαναν infliximab σε σχέση με αυτούς που λάμβαναν adalimumab στην επίτευξη ιστολογικής ύφεσης. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να αξιολογηθούν με επιφύλαξη λόγω της μικρής σειράς
ασθενών και της δυνητικής ετερογένειας των κλινικών τους χαρακτηριστικών κατά την έναρξη της αγωγής.
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ePP02| ΠΟΙΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΝΟΣΟΥ CROHN ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΙΛΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΕΠΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΨΟΥΛΑ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ;
Ν. Βιάζης, Α. Τρίκολα, Κ. Κουστένης, Α. Μουντάκη, Γ. Καραμπέκος, Φ. Αλμπάνη,
Ε. Μπέκα, Χ. Βερετάνος, Κ. Αρβανίτης, Τ. Γεωργιάδη, Μ. Πάτση, Ε. Αρχαύλης,
Α. Χρηστίδου, Μ. Μελά, Ε. Βιέννα, Γ. Μάντζαρης
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική”,
Αθήνα
Σκοπός: Nα μελετήσουμε ποιοι ασθενείς με διάγνωση νόσου Crohn μετά από ειλεοκολονοσκόπηση, επωφελούνται περισσότερο από τη διενέργεια εντεροσκόπησης με κάψουλα λεπτού εντέρου (ΚΛΕ).
Μέθοδος: Αναδρομική ανάλυση δεδομένων που συλλέχθηκαν προοπτικά από 6301 ασθενείς που υπεβλήθησαν
σε ΚΛΕ στο τμήμα μας από 1/3/2003 έως 18/2/2021. Ασθενείς με νόσο Crohn διαγνωσμένη από ειλεοκολονοσκόπηση ή από ολική κολονοσκόπηση (επειδή ήταν ανέφικτος ο καθετηριασμός της ειλεοτυφλικής βαλβίδας)
περιελήφθησαν στη μελέτη. Η ΚΛΕ διενεργήθηκε μόνο σε ασθενείς με απουσία κλινικής ή/και απεικονιστικής
υποψίας (με αξονική τομογραφία ή μαγνητική εντερογραφία) εντερικής απόφραξης. Αναζητήθηκε η παρουσία
και η έκταση βλεννογονικών βλαβών, κυρίως εντοπισμένου και/ή διάχυτου ερυθήματος, διαβρώσεων και ελκών
(αφθωδών, επιφανειακών και/ή βαθέων) σε όλο το μήκος του λεπτού εντέρου, γεγονός που μπορεί να εντοπιστεί
δύσκολα από τις κλασσικές μεθόδους απεικόνισης, και θα μπορούσε να επεξηγήσει κλινικές εκδηλώσεις που δε
σχετίζονται με τα ευρήματα της κολονοσκόπησης ή που θα οδηγούσε σε επαναπροσδιορισμό της λαμβανόμενης
θεραπείας.
Αποτελέσματα: Το δείγμα της μελέτης αποτελείται από 1002 ασθενείς (άνδρες/γυναίκες: 511/491, μέσης ηλικίας
±
SD: 52.6±27.3 έτη). Από αυτούς, η διάγνωση της νόσου Crohn από ολική κολονοσκόπηση (και όχι ειλεοκολο
νοσκόπηση) είχε γίνει στους 293 ασθενείς (29,2%) και βρέθηκε συμμετοχή του λεπτού εντέρου σε 104 ασθενείς
(35,5%). Η πλειοψηφία των ασθενών είχε βλάβες μόνο στον τελικό ειλεό (n=81, 77,8%), ενώ οι υπόλοιποι ασθενείς
(n=23, 22,2%) είχαν επιπρόσθετες βλάβες στα εγγύτερα τμήματα του λεπτού εντέρου. Από τους 709 ασθενείς
(70,8%) στους οποίους η διάγνωση της νόσου Crohn είχε γίνει με ειλεοκολονοσκόπηση, βλάβες στον τελικό ειλεό
βρέθηκαν σε 407 ασθενείς (57,4%), και η ΚΛΕ ανέδειξε εγγύτερες βλάβες σε 104 ασθενείς (25,5%). Στους υπόλοιπους 307 ασθενείς (43,3%) στους οποίους η ειλεοκολονοσκόπηση δεν ανέδειξε συμμετοχή του τελικού ειλεού,
βρέθηκαν εγγύτερες βλάβες σε 35 ασθενείς (11,4%). Αυτές οι βλάβες ήταν κυρίως αφθώδη ή μεγαλύτερα έλκη,
ευρήματα που άλλαξαν τη θεραπευτική διαχείριση σε 17 ασθενείς (48,6%).
Συμπεράσματα: Η ΚΛΕ δύναται να εντοπίσει εγγύτερες βλάβες λεπτού εντέρου σε έναν ικανό αριθμό ασθενών
με νόσο Crohn, που έχει διαγνωστεί με τις παραδοσιακές ενδοσκοπικές μεθόδους. Όταν αυτές οι βλάβες είναι
εκτεταμένες και σοβαρού βαθμού, μπορεί να οδηγήσουν σε επαναπροσδιορισμό της εξατομικευμένης θεραπείας του ασθενούς.
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ePP03| Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΟΚΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ CROHN
Κ. Ιωσηφίδης, Ε. Λύτρα, Π. Πεταλούδης, Ι. Μελισσόβας, Α. Παρλαμέντη, Ι. Καλογερόπουλος
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική”, Αθήνα
Σκοπός: Η περιγραφή των απεικονιστικών ευρημάτων στη νόσο Crohn με τη χρήση της κλασικής εντερόκλυσης
και του υπερηχογραφήματος.
Υλικό-Μέθοδοι: Η κλασική εντερόκλυση παραμένει ένα από τα κλειδιά στη διαγνωστική προσπέλαση των
παθήσεων του λεπτού εντέρου. Αρκετές μελέτες μάλιστα δίνουν στην μέθοδο αυτή ευαισθησία 94-98% και ειδικότητα 89-94%.Το υπερηχογράφημα είναι ευρέως διαθέσιμο, φορητό, οικονομικό, δεν έχει το μειονέκτημα
της ακτινοβολίας, απεικονίζει όλα τα τοιχώματα του εντέρου και αποτελεί την πρώτη μέθοδο διερεύνησης του
κοιλιακού άλγους.
Αποτελέσματα: Στην νόσο Crohn τα ευρήματα της εντερόκλυσης διαφοροποιούνται σε σχέση με τα στάδια της
νόσου: Στα αρχικά στάδια εντοπίζονται ομοιόμορφη και συμμετρική πάχυνση των πτυχών και τα χαρακτηριστικά αφθώδη έλκη με παρεμβολή υγιούς βλεννογόνου ανάμεσα στις βλάβες. Καθώς η νόσος εξελίσσεται παρατηρούνται εξελκώσεις δίκην «αγκαθιών τριανταφυλλιάς» οι οποίες εξελίσσονται σε γραμμοειδή → ερπητοειδή
→ αστεροειδή → επιμήκη και εγκάρσια έλκη «δίκην πλακόστρωτου» και σχισμοειδή όταν η εξέλκωση αφορά σε
όλο το τοίχωμα. Είναι δυνατόν να σχηματιστούν φλεγμονώδεις πόροι οδηγώντας στη δημιουργία συριγγίων και
αποστημάτων. Χαρακτηριστικό της νόσου είναι η ασυνέχεια και η ασυμμετρία. Στένωση παρατηρείται λόγω
οιδήματος, φλεγμονής ή σπασμού (αναστρέψιμη βλάβη) ή λόγω διατοιχωματικής ίνωσης-χρόνια βλάβη (μη αναστρέψιμη -χειρουργική αντιμετώπιση). Συχνά συνυπάρχουν και οι δύο καταστάσεις.Κατά τον υπερηχογραφικό
έλεγχο παρατηρείται πάχυνση του τοιχώματος (3-15χιλ) συνήθως με διαταραχή της αρχιτεκτονικής των χιτώνων
- συνεχής (σε ελκώδη κολίτιδα) ή ασυνεχής (skip lesions σε νόσο Crohn). Σε χρόνια νόσο, απεικονίζεται ινολιπώδη διήθηση του υποβλεννογόνιου χιτώνα. Επίσης αναγνωρίζονται στενώσεις του αυλού με προ- και μεταστενωτικές διατάσεις και διαταραχή του περισταλτισμού με παλινδρόμηση του περιεχομένου. Συνυπάρχει φλεγμονή και
θολερότητα του επιχώριου μεσεντέριου λίπους. Με το color Doppler ή το CEUS λαμβάνουμε πληροφορίες για την
αγγείωση του τοιχώματος, όπου υπεραιμία υποδηλώνει οξεία φάση ενώ μειωμένη αγγείωση υποδηλώνει χρόνια
φάση-ίνωση.
Συμπεράσματα: Στα αρχικά στάδια της νόσου υπερτερεί διαγνωστικά η εντερόκλυση, ενώ οι σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι, υπερτερούν στις εξωτοιχωματικές εκδηλώσεις. Το υπερηχογράφημα αποτελεί την πρώτη
μέθοδο διερεύνησης κοιλιακού άλγους. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται έγκαιρα τα πρώιμα απεικονιστικά ευρήματα πιθανής IΦΝΕ ούτως ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στον προγραμματισμό των λοιπών εξετάσεων.
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ePP04| ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΔΙΟΠΑΘΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ
Α. Ψαρρά
Μονάδα Εμφραγμάτων, Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας - Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου, Πύργος
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ των ιδιοπαθών φλεγμονωδών
νόσων του εντέρου και της έκπτωσης του εμφράγματος του μυοκαρδίου.
Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών μελετών δημοσιευμένων στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα. Οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: EBSCO
HOST, Elsevier Science Direct, PubMed, Medline, CINAHL, και Google Scholar. Εξαιρέθηκαν όλα τα άρθρα που
ήταν γραμμένα σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής και αγγλικής και εκείνα που δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση σε
ολόκληρο το άρθρο, αλλά μόνο στην περίληψη, καθώς και εκείνα που ήταν παλαιότερα από 5 έτη.
Αποτελέσματα: Οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου χαρακτηρίζονται από χρόνια φλεγμονή του
γαστρεντερικού σωλήνα και αυξημένους προφλεγμονώδεις δείκτες. Ο κίνδυνος εμφράγματος του μυοκαρδίου
ήταν μεγαλύτερος σε ασθενείς με φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, και κυρίως μεταξύ αυτών που έπασχαν από
νόσο του Crohn. Παρατηρήθηκε υψηλότερη τάση προσβολής από έμφραγμα μυοκαρδίου σε γυναίκες και άτομα
ηλικίας < 40 ετών
Συμπεράσματα: Μελλοντικά θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεξαγωγής περισσότερων κλινικών δοκιμών
για αντιφλεγμονώδη φάρμακα που στοχεύουν στην αθηροσκλήρωση, ενώ θα επιδρούν στην αντιστροφή της
φλεγμονώδους αθηροσκληρωτικής διαδικασίας.
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ePP05| ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΔΕΙΚΤΗ MINI ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΝΟΣΟ CROHN
Α. Μαχαίρα1, Ι. Δρυγιαννάκης1, Ε. Ορφανουδάκη2, Κ. Φωτεινογιαννοπούλου1, Ε. Θεοδωράκη1
1

Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
2
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Χανιά, Κρήτη

Σκοπός: Ο μη επεμβατικός βιοδείκτης MINI (Mucosal Inflammation Non-Invasive Index) έχει αξιολογηθεί σε παιδιατρικούς ασθενείς με νόσο Crohn (ΝC) δείχνοντας μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα στην πρόβλεψη της βλεννογονικής επούλωσης. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια προσπάθεια εφαρμογής και αξιολόγησης του συνδυαστικού βιοδείκτη MINI σε ενήλικο πληθυσμό.
Υλικό-Μέθοδοι : Πρόκειται για αναδρομική μελέτη σε ασθενείς με NC που ελάμβαναν αγωγή συντήρησης με
adalimumab τα έτη 2017-2021 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και υπεβλήθηκαν σε ειλεοκολονοσκόπηση. Υπολογίστηκε το SES-CD και Rudgeert’s score, συλλέχθηκαν οι μετρήσεις της καλπροτεκτίνης κοπράνων, CRP και TKE, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι 3 μήνες πριν ή μετά από την ενδοσκόπηση και με βάση
αυτές καθώς και το αριθμό κενώσεων του ασθενούς υπολογίστηκε ο βιοδείκτης MINI. Κατόπιν ακολούθησε περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδομένων.
Αποτελέσματα: Συνολικά συλλέχθηκαν δεδομένα από 56 ειλεοκολονοσκοπήσεις σε ασθενείς με NC [27 γυναίκες
(48.2%), μέση ηλικία 44.04±14.23 έτη όλοι υπό adalimumab. Υπολογίστηκε το SES-CD σε 46 ασθενείς (μέση τιμή
5.5±5.17), το Rudgeerts score σε 10 ασθενείς και ο βιοδείκτης MINI στο σύνολο των ασθενών με μέσο όρο τιμής
7.46±-6.7. Το 33.9% των ασθενών ήταν σε ύφεση της νόσου (SES-CDRS i0-i1) και 33.9% είχαν μέτρια-σοβαρή
ενδοσκοπική βαρύτητα (SES-CD>6 και Rudgeerts score>i2). Τιμές του βιοδείκτη ΜΙΝΙ 11 78.38% ειδικότητα και
52.6% ευαισθησία για την ανίχνευση της μέτριας-σοβαρής ενεργότητας.
Συμπεράσματα: O συνδυαστικός βιοδείκτης MINI δεν φαίνεται να υπερέχει σημαντικά της CRP και της καλπροτεκτίνης κοπράνων στην πρόβλεψη της βλεννογονικής επούλωσης σε ενήλικες ασθενείς με NC. Αναμένεται να
ακολουθήσει προοπτική μελέτη με ταυτόχρονη συλλογή κλινικών, εργαστηριακών και ενδοσκοπικών δεδομένων
καθώς και με μεγαλύτερο αριθμό δείγματος.
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ePP06| ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΛΠΡΟΤΕΚΤΙΝΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ (RUTGEERTS SCORE) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΣΟ CROHN
Ε. Ορφανουδάκη, Κ. Φωτεινογιαννοπούλου, Ε. Θεοδωράκη, Ι. Δρυγιαννάκης, Ι. Κουτρουμπάκης
Γαστρεντερολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
Σκοπός: Τα ποσοστά ενδοσκοπικής υποτροπής σε ασθενείς με χειρουργηθείσα νόσο Crohn (NC) τελικού ειλεού
είναι υψηλά. Η καλπροτεκτίνη κοπράνων (FC) αποτελεί ένα βιοδείκτη που έχει προταθεί για την πρόβλεψη της
μετεγχειρητικής υποτροπής σε NC καθώς οι τιμές της έχουν σημαντική συσχέτιση με την ενδοσκοπική δραστηριότητα της νόσου όπως αυτή ορίζεται με το ενδοσκοπικό Rutgeerts score (RS). Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμήσουμε την αξία της κατ’οίκον μέτρησης FC ως δείκτη ενδοσκοπικής ενεργότητας μετεγχειρητικά σε ασθενείς
με NC.
Υλικό-Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά διαδοχικοί ασθενείς με χειρουργηθείσα NC που παρακολουθούνται
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, οι οποίοι διέθεταν τουλάχιστον έναν ενδοσκοπικό έλεγχο της νόσου με συνοδό κατ’oίκον μέτρηση FC (Βühlmann fCAL ELISA) ± 3 μήνες από την ενδοσκόπηση κατά το διάστημα
καταγραφής (12/2016-12/2020). Όλοι οι ασθενείς βρίσκονταν σε θεραπεία συντήρησης με αντι-TNF παράγοντες
και δεν μεσολάβησαν αλλαγές στη θεραπεία μεταξύ της ενδοσκόπησης και της ημερομηνίας συλλογής των κοπράνων. Η νόσος θεωρήθηκε ενδοσκοπικά ενεργή αν υπήρχε ενδοσκοπικό RS ≥2.
Αποτελέσματα: Συμπεριελήφθησαν 21 καταγραφές ενδοσκόπησης με FC σε 15 ασθενείς με χειρουργηθείσα NC. Δώδεκα ήταν άνδρες (80%), με μέση ηλικία (±SD) 45.2±10.3 έτη και διάμεσο χρόνο μεταξύ χειρουργείου και ενδοσκόπησης 36 μήνες (IQR, 18-51). Οι τιμές FC ήταν υψηλότερες σε ασθενείς με ενδοσκοπικά
ενεργό νόσο σε σχέση με αυτούς που ήταν σε ύφεση όχι όμως στατιστικά σημαντικά [διάμεση FC, 200.5 μg/g(IQR,
65.5-712μg/g) έναντι 76 μg/g (IQR 57.7-126.3 μg/g); P =0.12], πιθανόν λόγω του μικρού δείγματος. Οι τιμές της FC
[διάμεση τιμή(IQR) 168 (62-506) μg/g] είχαν σημαντική συσχέτιση με τη διαβάθμιση της ενδοσκοπικής ενεργότητας νόσου όπως αυτή ορίζεται με το RS 0-4 (r=0.44, P=0.043).
Συμπεράσματα: Η κατ’οίκον μέτρηση FC σχετίζεται με την ενδοσκοπική ενεργότητα νόσου σε ασθενείς με χειρουργηθείσα ΝC και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν δείκτης παρακολούθησης της μετεγχειρητικής υποτροπής της νόσου.
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ePP07| ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΦΝΕ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Μ. Φωτουλάκη1, Ε. Σαλιακέλλης1, Μ. Ντουμπάρα1, Π. Πάσχος2, Φ. Σωτηριάδου1,
Μ. Θεοδώρου3, Χ. Χάβαρη3, Α. Μοριχοβίτου3
Δ’ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γ. Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη
2
Ενδοσκοπικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γ. Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη
3
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γ. Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη
1

Εισαγωγή / Σκοπός: Η μαγνητική εντερογραφία (Magnetic Resonance Enterography/MRE), αποτελεί σημαντική
εξέταση στη διερεύνηση ασθενών με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (ΙΦΝΕ) και στην εκτίμηση της
έκτασης/υποτροπής σε διαγνωσμένη νόσο. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση των ευρημάτων
της MRE στη διερεύνηση παιδιών με συμπτωματολογία ύποπτη για ΙΦΝΕ σε σύγκριση με τα ενδοσκοπικά και
ιστολογικά ευρήματα.
Ασθενείς Και Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη ασθενών (01/2010 έως 12/2020) που εισήχθησαν στη Δ΄Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ για διερεύνηση συμπτωμάτων συμβατών με ΙΦΝΕ (μελέτη ιατρικών φακέλων, καταγραφή συμπτωμάτων, ευρημάτων του ενδοσκοπικού ελέγχου/ιστοπαθολογικών πορισμάτων, ευρημάτων MRE). Magnetic
Resonance Index of Activity (MaRIA score), υπολογίσθηκε σε MRE της τελευταίας διετίας. .Σημείο αναφοράς αποτέλεσαν τα ενδοσκοπικά/ιστοπαθολογικά ευρήματα.
Αποτελέσματα: Πενήντα εφτά ασθενείς (27 κορίτσια) με διάμεση ηλικία 11 έτη (εύρος 9.5-13 έτη) διερευνήθηκαν
με ενδοσκόπηση ανωτέρου/κατωτέρου πεπτικού και MRE. Τα ευρήματα της οισοφαγογαστροδωδεκαδακτυλοσκόπησης (βιοψίες: φυσιολογικά ευρήματα 62,9%, κοιλιοκάκη 2,9%, μη ειδική γαστρίτιδα 28,6%, μη ειδική δωδεκαδακτυλίτιδα 5,7% ) και η MRE (φυσιολογική 14%, μεμονωμένη πάχυνση του τελικού ειλεού 52,6%, πάχυνση του
τελικού ειλεού με συνοδό τοπική διόγκωση των γειτονικών λεμφαδένων ή/και ρύπανση του περικολικού λίπους
28,1%, κολίτιδα 5,3%,) δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση (p=0.087). Αντιθέτως η ειλεοκολονοσκόπηση (φυσιολογική 17,7%, ν.Crohn 33,3%, ελκώδης κολίτιδα 35,5%, μη ειδική κολίτιδα 13,3%) είχε στατιστικά
σημαντική συσχέτιση με την MRE (p=0.002). Το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας εντοπίστηκε μεταξύ
ν.Crohn και MRE ευρημάτων τελικής ειλεΐτιδας με συνοδό διόγκωση γειτονικών λεμφαδένων ή/και ρύπανσης του
περικολικού λίπους καθώς και μεταξύ ελκώδους κολίτιδας και πάχυνσης του τοιχώματος του παχέος εντέρου. Επίσης διαπιστώσαμε ότι η μεμονωμένη πάχυνση του τελικού ειλεού χωρίς άλλα συνοδά MRE ευρήματα (ιδιαίτερα
στην ποσοτική αξιολόγηση με το MaRIA score), αποτελεί μη ειδικό εύρημα.
Συμπεράσματα: Η MRE είναι σημαντική στη διαγνωστική προσέγγιση και τον προσδιορισμό της έκτασης της ν.
Crohn στα παιδιά. Το μεμονωμένο εύρημα της πάχυνσης του τελικού ειλεού είναι μη ειδικό εύρημα και πρέπει να
συνεκτιμάται με το ιστορικό και τα ενδοσκοπικά και ιστοπαθολογικά ευρήματα.
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ePP08| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΚΕΤΟΓΟΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΡΟΦΩΝ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ
Σ. Ζουγανέλη1, Ν. Πολυχρονάκη1, Δ. Πολύμερος2
Τμήμα Κλινικής Διατροφής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα
Γαστρεντερολογική Μονάδα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

1
2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ασθενής άνδρας 25 ετών με ενεργό ελκώδη πανκολίτιδα από 2ετίας κορτιζονοεξαρτώμενη με σοβαρή υποθρεψία, αποτυχία προηγούμενης φαρμακευτικής θεραπείας και σύσταση για κολεκτομή, προσέρχεται για
2η γνώμη.
ΣΚΟΠΟΣ: Η επίτευξη ύφεσης της νόσου και αποφυγή της χειρουργικής επέμβασης με εφαρμογή ειδικού προγράμματος διατροφής για 6 μήνες παράλληλα με την έναρξη νέου βιολογικού παράγοντα - ανθεκτικότητα της
νόσου σε μεσαλαζίνη, adalimumab, infliximab και μερικώς στην μεθυλπρεδνιζολόνη.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά: άρρεν, 25 ετών, ύψος:165cm, βάρος:37.5kg, BMI:13.7kg/m2
και απώλεια βάρους στη διετία: 27.5kg (σύνηθες βάρος 65kg)
Φαρμακευτική αγωγή: Pariet 20mg, Medrol 8mg, Seropram 20mg, Xanax 0.5mg, Ideos (1000mg/800IU), Filicine
5mg, Lecalcif 25.000IU εβδομαδιαίως
Συμπτώματα: >20 επεισόδια αιματηρών κενώσεων/24ωρο, κοιλιακό άλγος, ιδιαίτερα περιοριστική διατροφή, κατάθλιψη
Σημαντικά εργαστηριακά ευρήματα: βαριά υπολευκωματιναιμία, σιδηροπενική αναιμία, αυξημένοι δείκτες φλεγμονής (ΤΚΕ, CRP)
Ορθοσιγμοειδοσκόπηση: ενδιάμεσης ενδοσκοπικής βαρύτητας κολίτιδα (Mayo ενδοσκοπικό score:2)
Θεραπευτικό πλάνο: λόγω μη συναίνεσης του ασθενούς σε κολεκτομή, αποφασίστηκε η δοκιμή ustekinumab σε
συνδυασμό με διατροφική υποστήριξη και ταυτόχρονη προσπάθεια απογαλακτισμού από τα κορτικοστεροειδή.
Στόχοι θεραπείας: ο έλεγχος της φλεγμονής και επί αποτυχίας, η μείωση της περιεγχειρητικής νοσηρότητας λόγω
της υποθρεψίας και της χρόνιας χρήσης κορτικοστεροειδών.
Διατροφική παρέμβαση: αρχικά εφαρμόστηκε κετογονική δίαιτα (ΚΔ) χαμηλής αναλογίας (1:1) ταυτόχρονα με
χορήγηση λίπους MCTs (6%E) και περιορισμό φυτικών ινών, γλουτένης και λακτόζης. Στους 2 μήνες διακόπηκαν
η ΚΔ και τα MCTs και ξεκίνησε σταδιακή εισαγωγή τροφών μέχρι συμπλήρωσης 6 μηνών. Η εβδομαδιαία παρακολούθηση για έλεγχο συμμόρφωσης πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και μέσων κοινωνικής
δικτύωσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στους 6 μήνες σημειώθηκε σημαντική αύξηση του βάρους του ασθενούς κατά 11.5kg - 30%
επιπλέον του αρχικού βάρους, βελτιώθηκε η κλινική και εργαστηριακή εικόνα, τα κορτικοστεροειδή διακόπηκαν,
η διάθεση του ασθενούς βελτιώθηκε, ενώ απομακρύνθηκε το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η διατροφική παρέμβαση ταυτόχρονα με έναρξη ustekinumab οδήγησε σε ύφεση της νόσου.
Η βελτίωση στην θρέψη και κλινική εικόνα άρχισε να φαίνεται από τις πρώτες μέρες διατροφικής παρέμβασης και
πριν την έναρξη του βιολογικού παράγοντα. Η έναρξη διατροφικής παρέμβασης με ΚΔ χαμηλής αναλογίας παράλληλα με περιορισμό γλουτένης, λακτόζης, φυτικών ινών και στενό έλεγχο συμμόρφωσης πιθανόν συνέβαλαν
σημαντικά στην ύφεση της νόσου.
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ePP09| ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
Χ. Χατζή1, Ε. Χατζή2
Ιατρείο Εργασίας, Πλαστικά Θράκης
2
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
1

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να διερευνηθούν τα οφέλη της βιταμίνης D
σε ασθενείς με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, καθώς και να εξεταστεί το ενδεχόμενο όφελος που
μπορεί να έχουν τα συμπληρώματα της βιταμίνης σε ασθενείς με έλλειψη σε αυτή.
Υλικό- Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων «Pubmed»
και «Microsoft Academic» και στη μηχανή αναζήτησης «Google Scholar» με τις λέξεις κλειδιά: «vitamin D and
inflammatory bowel disease», «vitamin D and Crohn’s disease» και «vitamin D and ulcerative colitis» για τα έτη
2015-2020. Στην ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν 20 άρθρα στην αγγλική γλώσσα.
Αποτελέσματα: Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι η βιταμίνη D λειτουργεί ως ανοσορυθμιστής με αντιφλεγμονώδη δράση υποστηρίζοντας την ακεραιότητα του εντερικού βλεννογόνου και παρατηρείται ότι η ανεπάρκεια
της είναι πιο συχνή σε ασθενείς με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου - πιο συχνή σε ασθενείς με νόσο
του Crohn έναντι των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα- σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η ανεπάρκεια της βιταμίνης
D φαίνεται να αυξάνει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, τον πόνο καθώς και την πιθανότητα νοσηλείας και χειρουργικής επέμβασης και να μειώνει την ανταπόκριση του οργανισμού στη θεραπεία τόσο στη νόσο του Crohn
όσο και στην ελκώδη κολίτιδα. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν πως η μακροχρόνια συμπλήρωση της διατροφής
με βιταμίνη D αλλά και η κατανάλωση εμπλουτισμένων με βιταμίνη D τροφών μειώνει σημαντικά την ενεργή
νόσο. Παρόλ΄αυτά, δεν υπάρχουν ακόμη επίσημες συστάσεις για τη χρήση συμπληρωμάτων της βιταμίνης D ως
θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με έλλειψη της, αν και πολλοί επαγγελματίες υγείας το προτείνουν ήδη ως συμπληρωματική θεραπεία.
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, πρέπει να ερευνηθούν περισσότερο τα οφέλη της χορήγησης συμπληρωμάτων βιταμίνης D σε ασθενείς με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου που παρουσιάζουν έλλειψή της για
να μπορέσουν να αναπτυχθούν ειδικά πρωτόκολλα χορήγησης της, καθώς μπορεί να αποτελέσει μια επιπλέον
θεραπευτική επιλογή που να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών.
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ePP10| ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN
Α. Καραχάλιου1, Μ. Μπλέτσα2, Γ. Μπάμιας3, Γ. Μάντζαρης4, Κ. Μουντάκη4, Μ. Τζουβαλά5,
Ε. Ζαχαροπούλου5, Μ. Κοντογιάννη1
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα
2
Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Αθήνα
3
Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Αθήνα
4
Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “ Ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική “, Αθήνα
5
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήμων», Πειραιάς

1

Σκοπός: Η νόσος Crohn (NC) επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα ζωής των ασθενών. Οι ασθενείς με ενεργή νόσο
εμφανίζουν συχνότερα χειρότερη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής (ΣΥ-ΠΖ). Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση της ΣΥ-ΠΖ σε ένα δείγμα ασθενών με NC.
Υλικό-Μέθοδοι: Συλλέχθηκαν πληροφορίες για δημογραφικά, κλινικά και διατροφικά χαρακτηριστικά των
ασθενών. Η ΣΥ-ΠΖ αξιολογήθηκε μέσω του ερωτηματολογίου Short Inflammatory Bowel Disease Questionnaire
(SIBDQ) (εύρος τιμών 10-70, υψηλότερες τιμές αντανακλούν καλύτερη ποιότητα ζωής). Η ενεργότητα της νόσου
εκτιμήθηκε μέσω του δείκτη Harvey-Bradshaw Index (HBI). Η παρουσία δυσθρεψίας αξιολογήθηκε με τα διαγνωστικά κριτήρια Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM).
Αποτελέσματα: Αξιολογήθηκαν 235 ενήλικοι ασθενείς [54% άνδρες, μέση ηλικία 41,5±14,3 έτη, 25,8% παχύσαρκοι, 36,2% ενεργή νόσος]. Η διάμεση βαθμολογία του SIBDQ ήταν 48 (38, 57), αντανακλώντας μία μέτρια ΣY-ΠΖ.
Οι ασθενείς με ενεργή νόσο Crohn εμφάνιζαν χαμηλότερη ΣΥ-ΠΖ συγκριτικά με εκείνους σε ύφεση [43 (35, 53)
vs. 51 (41, 58), p-value SIBDQ. Από αυτές, η παρουσία κολικής νόσου [Σχετικός Λόγος (ΣΛ):4,13, 95% Διάστημα
Εμπιστοσύνης (ΔΕ):1,21-14,15, p-value:0,024] και περιεδρικής νόσου (ΣΛ:3,58, 95% ΔΕ:1,23-10,43, p-value:0,019),
καθώς και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (>12 έτη) (ΣΛ:1,12, 95% ΔΕ:1,01-1,24, p-value=0,031) συσχετίστηκαν
με αυξημένη πιθανότητα καλύτερης ΣΥ-ΠΖ. Αντιθέτως, η παρουσία δυσθρεψίας (ΣΛ:0,18, 95% ΔΕ:0,05-0,65,
p-value:0,009) συσχετίστηκε με μειωμένη πιθανότητα καλύτερης ΣΥ-ΠΖ. Επιπλέον, για κάθε μία μονάδα αύξησης στον δείκτη μάζας σώματος και κάθε έναν παραπάνω αριθμό φαρμάκων παρατηρήθηκε 8% (ΣΛ:0,92, 95%
ΔΕ:0,85-0,99, p-value:0,025) και 25% (ΣΛ:0,75, 95% ΔΕ:0,58-0,98, p-value:0,032) χαμηλότερη πιθανότητα καλύτερης ΣΥ-ΠΖ, αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Η ΣY-ΠΖ στο παρόν δείγμα ασθενών με ΝC αποτιμήθηκε ως μέτρια, με τους ασθενείς με ενεργή νόσο να παρουσιάζουν χαμηλότερη ΣΥ-ΠΖ. Η παρουσία κολικής ή περιεδρικής νόσου και το υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης συσχετίστηκαν με καλύτερη ποιότητα ζωής, ενώ η παρουσία δυσθρεψίας και αύξηση στον δείκτη
μάζας σώματος και στον αριθμό χορηγούμενων φαρμάκων με χειρότερη.
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ePP11 | Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ
ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟΥ & ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ
Ι. Πευκιανάκη1, Ι. Μουζάς1,2, Ι. Κουτρουμπάκης1,2
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κρήτη,
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
1

2

Σκοπός: Υπάρχουν ενδείξεις ότι η πρόσληψη προστιθέμενης ζάχαρης επιδρά αρνητικά στην μικροβιακή χλωρίδα
του εντέρου αυξάνοντας τον επιπολασμό των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου (ΙΦΝΕ). Η κατανάλωση ζάχαρης σε ποντίκια συνδέεται με την βαρύτητα της πειραματικής κολίτιδας επιδρώντας αρνητικά στο μικροβίωμα του εντέρου. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της συσχέτισης της προστιθέμενης ζάχαρης στην
βαρύτητα της νόσου σε ασθενείς με ΙΦΝΕ.
Υλικό-Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε προοπτική συλλογή δεδομένων διατροφής διαδοχικών ασθενών με χρήση
ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων (EPIC FFQ), για την κατανάλωση προστιθέμενης ζάχαρης
για ένα έτος. Η εκτίμηση της ενεργότητας της ελκώδους κολίτιδας (ΕΚ) και της νόσου Crohn (ΝC) έγινε με τον απλό
δείκτη δραστηριότητας ΕΚ (SCAI) και τον δείκτη Harvey-Bradshaw (HBI) αντίστοιχα. Συμπληρώθηκαν επίσης ερωτηματολόγια ποιότητας ζωής (SIBDQ) καθώς και καταγραφή των δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών.
Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν 200 ασθενείς με ΙΦΝΕ (75 EK, 125 NC, ηλικίας 51.8±16.1 χρονών, 87 γυναίκες,
BMI 26.7±5.4) με μέσο όρο ημερήσιας πρόσληψης ζάχαρης 12.3gr± 13.8 (διάμεση τιμή 8.0 IQR 0.0-23.8). Υπήρξε
θετική συσχέτιση μεταξύ πρόσληψης προστιθέμενης ζάχαρης με την ενεργότητα νόσου (r= 0.297, P<0.0001) συνολικά για 200 ασθενείς τόσο για τους 125 ασθενείς με νόσο του Crohn (r= 0.257, P=0.0038) όσο και για τους 75
ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα (r= 0.237, P=0.0406). Ο δείκτης ποιότητας ζωής παρουσίασε αρνητική συσχέτιση με
την πρόσληψη προστιθέμενης ζάχαρης στο σύνολο των 200 ασθενών (r= -0.191, P=0.0066). Αξιοσημείωτο είναι
ότι 32 ασθενείς με ΙΦΝΕ (23 ΝC και 9 EK) έκαναν ημερήσια κατανάλωση ζάχαρης περισσότερο από 25 gr (όριο
κατανάλωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του WHO). Η σύγκριση των ασθενών με περισσότερο ή λιγότερο από 25
gr πρόσληψη ζάχαρης την ημέρα σε σχέση με την ενεργότητα νόσου και ποιότητα ζωής δεν ανέδειξε σημαντικές
διαφορές (p>0.05) πιθανόν λόγω του μικρού αριθμού ασθενών με μεγάλη κατανάλωση ζάχαρης.
Συμπεράσματα: Η αυξημένη ημερήσια κατανάλωση προστιθέμενης ζάχαρης φαίνεται να συνδέεται με αυξημένη ενεργότητα νόσου και χειρότερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς με ΙΦΝΕ. Χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση
μελετών με μεγαλύτερο δείγμα ασθενών για ασφαλέστερα συμπεράσματα.
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ePP012 | ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ UK IBD
BIORESOURCE
C. Kapizioni, R. Desoki, R. Shawky, M. Parkes, T. Raine
Gastroenterology Department, Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, UK
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να αποτυπωθούν τα πρότυπα χρήσης των βιολογικών θεραπειών σε ασθενείς
με ΙΦΝΕ που έχουν συμπεριληφθεί στην IBD BioResource.
Μέθοδοι: Πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη παρατήρησης της ροής των θεραπειών σε ασθενείς με νόσο Crohn
(CD) ή ελκώδη κολίτιδα (UC)/αταξινόμητη κολίτιδα (IBDU) που έλαβαν θεραπεία, κατά τη διάρκεια της νόσου
τους, με τουλάχιστον 1 βιολογικό παράγοντα (infliximab, adalimumab, golimumab, vedolizumab, ustekinumab).
Η IBD BioResource στρατολογεί ασθενείς από >100 νοσοκομεία σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβάνοντας τόσο κέντρα αναφοράς όσο και περιφερειακά νοσοκομεία.
Αποτελέσματα: Συνολικά 11632/34148 (34%) ασθενείς [7955/15396 (51.6%) με CD και 3677/15704 (23.4%) με
UC/IBDU, με διάμεση ηλικία τα 41έτη (IQR 31-55), 50.8% γυναίκες] έλαβαν τουλάχιστον 1 βιολογικό παράγοντα.
Η πλειοψηφία (8394, 72%) έλαβε x1 βιολογικό παράγοντα ενώ αντίστοιχα x2 έλαβαν 2553, x3 585, x4 98 και x5
2. Ο διάμεσος χρόνος έναρξης του βιολογικού παράγοντα από τη διάγνωση της νόσου ήταν 4 έτη ενώ το 27.4%
ξεκίνησε εντός του 1ου έτους. Όπως απεικονίζεται και στο διάγραμμα, η πλειοψηφία των ασθενών έλαβε anti-TNF
παράγοντα ως 1ης γραμμής θεραπεία (7014/60.3% infliximab, 3737/32.1% adalimumab και 142/1.2% golimumab)
ενώ vedolizumab έλαβαν 684/5.9%. Η διάμεση ηλικία των ασθενών που έλαβαν infliximab vs vedolizumab ως 1ης
γραμμής θεραπεία ήταν 40(IQR 31-53) vs 51(IQR 36-66) αντίστοιχα. Ως 2ης γραμμής θεραπεία η πλειονότητα των
ασθενών έλαβε adalimumab 1625/31.3% ενώ η 3ης γραμμής θεραπεία αποτελείτο κυρίως από μη anti-TNF παράγοντες ήτοι vedolizumab και ustekinumab με 31.7% και 16.1% αντίστοιχα.
Συμπέρασμα: Η αποτύπωση των βιολογικών θεραπειών σε μια μεγάλη καλά χαρακτηρισμένη κοόρτη ασθενών
με ΙΦΝΕ θα αποτελέσει τη βάση περαιτέρω αναλύσεων με στόχο να απαντηθούν ερωτήματα για την επίδραση
των θεραπειών αυτών στην πορεία της νόσου.
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ePP13 | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
Δ. Κόγιας, Ε. Γαβριηλίδης, Π. Σκένδρος, Κ. Ρίτης, Γ. Κουκλάκης, Χ. Παπαγόρας
Α΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης, Αλεξανδρούπολη
Εισαγωγή: Μεταξύ των σημαντικότερων εκδηλώσεων των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου
(ΙΦΝΕ) περιλαμβάνεται η προσβολή του μυοσκελετικού συστήματος, αξονική ή περιφερική, η οποία επηρεάζει
την ποιότητα ζωής των ασθενών, ακόμα και όταν η εντερική νόσος βρίσκεται σε ύφεση.
Σκοπός της μελέτης: Αξιολόγηση των γαστρεντερικών και μυοσκελετικών εκδηλώσεων από τον αξονικό σκελετό, ασθενών με ΙΦΝΕ υπό αγωγή με βιολογικό παράγοντα.
Μέθοδοι: Μελετήθηκαν ασθενείς με ΙΦΝΕ που εξετάσθηκαν στο Τμήμα μας μεταξύ Σεπτεμβρίου 2017 - Απριλίου 2021. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο καταγραφής και αξιολόγησης των μυοσκελετικών και άλλων εξωεντερικών συμπτωμάτων και της ενεργότητας της εντερικής νόσου, σύμφωνα με τα κριτήρια ASAS, του Harvey
Bradshaw Index (HBI) και Mayo Score αντίστοιχα.
Αποτελέσματα: Περιλήφθηκαν 45 ασθενείς (30 άνδρες, 15 γυναίκες) με διάμεση ηλικία τα 29 (εύρος 19-77) έτη.
Νόσο Crohn (ΝC) είχαν 40 (88,9%) ασθενείς με μέσο Harvey Bradshaw Index 3,1±2,7 και ελκώδη κολίτιδα (EK) 5
(11,1%) ασθενείς με μέσο Mayo score 3±2,2. Χρόνιο σπονδυλικό πόνο ανέφεραν 13 (28,9%) ασθενείς από τους
οποίους 12 είχαν ΝC και 1 ΕΚ. Σε 7 ασθενείς ο πόνος είχε φλεγμονώδεις χαρακτήρες. Οι ασθενείς με χρόνιο σπονδυλικό πόνο υπό αγωγή με βιολογικό παράγοντα είχαν μέσο BASDAI=2,56±1,68, μέσο BASFI=2,12±1,59 και μέσο
HBI=3,5±1,44. Συγκεκριμένα, 7 ασθενείς που λάμβαναν Infliximab ή Adalimumab για περισσότερο από 3 μήνες
είχαν μέσο BASDAI=1,94±1,01, μέσο BASFI=1,81±1,04 και μέσο HBI=2,7±0,52, 4 ασθενείς υπό Vedolizumab για
τουλάχιστον 3 μήνες είχαν μέσο BASDAI=2,94±1,06, μέσο BASFI=2,35±1,24 και μέσο HBI=4,75±1,5 και 2 ασθενείς
υπό Ustekinumab είχαν μέσο BASDAI=2,7, μέσο BASFI=3,95 και μέσο HBI=3,5.
Συμπεράσματα: Η προσβολή του αξονικού σκελετού αποτελεί μια από τις συχνότερες εξωεντερικές εκδηλώσεις
σε ασθενείς με ΙΦΝΕ, ιδίως στους ασθενείς με NC. Η αγωγή με anti-TNF παράγοντες φαίνεται να αποτελεί μια πιο
αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση για τους ασθενείς με ΙΦΝΕ και προσβολή του αξονικού σκελετού, τόσο
για την μυοσκελετική όσο και για την εντερική νόσο.
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ePP14 | ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΙΔΙΟΠΑΘΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ε. Θεοδωράκη , Ε. Ορφανουδάκη, Κ. Φωτεινογιαννοπούλου, Ι. Δρυγιαννάκης, Ι. Κουτρουμπάκης
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
Σκοπός: Να αναζητηθούν οι ασθενείς με Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου (ΙΦΝΕ) που έχουν διαγνωσθεί με αυτοάνοση ηπατίτιδα (ΑΙΗ) ή του τύπου της συνδυαστικής παθολογίας (variants) με πρωτοπαθή
σκληρυντική χολαγγειίτιδα (ΠΣΧ) και να μελετηθεί η πορεία τους και η ανταπόκριση στη λαμβανόμενη αγωγή.
Υλικό-Μέθοδοι: Αναζητήθησαν από τη βάση δεδομένων της κλινικής μας οι ασθενείς με ΙΦΝΕ που έχουν διαγνωσθεί έως σήμερα με AIH ή συνδυαστική νόσο ήπατος και τα χαρακτηριστικά των ασθενών και της νόσου τους,
τόσο της ΙΦΝΕ όσο και της ηπατολογικής τους πάθησης. Επιπλέον, έγινε αναζήτηση του διαθέσιμου ανοσολογικού ελέγχου και πιθανής βιοψίας ήπατος που έχουν διενεργηθεί για την τεκμηρίωση της διάγνωσης, οι θεραπευτικές επιλογές που έχουν γίνει, όπως και η ανταπόκριση σε αυτές.
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των ασθενών με ΙΦΝΕ που παρακολουθούνται στην κλινική μας (910 ασθενείς),
ανευρέθηκαν 4 (0.4%) με ΙΦΝΕ που έχουν διαγνωσθεί επίσης με AIH ή συνδυαστικό νόσημα ήπατος. Τα χαρακτηριστικά τους αναλύονται στον Πίνακα 1. Οι 2 από αυτούς λαμβάνουν σήμερα αγωγή με vedolizumab, 1 με
tofacitinib, και 1 με αζαθειοπρίνη (ΑΖΑ) μονοθεραπεία. Από τους 4 ασθενείς οι 3 έχουν λάβει στο παρελθόν κάποιον anti-TNF παράγοντα (infliximab/golimumab), στους 2 εξ αυτών η διακοπή έγινε λόγω εμφάνισης σοβαρών
λοιμώξεων, ενώ στον 1 λόγω δευτερογενούς μη ανταπόκρισης. Ο ασθενής υπό ΑΖΑ παρέμεινε εξ’αρχής στη θεραπεία αυτή με καλή ανταπόκριση, ωστόσο η διάγνωση είναι πρόσφατη (προ 10μήνου).
Συμπέρασμα: Η συνύπαρξη ΙΦΝΕ και ΑΙΗ ή variant ΑΙΗ + ΠΣΧ είναι σπάνια. Τόσο στη διάγνωση όσο και στις
θεραπευτικές αποφάσεις στους ασθενείς αυτούς υπάρχουν δυσκολίες για την ανεύρεση της κατάλληλης αγωγής
που μπορεί να καλύψει και τις 2 νόσους.
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ePP15 | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΤΙ-TNF
Ν. Βιάζης, Γ. Καραμπέκος, Α. Μουντάκη, Κ. Κουστένης, Φ. Αλμπάνη, Ε. Μπέκα, Χ. Βερετάνος,
Κ. Αρβανίτης, Τ. Γεωργιάδη, Μ. Πάτση, Γ. Φιλιππίδης, Ε. Αρχαύλης,
Α. Χρηστίδου, Α. Μανωλάκης, Ε. Αδάμου, Γ. Μάντζαρης
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική”,
Αθήνα
Εισαγωγή: Παρότι οι ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου (ΙΦΝΕ) που λαμβάνουν θεραπεία με αντι-TNF βρίσκονται θεωρητικά σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης λοιμώξεων, ο κίνδυνος αυτός δεν έχει
προσδιοριστεί επακριβώς, ειδικά σε σύγκριση με ασθενείς που δεν λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες.
Μέθοδοι: Αναδρομική ανάλυση των λοιμώξεων που εμφάνισαν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, οι οποίοι παρακολουθούνται στο Τμήμα μας και λαμβάνουν αντι-TNF και οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι στις βάσεις δεδομένων της i-care
και της ur-care. Προκειμένου να εκτιμηθεί ο ακριβής κίνδυνος εμφάνισης λοιμώξεων σε αυτούς τους ασθενείς έγινε σύγκριση με ίσο αριθμό ασθενών, με τα ίδια χαρακτηριστικά νόσου, που δεν λαμβάνουν βιολογικό παράγοντα.
Αποτελέσματα: Συνολικά στις δύο βάσεις δεδομένων ανευρέθηκαν 220 ασθενείς με ΙΦΝΕ (ελκώδης κολίτιδα =
72, νόσος Crohn = 148) που λαμβάνουν αντι-TNF (infliximab = 96, adalimumab = 124). Τα δεδομένα των ασθενών
αυτών συγκρίθηκαν με άλλους αντίστοιχους 220 ασθενείς που δεν ελάμβαναν βιολογικούς παράγοντες, αλλά
ελάμβαναν είτε 5-ASA (n=102), είτε κλασικά ανοσοκατασταλτικά (n=118). Η μέση διάρκεια παρακολούθησης
ήταν 5 χρόνια. Συνολικά στους ασθενείς που ελάμβαναν αντι-TNF παρατηρήθηκαν 41 λοιμώξεις (18.6%), ενώ
στην ομάδα των ασθενών που δεν ελάμβαναν βιολογικό παράγοντα παρατηρήθηκαν 16 λοιμώξεις (7.3%). Ο σχετικός κίνδυνος ήταν αυξημένος κατά 2.8 φορές (OR 2.74, CI=1.49-5.03). Ο σχετικός κίνδυνος ήταν περισσότερο
αυξημένος έναντι των ασθενών που ελάμβαναν 5-ASA (OR 3.9, CI=1.49-10.18), σε σύγκριση με τους ασθενείς
που ελάμβαναν κλασικά ανοσοκατασταλτικά (OR 1.95, CI=0.97-3.96). Oι λοιμώξεις που παρατηρήθηκαν στους 41
ασθενείς σε θεραπεία με αντι-TNF (infliximab = 18, adalimumab = 23) ήταν κυρίως λοιμώξεις του ουρο-γεννητικού συστήματος (n=16) είτε λοιμώξεις του ανωτέρου ή κατωτέρου αναπνευστικού (n=11).
Συμπεράσματα: Ο κίνδυνος εμφάνισης λοιμώξεων σε ασθενείς με ΙΦΝΕ που λαμβάνουν αντι-TNF εμφανίζεται
αυξημένος, ειδικά έναντι εκείνων των ασθενών που δεν λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική αγωγή. Αν και αυτό
μπορεί να σχετίζεται με τη θεραπεία δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν συνολικά αυξημένο φορτίο νόσου.

56

Βιβλίο Περιλήψεων

19ο Πανελληνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου

19ο Πανελληνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters)

ePP16 | ΑΠΩΤΕΡΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΡΩΚΤΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ ΩΣ ΤΕΛΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΡΕΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΠΛΕΓΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN
Γ. Μάντζαρης1, Ε. Αρχαύλης1, Ι. Παπακωνσταντίνου2, Δ. Μαγγανάς3, Ν. Βιάζης1,
Κ. Παπαμιχαήλ1, Α. Χρηστίδου1, Π. Καρατζάς1, Ε. Τσουκάλη1, Ε. Βιέννα1
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική”,
Αθήνα
2
Χειρουργική Κλινική, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
3
Δ’ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική”, Αθήνα
1

Εισαγωγή - Σκοπός: Ασθενείς με ενεργό, βαρειά, ανθεκτική στη θεραπεία κολίτιδα με επιπεπλεγμένη περιεδρική
προσβολή στα πλαίσια νόσου του Crohn (Κ-ΕΠΠΝC, φαινότυπος L2p+) συνιστούν εξαιρετικά δυσχερή θεραπευτική ομάδα με πολύ κακή ποιότητα ζωής και σημαντικά επιβαρυμμένη ψυχολογία. Η παρούσα μελέτη ανασκοπεί
την απώτερη έκβαση μιας ομάδας αυτών των ασθενών που υποβλήθηκαν σε ολική πρωκτοκολεκτομή και τελική
ειλεοστομία (ΟΠ-ΤΕ) ως έσχατη θεραπευτική λύση.
Ασθενείς & Μέθοδος: Παρουσιάζονται 5 θήλεις ασθενείς, ηλικίας 23 (21-35) ετών κατά την επέμβαση ΟΠ-ΤΕ,
που είχαν αποτύχει σε συνδυασμούς αζαθειοπρίνης ή/και μεθοτρεξάτης με αντι-TNFα (ν=5), vedolizumab (ν=3)
και ustekinumab (ν=2), είχαν υποβληθεί ήδη σε τμηματική κολεκτομή πριν την ΟΠ-ΤΕ για στενωτική/συριγγική επιπλοκή (ν=2/5) ή/και παροδική ειλεοστομία (de-functioning loop ileostomy) (ν=2/5) χωρίς αποτέλεσμα και
ελάμβαναν ψυχολογική υποστήριξη με ή χωρίς αντικαταθλιπτική θεραπεία (ν=4/5). Πριν την ΟΠ-ΤΕ ο δείκτης
σωματικής μάζας (ΒΜΙ) ήταν 17.2 (16.3-22.5), η CRP 8.5 (2.6-13.5, με όρια mg/dl) και η αλβουμίνη 2.8 (2.6-3.1 g/dl).
Αποτελέσματα: Στη διάρκεια 7 (1.5-15) ετών παρακολούθησης ουδεμία ασθενής πλην μιάς ασθενής έλαβε μετεγχειρητικά θεραπεία. Μια ασθενής λαμβάνει ustekinumab με προοπτική διακοπής. Η ειλεοστομία είναι φυσιολογική χωρίς προβλήματα σε 4/5 ασθενείς. Ουδεμία ασθενής έχει ενδοσκοπικές βλάβες στο λεπτό έντερο (εντεροσκόπηση από την ειλεοστομία και/ή ενδοσκοπική κάψουλα) και η περιεδρική περιοχή έχει πλήρη επούλωση.
Μια ασθενής εμφάνισε Η. Pylori έλκη στο εγγύς πεπτικό που επουλώθηκαν με αγωγή εκρίζωσης και μία ασθενής
είναι έγκυος χωρίς θεραπεία. Ουδεμία λαμβάνει αντικαταθλιπτική αγωγή. Ο ΒΜΙ είναι 25.5 (24-27.5), τα επίπεδα
αλβουμίνης και CRP είναι φυσιολογικά και όλες οι ασθενείς έχουν άριστη ποιότητα ζωής.
Συμπέρασμα: Η ΟΠ-ΤΕ παρά την ακρωτηριαστική φύση της και την ελάχιστη αποδοχή προεγχειρητικά συνιστά
έξοχη και πιθανώς λυσιτελή θεραπεία της βαρειάς, ανθεκτικής σε κάθε συντηρητική αγωγή K-ΕΠΝC. Βελτιώνει
σημαντικά τη θρέψη και την ποιότητα της ζωής και μπορεί να απαλλάξει τον ασθενή από χρόνια θεραπεία.
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ePP17 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΦΝΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Α. Παυλής, Ν. Κοτανίδης, Μ. Χριστοφόρου, Α. Βαδαρλής, Ε. Γιοβάνης, Χ. Ευταξίας,
Δ. Καπετάνος, Α. Αυγερινός, Φ. Δημουλιός, Κ. Βασιλείου, Θ. Μάρης3, Α. Ηλίας
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ .Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
Σκοπός: Η ανδρομική καταγραφή των θεραπευτικής στρατηγικής των ασθενών με ΙΦΝΕ στην εποχή του COVID
19 .
Ασθενείς/Μέθοδοι: Εκατόν είκοσι πέντε ασθενείς, (62,2%) με ελκώδη κολίτιδα , 69 (34,3%) με νόσο Crohn και 7
(3,5%) με απροσδιόριστη κολίτιδα που εξετάσθηκαν η νοσηλεύτηκαν μεταξύ Μαρτίου και Δεκεμβρίου 2020. Από
τους 125 με ελκώδη κολίτιδα [Α:68, Γ: 57 , ΜΗ: 36, φάσμα 17-75] 21 έλαβαν αγωγή με Infliximab, 89 ασθενείς 5ΑΣΑ
και 11 αζαθειοπρίνη και 5 ΑΣΑ. Τέσσερις ασθενείς ελάμβαναν adalimumab. Δυο ασθενείς με Infliximab άλλαξαν
σε adalimumab να αποφύγουν το νοσοκομειακό περιβάλλον και έγινε άυλη συνταγογράφηση. Σε 8 ασθενείς υπό
Infliximab έγινε αύξηση μεσοδιαστημάτων έγχυσης σε 10 εβδομάδες(drug hοlιdays) . Από τους 69 ασθενείς με
νόσο Crohn [Α:40, Γ: 29 , ΜΗ: 37, φάσμα 16-76,] 60 έλαβαν αγωγή μονοθεραπεία με Infliximab και 5 σε συνδυασμό
με αζαθειοπρίνη η μεθοτρεξάτη. Οι υπόλοιποι 4 ασθενείς ελάμβαναν μόνο αζαθειοπρίνη. Υποδόρια χορήγηση
adalimumab ελάμβαναν 10 ασθενείς με ειλεοκολίτιδα. Δυο ασθενείς άλλαξαν αγωγή σε adalimumab και έγινε
άυλη συνταγογράφηση. Σε 12 ασθενείς τα μεσοδιαστήματα έγχυσης έγιναν 10 εβδομάδες. Ένας ασθενής σε ύφεση διέκοψε τον παράγοντα και συνέχισε με αζαθειοπρίνη Μια ασθενής υπό Infliximab βρέθηκε θετική σε COVID
19 παρέμεινε κατ οίκον χωρίς επιπλοκές και έγινε διακοπή του παράγοντα. Από τους 7 ασθενείς με απροσδιόριστη κολίτιδα οι 5 ελάμβαναν οι 5ΑΣΑ και 2 αζαθειοπρίνη και 5ΑΣΑ και συνέχισαν την ίδια αγωγή μέσω άυλης
συνταγογράφησης
Συμπέρασμα: Η νέα καθημερινή πραγματικότητα στη COVID 19 εποχή δεν επηρέασε ουσιαστικά τον θεραπευτικό χειρισμό των ασθενών με ΙΦΝΕ
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ePP18 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΦΝΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Λ. Λουτζίδου1, Μ. -Γ. Πραματευτάκης1, Θ. Μάρης2, Α. Ηλίας2, Σ. Αγγελόπουλος1
Δ’ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ .Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ .Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
1

2

Σκοπός: Η καταγραφή των χειρουργικών παρεμβάσεων σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του
Εντέρου (ΙΦΝΕ) από την έναρξη της επιδημίας Covid-19 .
Υλικό και Μέθοδοι: Στην μελέτη μας συμπεριελήφθησαν 201 ασθενείς, 125 (62,2%) με ελκώδη κολίτιδα, 69
(34,3%) με νόσο Crohn και 7 (3,5%) με απροσδιόριστη κολίτιδα, οι οποίοι εξετάσθηκαν ή νοσηλεύτηκαν μεταξύ
Μαρτίου και Δεκεμβρίου 2020. Ανάγκη χειρουργικής παρέμβασης προέκυψε σε 4 ασθενείς, οι οποίοι πάσχουν
από νόσο Crohn. Στους ασθενείς διενεργήθηκε τεστ για Covid-19 και όλα τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Οι
2 εκ των 4 ασθενών υποβλήθηκαν σε επείγουσα χειρουργική παρέμβαση. Ο πρώτος υποβλήθηκε σε διάνοιξη
περιεδρικού αποστήματος ενώ ο δεύτερος, λόγω ύπαρξης εντεροδερματικού συριγγίου και αποστήματος, υποβλήθηκε σε τμηματική εντερεκτομή και παροχέτευση. Δεν υπήρξε καθυστέρηση στην αντιμετώπιση αυτών των
ασθενών λόγω Covid-19. Οι άλλοι δύο ασθενείς υποβλήθηκαν σε προγραμματισμένες επεμβάσεις. Ο ένας υποβλήθηκε σε εντερεκτομή (δεξιά κολεκτομή) ενώ ο άλλος σε σύγκλειση ειλεοστομίας. Υπήρξε καθυστέρηση λόγω
της γενικότερης κατάστασης λόγω κορονοϊού (και της αποκλειστικής λειτουργίας των χειρουργικών αιθουσών
για ογκολογικά περιστατικά) στην ημερομηνία της επέμβασης χωρίς να επηρεάζεται η υγεία των ασθενών.
Αποτελέσματα: Η αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών έγινε άμεσα χωρίς καθυστέρηση λόγω κορονοϊού ενώ
υπήρξε χρονική μετατόπιση των προγραμματισμένων επεμβάσεων.
Συμπεράσματα: Η επιδημία του Covid-19 επηρέασε σημαντικά την εκτέλεση των προγραμματισμένων (elective)
χειρουργικών επεμβάσεων λόγω της προτεραιότητας που δόθηκε σε ογκολογικούς ασθενείς και δεν είχε κάποια
συνέπεια στην πορεία της υγείας των ασθενών.
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ePP19 | ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΕΙΑΣ ΥΦΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ NΟΣΟ ΤΟΥ CROHN ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙ-TNF ΣΕ USTEKINUMAB
Γ. Μάντζαρης, Φ. Αλμπάνη, Κ. Αρβανίτης, Ε. Αρχαύλης, Χ. Βερετάνος, Ν. Βιάζης,
Μ. Βράκα, Τ. Γεωργιάδη, Α. Γεωργιάδου, Γ. Καραμπέκος, Α. Μανωλάκης,
Α. Μουντάκη, Α. Τρίκολα, Σ. Παναγοπούλου, Μ. Μελά, Α. Τσατσά, Γ. Φιλιππίδης,
Χ. Χατζηευαγγελινού, Α. Χρηστίδου, Ε. Μπέκα
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “ Ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική “, Αθήνα
Εισαγωγή: Οι αντι-TNF παράγοντες infliximab (IFX) και adalimumab (ADL) είναι 1ης γραμμής θεραπεία για μέτρια/
βαρειά νόσο του Crohn και την πρόληψη της μετεγεχειρητικής υποτροπής (ΠΜΥ-NC) μετά από δεξιά ημικολεκτομή (ΔH). Όμως, σημαντικό ποσοστό ασθενών εμφανίζουν παράδοξη φλεγμονή (ΠΦ) ή αλλεργική αντίδραση (ΑΑ)
και αλλάζουν κατηγορία φαρμάκου παρά τη βαθειά ύφεση. Σκοπός ήταν να ελεγχθεί αν το ustekinumab (UST),
IL12/IL23 αναστολέας, μπορεί να διατηρήσει τη βαθειά ύφεση σ? αυτούς τους ασθενείς.
Υλικό & Μέθοδος: Προοπτική, μονοκεντρική μελέτη. Στρατολογήθηκαν ασθενείς με Β1 φαινότυπο ή σε ΠΜΥNC, που εμφάνισαν ΑΑ ή ΠΦ όντας σε βαθειά ύφεση υπό αντι-TNF θεραπεία. Ως βαθειά ύφεση ορίστηκε ο συνδυασμός κλινικής (ΗΒΙ ≤4), ενδοσκοπικής (SES-CD ≤2 ή Rutgeerts’ score [RS]≤1, αντίστοιχα) και φυσιολογικών CRP
και FCal. Οι ασθενείς έλαβαν UST (6mg/kg iv και μετά 90mg sc ανά 8 εβδ) και παρακολουθήθηκαν ανά δίμηνο
με ΗΒI σκορ και ορολογικό έλεγχο. Ειλεοσκόπηση εκτελέσθηκε στο έτος από ενάρξεως UST με υπολογισμό των
SES-CD ή RS. Ως απουσία βαθειάς ύφεσης ορίσθηκε η κλινική (HBI>5) ή ορολογική (παθολογική CRP ή FCal) ή
ενδοσκοπική υποτροπή (SES-CD>2 ή RS≥i2b, αντίστοιχα).
Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν 25 ασθενείς (15 άρρενες), 42(20-65) ετών, 7 με ΔΗ, 6 κολίτιδα και 12 ειλεΐτιδα
ή ειλεοκολίτιδα σε βαθειά ύφεση για 3.8 (2-10) έτη με ADL (13), IFX (8) ή διαδοχικά (4). Αιτία αλλαγής βιολογικού
ήταν βαρειά ψωρίαση/ψωριασιόμορφο εξάνθημα (11), αρθραλγίες (10), αντιδράσεις στην έγχυση/ένεση (2), φαρμακευτικός λύκος (2), σ. sweet (1) και αγγειΐτιδα (1). Δύο ασθενείς είχαν >1 ΠΦ. Στην ένταξη η μέση τιμή (εύρος)
CRP και FCal ήταν 0.21mg/dl (0.10-0.40) και 52μg/g (20-114), αντίστοιχα. Trough επίπεδα για ADL και IFX μετρήθηκαν σε 15/25 ασθενείς και ήταν φυσιολογικά. Ενδοσκοπική ΜΥ-NC παρατηρήθηκε σε 3/7 ασθενείς και κλινική
υποτροπή σε 1 ασθενή. Από 18 ασθενείς με B1 φαινότυπο βαθειά ύφεση διατηρήθηκε σε 15 ενώ 2 ασθενείς (με
ΑΑ σε έγχυση IFX) υποτροπίασαν κλινικά και 1 ασθενής μόνο ενδοσκοπικά με φυσιολογική CRP αλλά παθολογική
FC (SES-CD 6, 5 και 3, αντίστοιχα). Η ΠΦ υφέθηκε σε 23 ασθενείς αλλά de novo αρθραλγίες εμφανίσθηκαν σε 2
ασθενείς. Συνολικά, 19/25 ασθενείς διατηρούσαν βαθειά ύφεση.
Συμπέρασμα: Το UST είναι αξιόπιστη θεραπευτική επιλογή σε αντι-TNF-εξαρτημένους ασθενείς που δεν μπορούν να ανεχθούν τη θεραπεία.
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ePP20 | ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ BAFF ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ CROHN ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ INFLIXIMAB
Ν.- Π. Ανδρέου1, Ε. Λεγάκη1, Ν. Δοβρόλης2, Κ. Γκούσκου1, Μ. Γαζούλη3
Εργαστήριο Βιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Εργαστήριο Ιατρικής Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
3
Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
1

2

Σκοπός: Η νόσος Crohn είναι χρόνια, πολυπαραγοντική ασθένεια που οδηγεί σε εντερική φλεγμονή. Αρκετές
μελέτες έχουν συσχετίσει τα αυξημένα επίπεδα του παράγοντα ενεργοποίησης Β-κυττάρων (BAFF) και των μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών του (SNPs) σε ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα. Ωστόσο, τα δεδομένα που
υπάρχουν σχετικά με τον ρόλο του BAFF στην ευαισθησία της νόσου του Crohn είναι περιορισμένα. Στόχος αυτής
της μελέτης, είναι η αξιολόγηση της έκφρασης του BAFF σε ασθενείς με νόσο του Crohn, η διερεύνηση της έκφρασης για την πρόβλεψη της απόκρισης σε θεραπεία με infliximab και η εξέταση της συσχέτισης των πολυμορφισμών του BAFF με την προδιάθεση στην νόσο Crohn.
Υλικά-Μέθοδοι: Περιφερικό αίμα συλλέχθηκε από εκατό δώδεκα ασθενείς με νόσο του Crohn και εκατόν εξήντα τέσσερις υγιείς μάρτυρες. Τα επίπεδα του BAFF αξιολογήθηκαν με Elisa στους ορούς των συμμετεχόντων,
ενώ από το ολικό αίμα αυτών πραγματοποιήθηκε απομόνωση DNA και γονοτύπηση για τους πολυμορφισμούς
rs9514828, rs1041569 και rs2893321 με την μέθοδο RFLP-PCR.
Αποτελέσματα: Η συγκέντρωση του BAFF βρέθηκε αυξημένη στον ορό ασθενών με νόσο Crohn (472.86 ±
223.60 pg/ml) σε σύγκριση με την εκείνη στους ορούς των υγιών μαρτύρων (128.16 ± 70.10 pg/ml), πριν την
έναρξη θεραπείας. Οι αποκρινόμενοι στην θεραπεία με IFX, είχαν αυξημένα επίπεδα BAFF στον ορό πριν την
χορήγηση φαρμάκου (610.03 ± 167.55 pg/ml), εν συγκρίσει με τους μη- αποκρινόμενους (267.09 ± 107 pg/ml).
Στους αποκρινόμενους, η συγκέντρωση του BAFF μειώθηκε μετά την χορήγηση IFX, σε αντίθεση με τους μη- αποκρινόμενους όπου αυξήθηκε. Στον πολυμορφισμό rs1041569, οι συχνότητες των γονοτύπων ΤΑ και ΑΑ, όπως και
του ελάσσονος αλληλόμορφου Α ήταν σημαντικά αυξημένες σε ασθενείς με νόσο του Crohn, υποδεικνύοντας την
συσχέτιση αυτού του πολυμορφισμού με την ευαισθησία στην ασθένεια.
Συμπεράσματα: Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης μας, υποστηρίζεται ότι το BAFF μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά ως βιοδείκτης της θεραπευτικής απόκρισης στη νόσο Crohn, ενώ ο πολυμορφισμός rs1041569
βρέθηκε να σχετίζεται με την προδιάθεση για την συγκεκριμένη ασθένεια.
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ePP21 | ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΤΟΥΣ
Ε. Θεοδωράκη, Ε. Ορφανουδάκη, Κ. Φωτεινογιαννοπούλου, Ι. Δρυγιαννάκης, Ι. Κουτρουμπάκης
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
Σκοπός: Να καταγραφούν οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις των βιολογικών παραγόντων στους ασθενείς με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου (ΙΦΝΕ) και να αναλυθούν οι παράγοντες που πιθανά συσχετίζονται με
αυτές.
Υλικό-Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε η βάση καταγραφής ασθενών με ΙΦΝΕ του ΠΑΓΝΗ για τα δημογραφικά και
κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών και της νόσου τους. Δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από
18 ερωτήσεις (Πίνακας 1), για της κυριότερες των ανεπιθύμητων ενεργειών. Έγινε ομαδοποίηση των ερωτήσεων
και αναζητήθηκαν πιθανές συσχετίσεις με δημογραφικά ή κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών.
Αποτελέσματα: Από τους 193 καταγεγραμμένους ασθενείς υπό βιολογικό παράγοντα απάντησαν στα ερωτηματολόγια 147 (76.2 %). Διάμεση ηλικία ασθενών (IQR) 46(34-56) έτη, άνδρες 115(78%), νόσος Crohn 98(67%),
διάμεση διάρκεια νόσου (IQR) 12(7-20) έτη, υπό infliximab 69(46.9%), adalimumab 58(39.5%), vedolizumab
12(8.1%), golimumab 4(2.7%) και ustekinumab 3(2%) . Ο αριθμός των ασθενών που απάντησαν θετικά στην κάθε
ερώτηση φαίνεται στον Πίνακα 1. Οι συχνότερες θετικές απαντήσεις αφορούν σε τοπικές αντιδράσεις (9.5%), αλλαγές στη διάθεση κατά τη χορήγηση του φαρμάκου (9.5%) και εμφάνιση εξανθήματος (10.9%), ενώ οι λοιμώξεις
αφορούν σε ~20% των απαντήσεων. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση φάνηκε να συσχετίζονται τα γενικά και
άτυπα συμπτώματα (1-2) με το γυναικείο φύλο (Ρ=0.03), τη μη εκτεταμένη ελκώδη κολίτιδα (Ρ=0.02) και τη διάρκεια της νόσου (Ρ=0.07), οι αρθραλγίες (6) με το κάπνισμα (Ρ=0.006) και την εντατικοποίηση θεραπείας (Ρ=0.05),
ενώ οι λοιμώξεις (16-18) με το γυναικείο φύλο (Ρ=0.07). Οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας (10-13) τείνουν να συσχετισθούν με τη μεγαλύτερη ηλικία (Ρ=0.07), ενώ δεν παρατηρήθηκαν συσχετίσεις για τα συμπτώματα από το
νευρικό και μυικό σύστημα (7-9), το δέρμα (3-5),τη διάθεση (14) ή τις θρομβώσεις (15).
Συμπεράσματα: Οι συχνότερες αντιδράσεις που αναφέρουν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ υπό βιολογικό παράγοντα είναι
η τοπική αντίδραση, η αλλαγή στη διάθεση και τα δερματικά εξανθήματα. Για πιο ασφαλή συμπεράσματα για τις
συσχετίσεις με τα κλινικά χαρακτηριστικά απαιτούνται περαιτέρω αναλύσεις σε μεγαλύτερους πληθυσμούς.
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ePP22 | USTEKINUMAB ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΒΟΛΗ
Κ. Φασούλας, Ε. Στεργίου, Κ. Σουφλέρης, Ν. Δημητριάδης, Δ. Τζιλβές
Γαστρεντερολογική Κλινική, “Θεαγένειο” Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η συμμετοχή του ανώτερου πεπτικού συστήματος αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο σε ασθενείς
με νόσο του Crohn. Υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα για τη διαχείριση της βαριάς νόσου Crohn ανώτερου πεπτικού
με νεότερους βιολογικούς παράγοντες.
Περιγραφή Περίπτωσης: Γυναίκα 73 ετών η εισήχθη στην κλινική μας λόγω επίμονου επιγαστρικού άλγους,
ναυτίας, εμέτων και απώλειας βάρους. Από τον κλινικοεργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε υποθρεψία με δείκτη
μάζας σώματος (ΒΜΙ) 15.2 kg/m2, περιφερικά οιδήματα, βαριά σιδηροπενική αναιμία, υπολευκωματιναιμία, και
αύξηση της C-RP. Ακολούθησε ενδοσκοπικός έλεγχος με ευρήματα βαριάς φλεγμονής σε στόμαχο και δωδεκαδάκτυλο (οίδημα, πολλαπλά και βαθιά έλκη, ευθρυπτότητα, φλεγμονώδεις ψευδοπολύποδες) και ήπιας φλεγμονής
στον τελικό ειλεό (σποραδικά αφθώδη έλκη). Στην εντερογραφία επιβεβαιώθηκε η προσβολή του στομάχου,
χωρίς όμως συμμετοχή της νήστιδας ή του υπόλοιπου λεπτού εντέρου. Ο έλεγχος για ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού απέβη αρνητικός και οι βιοψίες ήταν συμβατές με ενεργό φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Η ασθενής έλαβε
αναστολείς της αντλίας πρωτονίων και στεροειδή με μερική καλή κλινική ανταπόκριση. Ακολούθως έγινε έναρξη
Infliximab μονοθεραπείας. Κατά την τρίτη ενδοφλέβια έγχυση η ασθενής παρουσίασε σοβαρή άμεση αντίδραση
υπερευαισθησίας. Επιπλέον σε έλεγχο που ακολούθησε φάνηκε υψηλός τίτλος αντισωμάτων και πολύ χαμηλά
επίπεδα φαρμάκου. Αποφασίστηκε αλλαγή σε θεραπεία με μικρή αντιγονικότητα και ασφαλή ως μονοθεραπεία.
Η ασθενής έλαβε Ustekinumab αρχικά ενδοφλεβίως (260mg) και μετέπειτα υποδορίως (90mg) ανά 8 εβδομάδες.
Μετά από 6 μήνες είναι ασυμπτωματική χωρίς αναιμία με BMI 20kg/m2. Στον επαναληπτικό ενδοσκοπικό έλεγχο
εμφανίζει εικόνα πλήρους βλεννογονικής επούλωσης χωρίς έλκη, και χωρίς ενεργό φλεγμονή ιστολογικά.
Συμπέρασματα: Η χρήση του αναστολέων της αντλίας πρωτονίων είναι η θεραπεία εκλογής σε ήπια νόσο Crohn
ανώτερου πεπτικού. Σε σοβαρή νόσο η χρήση στεροειδών, ανοσοκατασταλτικών ή βιολογικών παραγόντων μπορεί να κριθεί απαραίτητη. Το Infliximab είναι η προτεινόμενη βιολογική θεραπεία. Αν και χρειάζονται περισσότερα δεδομένα για τη θέση των νέων βιολογικών παραγόντων σε παρόμοιες κλινικές περιπτώσεις, το παράδειγμα
της δικής μας ασθενούς αποδεικνύει ότι το Ustekinumab μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική σε ασθενείς με νόσο
Crohn ανώτερου πεπτικού και anti-TNF αποτυχία. Από όσο γνωρίζουμε η παρούσα περίπτωση αποτελεί την πρώτη που περιγράφει επιτυχή χρήση του Ustekinumab σε βαριά Νόσο Crohn ανώτερου πεπτικού στην Ελλάδα.
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ePP23 | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ
ΧΕΙΡΓΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ : Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Π. Νικολάου, Α. Μπιτούλη, Μ. Βελεγράκη, Α. Ψιστάκης, Μ. Φραγκάκη, Κ. Καρμίρης,
Ε. Βάρδας, Γ. Α. Πασπάτης, Α. Θεοδωροπούλου
Γαστρεντερολογική Κλινική, «Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
Σκοπός : Ποσοστό έως 10% σε ορισμένες σειρές ασθενών με ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ) υποβάλλεται σε κάποιας μορφής κολεκτομή κατά τη διάρκεια της νόσου παρά την εξέλιξη των θεραπευτικών επιλογών και τη συχνότερη
ενδοσκοπική επιτήρηση. Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή των ασθενών με ΕΚ που παρακολουθούνται στο
τμήμα μας και υποβλήθηκαν σε κολεκτομή.
Υλικά - Μέθοδοι : Αναδρομική συλλογή επιδημιολογικών, κλινικών και χειρουργικών δεδομένων από ηλεκτρονική βάση καταγραφής για 531 ασθενείς με ΕΚ που έχουν καταγραφεί στο τμήμα μας από το 2005 έως σήμερα και
υποβλήθηκαν σε κολεκτομή. Η απουσία κλινικής ανταπόκρισης παρά τη χορήγηση διαδοχικών φαρμακευτικών
σχημάτων σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες και η παρουσία δυσπλασίας ή κακοήθειας ήταν οι
αιτίες για την απόφαση διενέργειας κολεκτομής.
Αποτελέσματα: Συνολικά, 20/531 ασθενείς με ΕΚ (3.8%, άντρες 85%) υποβλήθηκαν σε κολεκτομή κατά την διάρκεια της παρακολούθησης . Η μέση ηλικία τους ήταν 50.8 έτη (17.0 ± SD, IQR=79 - 27). Δεκατρείς ήταν ενεργοί ή
πρώην καπνιστές (33% & 32% αντίστοιχα). Οι 17/20 ασθενείς (85%) υποβλήθηκαν σε κολεκτομή λόγω νόσου μη
ανταποκρινόμενης στη συντηρητική θεραπεία , ένας (5%) λόγω οξείας κεραυνοβόλου προσβολής και δύο (10%)
λόγω κακοήθειας ή δυσπλασίας. Σε 8/20 (40%), είχαν χορηγηθεί όλες οι διαθέσιμες ανά εποχή φαρμακευτικές
επιλογές . Ειλεορθική αναστόμωση πραγματοποιήθηκε σε επτά ασθενείς (35%), ειλεοδακτυλική αναστόμωση με
δημιουργία νεολυκήθου σε δέκα (50%), δεξιά ημικολεκτομή σε έναν (5%)και υφολική κολεκτομή με παραμονή
ορθικού κολοβώματος και μόνιμη ειλεοστομία σε άλλους δυο (10%) . Πέντε από τους δέκα ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ειλεοδακτυλική αναστόμωση (50%) ανέπτυξαν χρόνια λυκηθίτιδα (σε έναν απαιτήθηκε η δημιουργία
μόνιμης ειλεοστομίας λόγω ανθεκτικής λυκηθίτιδας), ένας εμφάνισε στένωση της αναστόμωσης και υποβάλλεται
σε περιοδικές διαστολές ενδοσκοπικά με μπαλόνι λόγω συμπτωμάτων απόφραξης και ένας διαφυγή στην αναστόμωση που απαιτήθηκε η δημιουργία τελικής ειλεοστομίας.
Συμπεράσματα: Ποσοστό 3.8% των ασθενών με ΕΚ του κέντρου μας χρειάστηκαν χειρουργική αντιμετώπιση
ενώ στο 10% αυτών απαιτήθηκε 2ο χειρουργείο λόγω επιπλοκών. Στην πλειοψηφία τους οι ασθενείς ήταν άντρες
και χειρουργήθηκαν λόγω νόσου ανθεκτικής στη συντηρητική θεραπεία, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη
καθιέρωσης περισσότερων φαρμακευτικών επιλογών με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης, αλλά και την αποτελεσματική ενδοσκοπική επιτήρηση που εφαρμόζεται με έγκαιρη ανίχνευση πρώιμων, ενδοσκοπικά εξαιρέσιμων βλαβών.
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ePP24 | ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΙΚΟΥ
ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΩΝ ΜΥΟΪΝΟΒΛΑΣΤΩΝ ΥΓΙΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ
Γ. Ταραπατζή1, Ε. Φιλίδου1, Λ. Κανδηλογιαννάκης1, Κ. Αρβανιτίδης1,
Κ. Κοτζάμπαση2, Σ. Βραδέλης3, Γ. Κολιός1
Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
2
Τμήμα Χειρουργικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
3
Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη
1

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης των προβιοτικών στελεχών στην μεταναστευτική ικανότητα και στον ινωτικό φαινότυπο των εντερικών υποεπιθηλιακών μυοϊνοβλαστών (ΕΥΜ) υγιών
ατόμων.
Υλικά-Μέθοδοι: Το μείγμα προβιοτικών Lactobacillus plantarum, Saccharomyces boulardii, Bifidobacterium lactis,
Lactobacillus acidophillus ή το μεμονωμένο στέλεχος Lactobacillus plantarum επαναδιαλύθηκαν στο θρεπτικό
υλικό των ΕΥΜ, ταυτοποιήθηκαν με χρώση Gram και ελέγχθηκε η βιωσιμότητα τους με Trypan Blue. Οι ΕΥΜ απομονώθηκαν από ενδοσκοπικές βιοψίες υγιών ατόμων, διεγέρθηκαν με TGF-β1 (5 ng/ml), IFN-γ (150 U/ml), 102,
104 και 108 cfu/ml του μείγματος και του L. plantarum για 48 ώρες, και μελετήθηκε ο αντίκτυπός τους στη μεταναστευτική ικανότητα των ΕΥΜ, μέσω της Διαδικασίας Επούλωσης Τραύματος, και στην έκκριση κολλαγόνου με τη
μέθοδο Sircol. Επιπλέον, μελετήθηκε η mRNA έκφραση κολλαγόνου τύπου Ι, ΙΙΙ, φιμπρονεκτίνης, tissue factor (TF)
και α-SMA με qRT-PCR, έπειτα από 6 ώρες διέγερσης με τα προβιοτικά.
Αποτελέσματα: Το Trypan Blue επιβεβαίωσε τη βιωσιμότητα της πλειοψηφίας των προβιοτικών, τα οποία ταυτοποιήθηκαν ως Gram θετικά. Η επίδραση του μείγματος των προβιοτικών στους ΕΥΜ ήταν εξαρτώμενη από τη
χορηγούμενη συγκέντρωση: τα 102 cfu/ml μείωσαν την έκκριση κολλαγόνου και το mRNA της α-SMA, τα 104 cfu/
ml αύξησαν το mRNA της φιμπρονεκτίνης, τα 108 cfu/ml μείωσαν τα mRNA του κολλαγόνου τύπου I και III, ενώ και
οι τρεις συγκεντρώσεις αύξησαν το mRNA του TF. Επιπρόσθετα, τα 104 cfu/ml αύξησαν το ρυθμό μετανάστευσης
των ΕΥΜ κατά 133.8%, ενώ τα 102 και 108 cfu/ml τον μείωσαν κατά 58.2% και 46.8% αντίστοιχα. Η διέγερση με 104
cfu/ml του Lactobacillus plantarum μείωσε την πρωτεϊνική έκφραση του κολλαγόνου των ΕΥΜ, ενώ τα 102 και 104
cfu/ml αύξησαν τα mRNA επίπεδα κολλαγόνου τύπου Ι και ΙΙΙ. Επιπλέον, το L. plantarum την αύξησε τα mRNA της
Φιμπρονεκτίνης και του TF. Τέλος, το L. plantarum αύξησε το ρυθμό μετανάστευσης των ΕΥΜ.
Συμπεράσματα: Η παρούσα έρευνα αποδεικνύει τη βιωσιμότητα των προβιοτικών L. plantarum, L. acidophillus,
B. lactis και S. boulardii, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις με τους ΕΥΜ, που είναι άμεσα εξαρτώμενες από τη συγκέντρωση που χορηγείται. Περεταίρω έρευνα είναι απαραίτητη για την εξακρίβωση της επίδρασης του κάθε στελέχους, αλλά και των κατάλληλων συγκεντρώσεων και συνδυασμών τους.
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ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ePP25 | ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟYΣ
ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ : Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Π. Νικολάου, Α. Μπιτούλη, Μ. Βελεγράκη, Α. Ψιστάκης, Μ. Φραγκάκη, Κ. Καρμίρης,
Γ. Α. Πασπάτης, Α. Θεοδωροπούλου
Γαστρεντερολογική Κλινική, «Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
Σκοπός: Οι ασθενείς με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου(ΙΦΝΕ) που λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα ευκαιριακών και σοβαρών λοιμώξεων. Σκοπός της μελέτης ήταν η
καταγραφή των ασθενών με ΙΦΝΕ υπό βιολογικό παράγοντα που παρακολουθούνται στο κέντρο μας και εμφάνισαν ευκαιριακή ή σοβαρή λοίμωξη.
Υλικά - Μέθοδοι: Αναδρομική συλλογή επιδημιολογικών, κλινικών και εργαστηριακών δεδομένων από ηλεκτρονική βάση καταγραφής 393 ασθενών με ΙΦΝΕ που παρακολουθούνται από το 2005 έως σήμερα στο κέντρο μας
και έλαβαν βιολογική θεραπεία.
Αποτελέσματα: Συνολικά, 25/393 ασθενείς(6.4%) (άντρες :56% , νόσος του Crohn:72%) διαγνώσθηκαν με ευκαιριακή ή σοβαρή λοίμωξη κατά την διάρκεια της παρακολούθησής τους ενώ ελάμβαναν βιολογική θεραπεία(Πίνακας 1). Η μέση ηλικία ήταν 43.1 έτη ( 15.2 ± SD, IQR=78 - 19). Δυο ελάμβαναν Vedolizumab και οι υπόλοιποι
anti - TNFa, εκ των οποίων το 56% σε συνδυασμό με ανοσοκατασταλτικά ή κορτικοστεροειδή. Οι συχνότερες λοιμώξεις που καταγράφηκαν ήταν δερματικές (24%, εκ των οποίων μια σοβαρή κυτταρίτιδα κνήμης οφειλόμενη σε
Pseudomonas) και ακολούθησαν αυτές του αναπνευστικού(12%, δυο οφειλόμενες σε Pneumonocystis jirovecii
και μία σε Legionella,και του ΚΝΣ(12%, δύο λόγω M.Tuberculosis και μία N.Meningitis). Ιδιαίτερα κλινικά σενάρια
αποτέλεσαν ένα προστατικό απόστημα, ένα περινεφρικό απόστημα, μια λοίμωξη από CoxiellaBurnetti, και ένα
αγνώστου αιτιολογίας παρατεινόμενο εμπύρετο.
Επτά ασθενείς με νόσο Crohn και δύο με ελκώδη κολίτιδα εμφάνισαν COVID 19 λοίμωξη(πέντε υπό adalimumab,δύο
υπό infliximab, ένας υπό ustekinumab και ένας vedolizumab), δεν συμπεριλήφθησαν λόγω της εξελισσόμενης
πανδημίας.
Το 68% των ασθενών χρειάστηκε νοσηλεία, ενώ δεν καταγράφηκε θάνατος.
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ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ

ΝΟΣΟΣ

1

ΘΗΛΥ

35

2

ΑΡΡΕΝ

47

ΝΟΣΟΣ
CROHN
ΝΟΣΟΣ
CROHN

3

ΘΗΛΥ

48

4

ΑΡΡΕΝ

48

5

ΘΗΛΥ

60

6

ΘΗΛΥ

68

7

ΑΡΡΕΝ

74

8

ΑΡΡΕΝ

64

9

ΘΗΛΥ

58

10

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Anti - TNFa (combo)
Adalinumab, MTX
Αnti - TNFa (combo)
Infliximab,
AZA
ΝΟΣΟΣ Anti-TNFa,
CROHN Adalinumab
ΝΟΣΟΣ Αnti - TNFa (combo)
CROHN Infliximab,
AZA
ΕΛΚΩΔΗΣ Anti - TNFa,
ΚΟΛΙΤΙΔΑ Golimumab
ΝΟΣΟΣ Anti-TNFA (combo),
CROHN Adalinumab, MTX
ΝΟΣΟΣ Αnti - TNFa
CROHN Infliximab
ΝΟΣΟΣ Anti-TNFa,
CROHN Adalinumab
ΝΟΣΟΣ Αnti - TNFa (combo)
CROHN Infliximab,
MTX

ΠΑΘΟΓΟΝΟ

Leishmania

ΣΠΛΑΧΝΙΚΗ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ

Legionella

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

ΝΑΙ

13

9

Coxiella Burnetti

ΕΜΠΥΡΕΤΟ, ΓΡΙΠΠΩΔΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΕΜΠΥΡΕΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΝΑΙ

12

9

ΝΑΙ

11

5

Pseudomonas

ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ

ΝΑΙ

35

5

Herpes Zoster Virus

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΞΑΝΘΗΜΑ

ΟΧΙ

11

7

Escherichia Coli

ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΑ
ΣΗΠΤΙΚΟ ΣΟΚ
ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΝΣ

ΝΑΙ

11

6

NAI

6

4

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

ΝΑΙ

5

3

ΟΧΙ

3

2

ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΝΣ

ΝΑΙ

6

2

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΞΑΝΘΗΜΑ

ΟΧΙ

11

3

Pneumocystis jirovecii
(Carinii)

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

ΝΑΙ

4

3

Leishmania

ΣΠΛΑΧΝΙΚΗ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ

NAI

6

2

Mycobacterium
Tuberculosis

ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΝΣ

ΝΑΙ

16

2

ΔΕΝ ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΕ

ΠΕΡΙΝΕΦΡΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ

NAI

10

1

Proteus Mirabilis

ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ

ΝΑΙ

8

7

Staphylococcus Epidermis
Herpes Zoster Virus

ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ

ΟΧΙ

20

9

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΞΑΝΘΗΜΑ

ΟΧΙ

3

1

Ebstein Barr Virus

ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑ

ΟΧΙ

10

4

Clostridium Difficle

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑ

ΝΑΙ

15

3

Clostridium Difficle

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑ

ΝΑΙ

15

6

Human Pappiloma Virus

ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ
ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΚΑΙ
ΚΟΛΙΤΙΔΑ
ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β

ΟΧΙ

9

2

ΝΑΙ

23

10

ΝΑΙ

8

8

ΔΕΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Mycobacterium Tuberculosis
Pneumocystis jirovecii
(Carinii)

Herpes Zoster Virus
ΝΟΣΟΣ Anti-TNFA (combo), Herpes Zoster Virus
CROHN Adalinumab,
AZA
ΕΛΚΩΔΗΣ Vedolizumab
Neisseria Meningitis
ΚΟΛΙΤΙΔΑ
ΕΛΚΩΔΗΣ Anti-TNFA
Herpes Zoster Virus
ΚΟΛΙΤΙΔΑ Adalinumab

ΘΗΛΥ

40

11 ΑΡΡΕΝ

77

12

ΘΗΛΥ

40

13 ΑΡΡΕΝ

54

ΝΟΣΟΣ
CROHN

14 ΑΡΡΕΝ

49

ΝΟΣΟΣ
CROHN

15 ΑΡΡΕΝ

30

ΕΛΚΩΔΗΣ
ΚΟΛΙΤΙΔΑ

16

ΘΗΛΥ

32

ΝΟΣΟΣ
CROHN

17 ΑΡΡΕΝ

67

ΝΟΣΟΣ
CROHN

18

ΘΗΛΥ

52

19 ΑΡΡΕΝ

60

20 ΑΡΡΕΝ

19

21

ΘΗΛΥ

31

22 ΑΡΡΕΝ

31

23 ΑΡΡΕΝ

33

24

ΘΗΛΥ

32

25 ΑΡΡΕΝ

46

ΝΟΣΟΣ
CROHN
ΝΟΣΟΣ
CROHN
ΝΟΣΟΣ
CROHN
ΕΛΚΩΔΗΣ
ΚΟΛΙΤΙΔΑ
ΕΛΚΩΔΗΣ
ΚΟΛΙΤΙΔΑ
ΝΟΣΟΣ
CROHN
ΝΟΣΟΣ
CROHN
ΝΟΣΟΣ
CROHN

Αnti - TNFa (combo)
Infliximab,
MTX
Anti-TNFa,
Adalinumab,
Prednisolone
Αnti - TNFa (combo)
Infliximab,
AZA
Αnti - TNFa (combo)
Infliximab,
AZA
Αnti - TNFa (combo)
Infliximab,
AZA
Αnti - TNFa
Infliximab
Anti-TNFa,
Adalinumab
Anti-TNFa,
Adalinumab
Vedolizumab,
AZA, Prednisolone
Anti-TNFa,
Adalinumab
Anti-TNFa,
Adalinumab
Anti-TNFa,
Adalinumab
Anti-TNFa,
Adalinumab

ΕΙΔΟΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΛΗΨΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
(ΕΤΗ)
ΚΑΤΆ ΤΗΝ
ΛΟΙΜΩΞΗ
(ETH)
ΝΑΙ
15
7

Cytomegalovirus
Hepatitis B Virus
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ePP26 | ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΟΠΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ: ΠΡΟΔΡΟΜΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ PREDICCT
S. Siakavellas, E. Watson, I. Arnott, J. Gauci, R. Barrett, C. Noble, G. Jones, L. Merchant, L. Derikx, C. Lees
GI Unit, Western General Hospital, NHS Lothian, University of Edinburgh
Σκοπός: Να ταυτοποιηθούν προγνωστικοί παράγοντες για την εμφάνιση κόπωσης σε ασθενείς με ΙΦΝΕ.
Υλικό-Μέθοδοι: Η μελέτη PREdiCCt (www.predicct.co.uk) είναι η μεγαλύτερη προοπτική μελέτη που ερευνά τις
αιτίες υποτροπής (flare) των ΙΦΝΕ, με 2629 ασθενείς σε κλινική ύφεση από 48 διαφορετικά κέντρα του Ηνωμένου
Βασιλείου. 1946 (74%) ασθενείς συμπλήρωσαν πλήρως το αρχικό ερωτηματολόγιο αναφοράς (baseline). Ο επιπολασμός της κόπωσης στον πληθυσμό αυτό υπολογίστηκε με τη βοήθεια της αντίστοιχης ερώτησης («Αισθάνεστε
συχνά ότι σας λείπει ενέργεια;») που περιλαμβάνεται στην αξιολόγηση IBD Control. Στη συνέχεια διεξήχθησαν
μονοπαραγοντικές και πολυπαραγοντικές αναλύσεις για διάφορες μεταβλητές όπως δημογραφικά στοιχεία, εργαστηριακά αποτελέσματα καθώς και περιβαλλοντικές και ψυχοσωματικές παράμετροι που αξιολογήθηκαν με
ειδικά ερωτηματολόγια όπως το άγχος και η κατάθλιψη (HADS), η ποιότητα του ύπνου (PSQI) και η φυσική άσκηση (GPAQ).
Αποτελέσματα: 759/1919 ασθενείς με ΙΦΝΕ σε κλινική ύφεση (39.6%) ανέφεραν ως σύμπτωμα την κόπωση τις
δύο τελευταίες εβδομάδες πριν την εισαγωγή τους στη μελέτη ενώ οι υπόλοιποι 1034 (53.9%) αρνήθηκαν την
ύπαρξη κόπωσης. Οι ασθενείς που παραπονέθηκαν για κόπωση είναι πιο συχνά γυναίκες, έχουν πιο συχνά νόσο
Crohn, και ήταν πιο συχνά καπνιστες. Οι μονοπαραγοντικές αναλύσεις ανέδειξαν υψηλότερες τιμές δεικτών φλεγμονής στην ομάδα των ασθενών με κόπωση, και χαμηλότερες τιμές των κλινικών δεικτών ενεργότητας. Στην
πολυπαραγοντική ανάλυση οι παράγοντες που φαίνονται να σχετίζονται με την ύπαρξη κόπωσης είναι τελικά
το γυναικείο φύλο (OR 2.4), η τιμή CRP>5mg/L (OR 2.1), η κακή ποιότητα ύπνου (OR 2.5) και η ύπαρξη αγχώδους
συνδρομής (OR 1.8), ή κατάθλιψης (OR 6.2) (Πίνακας 1).
Συμπεράσματα: Από τη μελέτη μας αναδεικνύεται η σημαντική επιβάρυνση που προκαλεί το σύμπτωμα της
κόπωσης σε ασθενείς με ΙΦΝΕ. Επίσης περιγράφουμε πιθανούς παράγοντες που μπορεί να σχετίζονται με την
εμφάνιση του και υποδηλώνουν τόσο την επίδραση της υπολειπόμενης εντερικής φλεγμονής όσο και την καίρια
σχέση μεταξύ κόπωσης και ψυχικής υγείας.
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ePP27 | ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
Χ. Λιάβα1, Ε. Σινακος1, Θ. Δημητρούλας1, Γ. Κουστιάνη1, Χ. Ναβροζίδου2, Σ. Κιαπίδου1, Ε. Ακριβιάδης1
Δ΄ Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο,
Θεσσαλονίκη
2
Γαστρεντερολογικό Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

1

Σκοπός: Δεδομένα για τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την εμφάνιση εξωεντερικών εκδηλώσεων
σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ΙΦΝΕ) προέρχονται κατά κύριο λόγο από αναδρομικές μελέτες. Στην παρούσα μελέτη παρατήρησης διενεργήθηκε αναδρομική-προοπτική αξιολόγηση κοόρτης
ασθενών με ΙΦΝΕ που παρακολουθούνται σε κέντρο αναφοράς.
Υλικό-Μέθοδοι: Ασθενείς με ΙΦΝΕ ηλικίας 10-90 ετών και ιστολογικώς τεκμηριωμένη νόσο συμπεριλήφθηκαν
στη μελέτη. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ειδικά ερωτηματολόγια που συμπληρώνονταν
σε κάθε επίσκεψη των ασθενών κατά τη χρονική περίοδο Ιούλιος 2018-Μάρτιος 2020. Πραγματοποιήθηκε μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση επιδημιολογικών, κλινικών, εργαστηριακών, ενδοσκοπικών και
ιστολογικών παραμέτρων με τη χρήση της λογαριθμιστικής εξάρτησης και τον υπολογισμό του λόγου σχετικών
πιθανοτήτων, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές συσχετίσεις με τις εξωεντερικές εκδηλώσεις. Επιπλέον εκτιμήθηκε η επίδραση της φαρμακευτικής αγωγής στη συχνότητα και στο είδος των εξωεντερικών εκδηλώσεων.
Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 300 ασθενείς (180 με νόσο Crohn, 113 με ελκώδη κολίτιδα, 7 με
αδιευκρίνιστη κολίτιδα). Εξωεντερικές εκδηλώσεις παρατηρήθηκαν σε ποσοστό 49%, με διπλάσια συχνότητα
εμφάνισης στη νόσο Crohn (OR 2.31; 95% CI: 1.37-3.89; P<.005). Στη μονοπαραγοντική ανάλυση το ιστορικό νοσηλειών, χειρουργικών επεμβάσεων για τη νόσο, η αφθώδης στοματίτιδα, η περιπρωκτική προσβολή, η θυρεοειδοπάθεια Hashimoto και η ηλικία σχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης εξωεντερικών εκδηλώσεων.
Ασθενείς με εξωεντερικές εκδηλώσεις ελάμβαναν συχνότερα μεθοτρεξάτη. Παρατηρήθηκε αυξημένη συχνότητα
εξωεντερικών εκδηλώσεων σε ασθενείς που είχαν διακόψει τις θειοπουρίνες (OR 2.16; 95% CI: 1.21-3.85; P<.01)
ή τους anti-TNF παράγοντες (OR 2.88; 95% CI: 1.32-6.28; P<.01). Ωστόσο οι συσχετίσεις αυτές δεν παρατηρήθηκαν στην πολυπαραγοντική ανάλυση κατά την οποία μόνο η αφθώδης στοματίτιδα (OR 4.60; 95% CI: 2.32-9.13;
P<.001), η περιπρωκτική προσβολή (OR 2.30; 95% CI: 1.17-4.50; P<.05), η θυρεοειδοπάθεια Hashimoto (OR 2.82;
95% CI:1.03-7.74; P<.05) και η ηλικία (αύξηση κατά 2% για κάθε έτος, OR 1.02; 95% CI:1.01-1.03; P<.05) σχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης εξωεντερικών εκδηλώσεων.
Συμπεράσματα: Στην παρούσα κοόρτη εξωεντερικές εκδηλώσεις παρατηρήθηκαν στους μισούς (49%) ασθενείς.
Η αφθώδης στοματίτιδα, η περιπρωκτική προσβολή και η αύξηση της ηλικίας σχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης εξωεντερικών εκδηλώσεων, όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες μελέτες. Η συσχέτιση της θυρεοειδοπάθειας Hashimoto με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης εξωεντερικών εκδηλώσεων αποτελεί εύρημα που
δεν έχει αναφερθεί στην προηγούμενη βιβλιογραφία.
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ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
Χ. Λιάβα1, Ε. Σινάκος1, Θ. Δημητρούλας1, Γ. Κουστιάνη1, Χ. Ναβροζίδου2, Α. Καπρίνης1, Ε. Ακριβιάδης1
1

Δ΄ Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο,
Θεσσαλονίκη
2
Γαστρεντερολογική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Δεδομένα για την εμφάνιση εξωεντερικών εκδηλώσεων σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ΙΦΝΕ) προέρχονται κατά κύριο λόγο από αναδρομικές μελέτες παρατήρησης. Οι αναδρομικές
αναλύσεις παρουσιάζουν εγγενείς αδυναμίες στην ακριβή αποτύπωση διαφορών στη συχνότητα εξωεντερικών
εκδηλώσεων μεταξύ ασθενών με νόσο του Crohn και ελκώδη κολίτιδα. Στην παρούσα μελέτη κοόρτης εκτός
από την αναδρομική πραγματοποιήθηκε και προοπτική αξιολόγηση ασθενών με ΙΦΝΕ στην καθημερινή κλινική
πρακτική.
Υλικό-Μέθοδοι: Ασθενείς με ΙΦΝΕ ηλικίας 10-90 ετών και ιστολογικώς τεκμηριωμένη νόσο συμπεριλήφθηκαν
στη μελέτη. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ειδικά ερωτηματολόγια που συμπληρώνονταν σε
κάθε επίσκεψη των ασθενών κατά τη χρονική περίοδο Ιούλιος 2018-Μάρτιος 2020. Πραγματοποιήθηκε σύγκριση της συχνότητας εξωεντερικών εκδηλώσεων μεταξύ ασθενών με ελκώδη κολίτιδα και νόσο του Crohn με τη
βοήθεια της δοκιμασίας χ² (Chi-square test) σε συνδυασμό με τη μέθοδο της λογαριθμιστικής εξάρτησης και τον
υπολογισμό του λόγου σχετικών πιθανοτήτων.
Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 300 ασθενείς (180 με νόσο Crohn, 113 με ελκώδη κολίτιδα, 7 με
αδιευκρίνιστη κολίτιδα). Εξωεντερικές εκδηλώσεις παρατηρήθηκαν στο 49% των ασθενών (57% στη νόσο Crohn
έναντι 36% στην ελκώδη κολίτιδα, OR 2.31; 95%CI: 1.37-3.89; P<.005), με επικρατέστερη χρονική εκδήλωση κατά
τη διάγνωση της νόσου ή/και μετά από αυτή (43% έναντι 9% πριν από την κλινική εκδήλωση της νόσου). Συχνότερες (38%) ήταν οι εξωεντερικές εκδηλώσεις από το μυοσκελετικό σύστημα (43% στη νόσο Crohn έναντι 29%
στην ελκώδη κολίτιδα, OR 1.86; 95%CI: 1.08-3.20; P<.05), με συνηθέστερη την περιφερική αρθροπάθεια (33% στη
νόσο Crohn έναντι 23% στην ελκώδη κολίτιδα, P=.095). Ακολουθούν οι δερματικές εκδηλώσεις (13%) με αυξημένη συχνότητα οζώδους ερυθήματος στη νόσο Crohn (11% έναντι 3% στην ελκώδη κολίτιδα, OR 3.95; 95%CI:
1.12-13.93; P<.05). Θρομβοεμβολικά επεισόδια και εκδηλώσεις από τους οφθαλμούς παρατηρήθηκαν σε ποσοστό 3-4%, κυρίως στη νόσο Crohn. Σκληρυντική χολαγγειίτιδα βρέθηκε στο 1.2% των ασθενών, ενώ μυοπερικαρδίτιδα παρατηρήθηκε κυρίως σε ασθενείς με ελκώδη πανκολίτιδα (3%).
Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη κοόρτης βρέθηκε ότι εξωεντερικές εκδηλώσεις εμφανίζονται στους μισούς ασθενείς με ΙΦΝΕ (49%), συχνότερα κατά τη διάγνωση της νόσου ή/και μετά από αυτή. Ασθενείς με νόσο του
Crohn διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης εξωεντερικών εκδηλώσεων, κυρίως από το μυοσκελετικό σύστημα (43%) με συχνότερη την περιφερική αρθροπάθεια και τετραπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης οζώδους ερυθήματος.
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ePP29 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ANTI-TNF ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΈΝΑΝΤΙ
VEDOLIZUMAB
Χ. Λιάβα1, Ε. Σινάκος1, Θ. Δημητρούλας1, Γ. Κουστιάνη1, Χ. Ναβροζίδου2,
Α. Καπρίνης1, Ε. Ακριβιάδης1
1

Δ΄ Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο,
Θεσσαλονίκη
2
Γαστρεντερολογική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Σε προηγούμενες αναδρομικές μελέτες παρατήρησης έχει βρεθεί επιδείνωση ή/και εκ νέου εμφάνιση
εξωεντερικών εκδηλώσεων, κυρίως από το μυοσκελετικό σύστημα, σε ασθενείς υπό αγωγή με τον εντεροεκλεκτικό παράγοντα Vedolizumab σε σύγκριση με αυτούς που λαμβάνουν anti-TNF παράγοντες. Προκειμένου να
διερευνηθεί η συσχέτιση αυτή διεξήχθη τόσο προοπτική όσο και αναδρομική αξιολόγηση κοόρτης ασθενών με
ΙΦΝΕ στην καθημερινή κλινική πρακτική.
Υλικό-Μέθοδοι: Ασθενείς με ΙΦΝΕ ηλικίας 10-90 ετών και ιστολογικώς τεκμηριωμένη νόσο συμπεριλήφθηκαν
στη μελέτη. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ειδικά ερωτηματολόγια που συμπληρώνονταν σε
κάθε επίσκεψη των ασθενών κατά τη χρονική περίοδο Ιούλιος 2018-Μάρτιος 2020. Για τη σύγκριση της συχνότητας εξωεντερικών εκδηλώσεων μεταξύ ασθενών υπό αγωγή με anti-TNF βιολογικούς παράγοντες έναντι του παράγοντα Vedolizumab εφαρμόστηκε η μέθοδος της δοκιμασίας χ² (Chi-square test) σε συνδυασμό με τη μέθοδο
της λογαριθμιστικής εξάρτησης και τον υπολογισμό του λόγου σχετικών πιθανοτήτων.
Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 111 ασθενείς (88 υπό αγωγή με anti-TNF και 23 υπό Vedolizumab).
Διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν τα 39 έτη. Ασθενείς υπό αγωγή με anti-TNF παράγοντες είχαν 3 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πάσχουν από νόσο του Crohn (OR 2.95; 95% CI:1.11-7.81); P<.05), ενώ ασθενείς υπό αγωγή
με Vedolizumab έπασχαν συχνότερα από ελκώδη κολίτιδα (57% έναντι 44%, P<.05). Ασθενείς με περιπρωκτική νόσο είχαν τάση να θεραπεύονται συχνότερα με anti-TNF παράγοντες (OR 2.34; 95% CI:0.87-6.31; P=.094).
Εξωεντερικές εκδηλώσεις παρατηρήθηκαν στο 55% του συνόλου των ασθενών (52% υπό anti-TNF και 70% υπό
Vedolizumab, P=.144). Στους ασθενείς που λάμβαναν Vedolizumab παρατηρήθηκε τριπλάσια πιθανότητα εμφάνισης περιφερικής αρθροπάθειας (OR 3.03; 95% CI:1.12-8.21; P<.05) σε σύγκριση με τους ασθενείς που λάμβαναν
anti-TNF παράγοντες. Δεν παρατηρήθηκαν άλλες στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ασθενών σχετικά
με τον κίνδυνο εμφάνισης άλλων εξωεντερικών εκδηλώσεων.
Συμπεράσματα: Στην παρούσα κοόρτη ασθενείς υπό αγωγή με Vedolizumab εμφάνισαν τριπλάσιο κίνδυνο εκδήλωσης περιφερικής αρθροπάθειας σε σύγκριση με τους ασθενείς υπό αγωγή με anti-TNF παράγοντες, πιθανώς
λόγω της εντεροεκλεκτικής δράσης του φαρμάκου και της μειωμένης επίδρασής του στην πρόληψη εμφάνισης
εξωεντερικών εκδηλώσεων.
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ePP30 | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
Χ. Λιάβα1, Ε. Σινάκος1, Θ. Δημητρούλας1, Γ. Κουστιάνη1, Χ. Ναβροζίδου2,
Α. Καπρίνης1, Ε. Ακριβιάδης1
1

Δ΄ Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο,
Θεσσαλονίκη
2
Γαστρεντερολογική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Δεδομένα για τη συχνότητα θετικού οικογενειακού ιστορικού και πιθανές κλινικές συσχετίσεις σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ΙΦΝΕ) προέρχονται κατά κύριο λόγο από αναδρομικές
μελέτες παρατήρησης ασθενών καταγεγραμμένων σε βάσεις δεδομένων, με τις εγγενείς αδυναμίες όσον αφορά
την ακρίβεια της μεθοδολογίας αυτής. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί τόσο προοπτική όσο και αναδρομική
αξιολόγηση κοόρτης ασθενών με ΙΦΝΕ στην καθημερινή κλινική πρακτική διεξήχθη η παρούσα μελέτη παρατήρησης.
Υλικό-Μέθοδοι: Ασθενείς με ΙΦΝΕ ηλικίας 10-90 ετών και ιστολογικώς τεκμηριωμένη νόσο συμπεριλήφθηκαν
στη μελέτη. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ειδικά ερωτηματολόγια σε κάθε επίσκεψη των
ασθενών στο κέντρο αναφοράς κατά τη χρονική περίοδο Ιούλιος 2018-Μάρτιος 2020. Για τη σύγκριση της συχνότητας θετικού οικογενειακού ιστορικού σε συγγενείς πρώτου βαθμού μεταξύ των ασθενών με νόσο του Crohn και
ελκώδη κολίτιδα, καθώς και την ανεύρεση συσχετίσεων αυτού με διάφορες κλινικές παραμέτρους εφαρμόστηκε
η μέθοδος της λογαριθμιστικής εξάρτησης με τον υπολογισμό του λόγου σχετικών πιθανοτήτων.
Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 300 ασθενείς (180 με νόσο του Crohn, 113 με ελκώδη κολίτιδα, 7 με
αδιευκρίνιστη κολίτιδα). Θετικό οικογενειακό ιστορικό ΙΦΝΕ σε συγγενείς πρώτου βαθμού βρέθηκε σε ποσοστό
9% (13% στη νόσο Crohn και 4% στην ελκώδη κολίτιδα) και περίπου 4 φορές συχνότερα στις γυναίκες ασθενείς (OR 3.79; 95%CI:1.44-9.98; P<.01). Το θετικό οικογενειακό ιστορικό ΙΦΝΕ σχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο
για νοσηλεία και χειρουργική επέμβαση για τη νόσο (εντερεκτομή), εκδήλωση περιπρωκτικής νόσου και ανάγκη
χορήγησης anti-TNF παραγόντων. Ωστόσο βρέθηκε σχεδόν τετραπλάσιος κίνδυνος εκδήλωσης ιερολαγονίτιδας
(OR 3.72; 95%CI:1.40-9.91; P<.01). Επιπλέον παρατηρήθηκε τάση για αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης εξωεντερικών
εκδηλώσεων (OR 2.47; 95%CI:0.91-6.74; P=.078) κυρίως από το μυοσκελετικό, το δέρμα και τους οφθαλμούς.
Περίπου 22% των ασθενών είχαν θετικό οικογενειακό ιστορικό σε συγγενείς πρώτου βαθμού με άλλα αυτοάνοσα
νοσήματα, με πιο συχνό τη θυρεοειδοπάθεια Hashimoto.
Συμπεράσματα: Στην παρούσα κοόρτη θετικό οικογενειακό ιστορικό ΙΦΝΕ σε συγγενείς πρώτου βαθμού ανευρέθηκε στο 13% των ασθενών με νόσο Crohn και στο 4% με ελκώδη κολίτιδα, ενώ φάνηκε να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για νοσηλεία και χειρουργική επέμβαση για τη νόσο (εντερεκτομή), περιπρωκτική νόσο και ανάγκη
χορήγησης anti-TNF παραγόντων, όπως επίσης και για τάση αυξημένης συχνότητας εξωεντερικών εκδηλώσεων.
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ePP31 | Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΕΝΤΕΡΟΥ
Χ. Λιάβα1, Ε. Σινάκος1, Θ. Δημητρούλας1, Γ. Κουστιάνη1, Χ. Ναβροζίδου2, Σ. Κιαπίδου1, Ε. Ακριβιάδης1
Δ΄ Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο,
Θεσσαλονίκη
2
Γαστρεντερολογική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

1

Σκοπός: Δεδομένα για την επίδραση του καπνίσματος σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ΙΦΝΕ) προέρχονται κατά κύριο λόγο από αναδρομικές μελέτες παρατήρησης ασθενών καταγεγραμμένων σε
βάσεις δεδομένων, με τις εγγενείς αδυναμίες όσον αφορά την ακρίβεια της μεθοδολογίας αυτής. Προκειμένου να
πραγματοποιηθεί τόσο προοπτική όσο και αναδρομική αξιολόγηση κοόρτης ασθενών με ΙΦΝΕ στην καθημερινή
κλινική πρακτική διεξήχθη η παρούσα μελέτη παρατήρησης.
Υλικό-Μέθοδοι: Ασθενείς με ΙΦΝΕ ηλικίας 10-90 ετών και ιστολογικώς τεκμηριωμένη νόσο συμπεριλήφθηκαν
στη μελέτη. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ειδικά ερωτηματολόγια σε κάθε επίσκεψη των
ασθενών κατά τη χρονική περίοδο Ιούλιος 2018-Μάρτιος 2020. Για την σύγκριση της συχνότητας καπνίσματος
μεταξύ των ασθενών με νόσο του Crohn και ελκώδη κολίτιδα, καθώς και την ανεύρεση συσχετίσεων του καπνίσματος με διάφορες κλινικές παραμέτρους εφαρμόστηκε η μέθοδος της λογαριθμιστικής εξάρτησης με τον υπολογισμό του λόγου σχετικών πιθανοτήτων.
Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 300 ασθενείς (180 με νόσο του Crohn, 113 με ελκώδη κολίτιδα, 7
με αδιευκρίνιστη κολίτιδα). 27% των ασθενών ήταν ενεργοί καπνιστές κατά την ένταξη στη μελέτη, ενώ 43% δεν
είχαν καπνίσει ποτέ. Ασθενείς που είχαν διακόψει το κάπνισμα φάνηκε να διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης ελκώδους κολίτιδας (OR 2.38; 95%CI:1.09-5.24; P= .031), τάση που παρατηρήθηκε και στους ασθενείς που δεν
είχαν καπνίσει ποτέ (OR 2.08; 95%CI:1.00-4.36; P= .052). Οι ενεργοί καπνιστές είχαν 50% μικρότερη πιθανότητα
να εμφανίσουν ελκώδη κολίτιδα, ωστόσο 50% μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλώσουν νόσο του Crohn, σχέση
η οποία παρέμεινε οριακά μη-στατιστικώς σημαντική (OR 0.48; 95%CI:0.23-1.01; P= .052). Επιπλέον οι άνδρες
ασθενείς (διάμεση ηλικία 43 έτη κατά την ένταξη στη μελέτη) είχαν 65% μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι πρώην
καπνιστές σε σύγκριση με τις γυναίκες (OR 0.40; 95%CI:0.20-0.80; P< .05), παρατήρηση που πιθανώς σχετίζεται με
ιατρική ένδειξη διακοπής του καπνίσματος λόγω εκδηλώσεως στεφανιαίας νόσου.
Συμπεράσματα: Στην παρούσα κοόρτη επιβεβαιώνεται ότι η διακοπή του καπνίσματος σχετίζεται με αύξηση
κινδύνου εκδήλωσης ελκώδους κολίτιδας, τάση η οποία φαίνεται να ισχύει και για τους μη-καπνίζοντες. Αντιθέτως το ενεργό κάπνισμα σχετίστηκε με μείωση κινδύνου εμφάνισης ελκώδους κολίτιδας και αύξηση κινδύνου
εκδήλωσης νόσου του Crohn.
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ePP32 | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ SARS-CoV2: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΝΟΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Μ. Βελεγράκη, Α. Ψιστάκης, Π. Νικολάου, Α. Μπιτούλη, Κ. Καρμίρης, Ε. Βάρδας,
Γ. Πασπάτης, Α. Θεοδωροπούλου
Γαστρεντερολογική Κλινική, «Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη
Σκοπός: Η καταγραφή της συμμόρφωσης των ασθενών με ΙΦΝΕ και της πορείας του εμβολιασμού κατά του
SARS-CoV2 για τις ομάδες που προηγήθηκαν στον εμβολιασμό σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού
CΟVID-19.
Υλικό-Μέθοδοι: Συμπεριελήφθησαν οι ασθενείς με ΙΦΝΕ του κέντρου μας που είχαν λάβει προτεραιότητα να
εμβολιαστούν κατά του ιού SARS-CoV2 με τουλάχιστον μια δόση έως τις 31/3/2021. Οι ασθενείς αυτοί ταξινομήθηκαν σε τρεις ομάδες: ομάδα Α (ασθενείς >75 ετών), ομάδα Β (ασθενείς 60-64 ετών) και ομάδα Γ (προσωπικό
υγειονομικών δομών, Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων). Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε είτε κατά την επίσκεψη στο ιατρείο είτε έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία.
Αποτελέσματα: Συνολικά 142 ασθενείς (άνδρες: 55.6%, ελκώδης κολίτιδα: 50%) κλήθηκαν να εμβολιαστούν.
Εξ’ αυτών, 45 (31.7%) ανήκαν στην ομάδα Α, 66 (46.5%) στην ομάδα Β και 31 (21.8%) στην ομάδα Γ. Ογδόντα
οκτώ ασθενείς (62%) είχαν λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου και εξ’ αυτών 38/88 (43.2%) και τις δύο.
Παρενέργειες μετά την 1η δόση εμφάνισαν 25/88 (28.4%) (μυαλγίες: 12.5%, εμπύρετο: 10.2%) και μετά τη 2η 9/38
(23.7%) (μυαλγίες: 18.4%, εμπύρετο: 5.3%). Πενήντα τέσσερις ασθενείς (38%) δεν έχουν εμβολιαστεί. Από αυτούς
35 (64.8%) έχουν προγραμματίσει τον εμβολιασμό τους και 19/54 (35.2%) ή επί του συνόλου 19/142 (13.4%) δεν
επιθυμούν να εμβολιαστούν. Συγκεκριμένα, για την ομάδα Α η πρόθεση μη εμβολιασμού αφορά το 4.4% (2/45),
για την ομάδα Β το 22.7% (15/66) και για την ομάδα Γ το 6.4% (2/31). Οι αιτίες άρνησης εμβολιασμού είναι ο φόβος
των ανεπιθύμητων ενεργειών εξαιτίας της ταχύτητας παρασκευής των εμβολίων (ένας ασθενής για καθεμία από
τις ομάδες Α και Γ, 9/15 για τη Β), η πεποίθηση πως η πανδημία δεν είναι επικίνδυνη (5/15 για την ομάδα Β) και το
ιστορικό σοβαρής αναφυλακτικής αντίδρασης (ένας ασθενής για καθεμία από τις ομάδες Α, Β και Γ).
Συμπεράσματα: Τα 2/3 των ασθενών με ΙΦΝΕ που κλήθηκαν να εμβολιαστούν έχουν λάβει τουλάχιστον την 1η
δόση του εμβολίου ενώ περίπου 1/8 δεν επιθυμεί να εμβολιαστεί. Η μεγαλύτερη συχνότητα άρνησης παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα 60-64, κυρίως λόγω φόβου ανεπιθύμητων ενεργειών και αμφισβήτησης του κινδύνου
της πανδημίας, στοιχεία που καταδεικνύουν τη σημασία της συνεχούς ενημέρωσης του πληθυσμού με αξιολογημένα επιστημονικά δεδομένα.
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ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
ePP33 | Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ (ΙΦΝΕ)
Ε. Κουρέτα1, Π. Καρατζάς1, Π. Κανελλόπουλος2, Α. Παπαπαναγιώτου, Β. Λεκάκης1,
Γ. Μπάμιας3, Γ. Καραμανώλης1, Ι. Βλαχογιαννάκος1, Α. Γ. Παπαβασιλείου4, Γ. Παπαθεοδωρίδης1
1

Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα
2
Βιοχημικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» , Αθήνα
3
Γ’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο
Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», Αθήνα
4
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών , Αθήνα

Σκοπός: Να εκτιμηθούν τα επίπεδα της βιταμίνης D(BιτD) σε ΙΦΝΕ σε σχέση με τα χαρακτηριστικά ασθενών και
νόσου, καθώς και τυχόν μεταβολές των επιπέδων BιτD κατά τη θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες.
Υλικό-Μέθοδοι: Συμπεριλήφθηκαν ασθενείς 18-75 ετών με νόσο Crohn (NC) ή ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ) που παρακολουθούνταν στην κλινική μας την περίοδο 2014-2020. Κριτήρια αποκλεισμού ήταν: ιστορικό εντερεκτομής
ή δεξιάς κολεκτομής, λήψη BιτD ή φαρμάκων που επηρεάζουν το μεταβολισμό της το τελευταίο τρίμηνο ή παρουσία συννοσηροτήτων που επηρεάζουν τα επίπεδά της. Η ομάδα ελέγχου αποτελούνταν από υγιείς μάρτυρες
ταιριασμένοι κατά φύλο και ηλικία με τους ασθενείς. Καταγράφηκαν επιδημιολογικά, κλινικοεργαστηριακά, ενδοσκοπικά και ιστολογικά δεδομένα των ασθενών. Τα επίπεδα της 25-υδροξυΒιτD μετρήθηκαν με μέθοδο ηλεκτροχημειοφωταύγειας σε αναλυτή Roche (Cobas 801) στο ίδιο εργαστήριο.
Αποτελέσματα: Συνολικά, συμμετείχαν 143 ασθενείς, 90 με NC (L1=41, L2=15, L3=34, L4=23, p=10, Β1=71,
Β2=17, Β3=2), 53 με ΕΚ (Ε1=13, Ε2=21, Ε3=19) και 44 υγιείς μάρτυρες. Βιολογικό παράγοντα ελάμβαναν 53, 5-ASA
57, θειοπουρίνες 15, κορτιζόνη 26 και καμία αγωγή 22 ασθενείς. Έλλειψη BιτD (≤20 ng/ml) παρατηρήθηκε σε 65%
και ανεπάρκεια (21-29 ng/ml) σε 27% των ασθενών. Τα επίπεδα της ΒιτD δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ υγιών
μαρτύρων και ασθενών (20±8 vs 18±7, p=0,174). Τα επίπεδα BιτD ήταν χαμηλότερα σε ασθενείς με NC κλινικά
ενεργό (≥5) απ’ότι σε ύφεση βάσει του δείκτη Harvey-Bradshaw (14±5 vs 18±7, p=0,04) και σε ασθενείς με εκτεταμένη κολίτιδα απ’ότι με αριστερόπλευρη κολίτιδα ή ορθίτιδα (16±5 vs 22±7, p=0,001), καθώς και σχετικά χαμηλότερα σε ασθενείς με ΕΚ ενεργό (>1) απ’ότι σε ύφεση βάσει του κλινικού Mayo Score (18±7 vs 23±5, p=0,075).
Συνολικά, τα επίπεδα BιτD είχαν αρνητική συσχέτιση με τα επίπεδα της CRP (r=-0,226, p=0,007). Σε 35 ασθενείς
υπό βιολογικό παράγοντα, τα επίπεδα ΒιτD αυξήθηκαν σημαντικά υπό θεραπεία (r=0,334, p=0,027’).
Συμπεράσματα: Οι περισσότεροι ασθενείς με ΙΦΝΕ έχουν χαμηλά επίπεδα BιτD. Τα επίπεδα της ΒιτD είναι χαμηλότερα σε ασθενείς με κλινικά ενεργό NC καθώς και σε ασθενείς με ΕΚ με μεγαλύτερη έκταση νόσου έχοντας
αρνητική συσχέτιση με τα επίπεδα της CRP. Η θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες αυξάνει τα επίπεδα της ΒιτD,
που παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με τη διάρκειά της.
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ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ
ePP34 | ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΗΚΥΘΙΤΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΙΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
TOFACITINIB: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ
Ι. Τριανταφυλλίδης, Γ. Μαλγαρινός
“Metropolitan General” Hospital, Holargos, “Mediterraneo” Hospital, Glyfada
Εισαγωγή: Στους ασθενείς με Ελκώδη Κολίτιδα (ΕΚ) η κολεκτομή και ειλεοπρωκτική αναστόμωση με δημιουργία
ληκύθου (IAPA) είναι αναγκαία σε περιπτώσεις μη ανταπόκρισης στη θεραπεία. Εν τούτοις σημαντικό ποσοστό
των ασθενών εμφανίζει μετεγχειρητικά ληκυθίτιδα μερικές φορές ανθεκτικής στη θεραπεία. Η Tofacitinib ένας
από του στόματος χορηγούμενος αναστολέας της Janus kinase 1/3 χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς στη θεραπεία
εφόδου και συντηρήσεως των ασθενών με μέτρια έως σοβαρή ΕΚ.
Σκοπός: Η περιγραφή περιπτώσεως ανθεκτικής στη θεραπεία ληκυθίτιδος η οποία αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με
Tofacitinib. Οι περιγραφές τέτοιων περιπτώσεων στη διεθνή βιβλιογραφία είναι προς το παρόν σπάνιες.
Περιγραφή περιπτώσεως: Πρόκειται για γυναίκα ηλικίας σήμερα 55 ετών η οποία υποβλήθηκε προ 19 ετών σε
ολική κολεκτομή και IAPA λόγω βαρείας αρχικής προσβολής εκτεταμένης ΕΚ. Η επέμβαση διενεργήθηκε λόγω
μη ανταπόκρισης στη διαθέσιμη συντηρητική αγωγή περιλαμβανομένου και anti-TNF βιολογικού παράγοντος.
Τρία χρόνια μετά την επέμβαση εμφανίζεται ληκυθίτις με προέχοντα συμπτώματα την εντονώτατη καταβολή
δυνάμεων και τη διάρροια. Υπό αγωγή με ΑΖΑ ήταν καλά για 6 χρόνια. Το 2016 και υπό ΑΖΑ η νόσος υποτροπίασε. Συγχορήγηση Infliximab ως δόσης εφόδου δεν βοήθησε σημαντικώς. Το φάρμακο διεκόπη λόγω έντονων
αιμωδιών στα κάτω άκρα. Έκτοτε η αντιμετώπιση συνίστατο στη χορήγηση αντιβιοτικών, VSL#3, κορτικοειδών
και μεσαλαζίνης. Το 2020, λόγω συνοδών αρθρικών εκδηλώσεων έλαβε Certolizumab pegol, Methotrexate και
Humira, χωρίς ιδιαίτερη βελτίωση. Προ τριμήνου (2021) προσέρχεται με εντονώτατη καταβολή δυνάμεων και
διάρροια. Η ενδοσκόπηση έδειξε ενεργό ληκυθίτιδα, η οποια επιβεβαιώθηκε ιστολογικώς. Θεωρήσαμε ότι η χορήγηση Tofacitinib ίσως να βελτίωνε την κλινική εικόνα. Μετά δίμηνη θεραπεία εφόδου η κατάσταση είναι σημαντικά βελτιωμένη, με την βελτίωση να εμφανίζεται μετά την πρώτη εβδομάδα.
Συμπέρασμα: Με βάση τα ικανοποιητικά αποτελέσματα αυτής της περίπτωσης θεωρούμε ότι η Tofacitinib θα
μπορούσε να δοκιμαστεί κλινικώς και σε περιπτώσεις ληκυθίτιδος ανθεκτικής στη διαθέσιμη φαρμακευτική αγωγή.
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ePP35 | ΣΠΑΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ DE NOVO ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΗ ΟΓΚΟΥ ΛΕΠΤΟΥ
ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ
Α. Κουτσουμουράκης, Μ. Σταφυλίδου, Π. Πάσχος, Α. Γκαγκάλης, Γ. Τζατζάγου
Α΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Οι ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (ΙΦΝΕ) παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης ορθοκολικού καρκίνου, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Ο συχνότερος περιγραφόμενος ιστολογικός
τύπος είναι το αδενοκαρκίνωμα, ακολουθούμενο από το λέμφωμα και το σάρκωμα. Τέλος, σπανιότερα απαντώνται τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα με καταγεγραμμένη επίπτωση 0.1%-3.9% έναντι του συνόλου των ορθοκολικών κακοηθειών.
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού νευροενδοκρινή όγκου (NET) G1 λεπτού εντέρου σε ασθενή με ιστορικό αριστερόπλευρης ελκώδους κολίτιδας από 30ετίας υπό αμινοσαλικυλικά.
Παρουσίαση περιστατικού: Θήλυ ασθενής 74 ετών, με ιστορικό αριστερόπλευρης ελκώδους κολίτιδας από
30ετίας υπό αμινοσαλικυλικά, προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών αιτιώμενη αιματοχεσία από 5ημέρου. Από την κλινική εξέταση ανευρέθηκε ήπια ευαισθησία στην αριστερή πλάγια κοιλιακή χώρα κατά την εν τω
βάθη ψηλάφηση, ενώ η δακτυλική εξέταση ανέδειξε κενή λήκυθο. Ο εργαστηριακός έλεγχος ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα. Διενεργήθηκε ειλεοκολοσκόπηση με ενδοσκοπικά ευρήματα συρρεόντων ψευδοπολυπόδων
κατιόντος με συνοδό οίδημα και ερυθρότητα του βλεννογόνου (εικόνα 1), καθώς και την παρουσία ευμεγέθους
βλεννογόνιας εξέλκωσης στα 10 εκ εντός του τελικού ειλεού (εικόνα 2) ασύμβατης με το ατομικό αναμνηστικό της ασθενούς. Η παθολογοανατομική έκθεση από τα ιστοτεμάχια του μονήρους έλκους ανέδειξε την συνυπάρχουσα παρουσία νευροενδοκρινή όγκου G1 του λεπτού εντέρου με θετική ανοσοϊστοχημεία για CKAE1/AE3,
CD56 χρωμογρανίνη και συναπτοφυσίνη. Η ασθενής παραπέμφθηκε στο ογκολογικό συμβούλιο για περαιτέρω
αντιμετώπιση.
Συμπεράσματα: Η παρούσα κλινική περίπτωση δίνει έμφαση στην de novo εμφάνιση νευροενδοκρινούς νεοπλάσματος επί εδάφους φυσιολογικού εντερικού βλεννογόνου σε ασθενή με ΙΦΝΕ, επιβεβαιώνοντας την αξία της
ειλεοκολοσκόπησης ως gold standard διαγνωστική μέθοδο επιτήρησης.
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ePP36 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΨΩΡΙΑΣΙΟΜΟΡΦΟ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ
USTEKINUMAB
Ι. Μουσαβερέ, Κ. Κατσάνος, Φ. Φουσέκης, Χ. Λαμούρη, Μ. Μουτζούκης, Ν. Τζαμπούρας, Δ. Χριστοδούλου
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Σκοπός: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού με ελκώδη κολίτιδα, η οποία παρουσίασε ψωριασιόμορφο
εξάνθημα και αντιμετωπίστηκε με ustekinumab .
Υλικό-Μέθοδοι: Ασθενής 29 ετών παραπέμφθηκε στην Κλινική μας από δερματολόγο για τροποποίηση της αγωγής που ελάμβανε για την ελκώδη κολίτιδα. Η ασθενής διαγνώστηκε στα τέλη του 2016 με πανκολίτιδα και έγινε
έναρξη της αγωγής με μεσαλαζίνη per os και από per rectum. Λόγω μη ανταπόκρισης προστέθηκε στην αγωγή
αζαθειοπρίνη, η οποία διεκόπη λόγω εμφάνισης ουδετεροπενίας. Έτσι αρχές του 2018 ετέθη σε infiximab και επετεύχθη πλήρης κλινική, εργαστηριακή και ενδοσκοπική ύφεση. Τον 7/2019 εμφάνισε ολόσωμο ψωριασιόμορφο
εξάνθημα με συνοδό κνησμό, με σταδιακή επιδείνωση, το οποίο δεν υφιόταν με τοπική θεραπεία με καλσιποτριόλη και βηταμεθαζόνη.
Αποτελέσματα: To infliximab διακόπηκε και η ασθενής τον 5/2020 ξεκίνησε θεραπεία με ustekinumab με αρχική
ενδοφλέβια έγχυση και στη συνέχεια δόση συντήρησης υποδόρια 90 mg κάθε 8 εβδομάδες. Η ασθενής παρουσίασε άμεση βελτίωση του εξανθήματος και πλήρη υποχώρηση σε ένα μήνα, ενώ και διατήρησε την ύφεση όσον
αφορά την ελκώδη κολίτιδα. Η ασθενής δεν παρουσίασε επίσης άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Συμπεράσματα: Το ustekinumab στην περίπτωση αυτή ήταν ασφαλές και αποτελεσματικό στη διατήρηση της
ύφεσης στην ελκώδη κολίτιδα και πέτυχε ύφεση και στο ψωριασόμορφο εξάνθημα της ασθενούς, δίνοντας καθοριστική θεραπευτική λύση.
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ePP37 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΕΞΑΡΣΗ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Α. Φωτιάδου, Χ. Λαμούρη, Ι. Μουσαβερέ, Φ. Φουσέκης, Κ. Κατσάνος, Δ. Χριστοδούλου
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Σκοπός: Περιγράφεται περίπτωση ασθενή με αδιευκρίνιστη κολίτιδα με επανειλημμένες εξάρσεις και θεραπείες
που μπήκε σε ύφεση με τοφασιτινίμπη, αλλά χρειάστηκε να χειρουργηθεί για υψηλόβαθμη δυσπλασία και αρχόμενο καρκίνωμα παχέος εντέρου.
Yλικό-Μέθοδοι: Ασθενής 65 ετών, προσήλθε για παρακολούθηση με εικόνα αδιευκρίνιστης κολίτιδας. Από την
έναρξη της νόσου, είχε λάβει διάφορα θεραπευτικά σχήματα (διπλή δόση Infliximab, αζαθειοπρίνη, Vedolizumab)
χωρίς πλήρη ανταπόκριση. Είχε πολλά επεισόδια εξάρσεων της νόσου και συνοδό συμπτωματολογία οσφυαλγίας
(εντεροπαθητική αρθρίτιδα) καθώς και ιστορικό περιπρωκτικών αποστημάτων και διασφιγκτηριακού συριγγίου.
Στην παρούσα φάση εμφάνισε πυρετό και 10-12 αιματηρές διαρροϊκές κενώσεις ημερησίως με απώλεια βάρους.
Αποτελέσματα - Πορεία Νόσου: Η κολονοσκόπησή ανέδειξε γενικευμένο οίδημα, γραμμοειδείς εξελκώσεις,
ψευδοπολύποδες και ένα ευκίνητο πολυποειδές μόρφωμα στο σιγμοειδές με ευρεία βάση, το οποίο δεν αφαιρέθηκε ενδοσκοπικά λόγω της παρακείμενης φλεγμονής. Η ιστολογική εξέταση του πολυποειδούς μορφώματος
ανέδειξε υψηλόβαθμη δυσπλασία. Ο ασθενής μπήκε σε θεραπεία με tofacitinib (παρότι χαρακτηριζόταν ως αδιευκρίνιστη κολίτιδα) με εντυπωσιακή απάντηση και πλήρη ύφεση της εντερικής νόσου και διακοπή των κορτικοειδών. Ως εκ τούτου παραπέμφθηκε κατόπιν και δικής του επιθυμίας για ESD για αφαίρεση του πολυποειδούς
μορφώματος en bloc. Στο ιστολογικό παρασκεύασμα το μόρφωμα ήταν κακοήθες με διήθηση του υποβλεννογονίου > 1000 μm. Ακολούθησε χειρουργική εκτομή με υφολική κολεκτομή και ειλεορθική αναστόμωση με άριστο
μετεγχειρητικό αποτέλεσμα και πλήρη ύφεση της νόσου.
Συμπέρασμα: Οι νέες θεραπείες επιτρέπουν την αντιμετώπιση ακόμη και περιπτώσεων αδιευκρίνιστης κολίτιδας,
σε ασθενείς που δεν είναι πλήρως καθορισμένος ο φαινότυπος της νόσου. Παρότι δυσπλαστικές βλάβες μπορούν
να αφαιρεθούν με τοπική εκτομή σήμερα, η χειρουργική εκτομή αποτελεί την τελική λύση για τις βλάβες εκείνες
που έχουν προχωρημένη νεοπλασία.
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ePP38 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑΛΑΖΙΝΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Σ. Γογγάκη1, Χ. Πουτακίδης1, Ι. Μπραϊμάκης1, Ο. Σιδηρόπουλος1, Λ. Πετρογιαννόπουλος1, Κ. Τουμπέλης1,
Α. Θεοφανοπούλου1, Ε. Βλάχου1, Χ. Καλαντζής1, Π. Τσιμπούρης1, Δ. Παπαδόπουλος2, Π. Αποστολόπουλος1
1

Γαστρεντερολογική Κλινική, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), Αθήνα
2
Πνευμονολογική Κλινική, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), Αθήνα

Σκοπός: Η μεσαλαζίνη αποτελεί φάρμακο εκλογής στη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδας ήπιας βαρύτητας. Η
εμφάνιση πνευμονοπάθειας αποτελεί αρκετά σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια της μεσαλαζίνης.
Υλικό-Μέθοδοι: Ασθενής θήλυ, 56 ετών διεγνώσθη με αριστερή ελκώδη κολίτιδα το 2014. Τέθηκε σε αγωγή με
μεσαλαζίνη από του στόματος και ανά περιόδους έξαρσης προστίθετο ένεμα μεσαλαζίνης. Από διετίας βρισκόταν σε κλινική ύφεση και τον Σεπτέμβριο 2020 παρουσίασε προοδευτικά επιδεινούμενη δύσπνοια προσπαθείας,
ξηρό βήχα και στη συνέχεια παραγωγικό, COVID-19 αρνητική.
Αποτελέσματα: Η CT θώρακα ανέδειξε, κεντρολοβιδιακά οζίδια με πυκνότητες δίκην θαμβής υάλου, εικόνα μωσαϊκού κυρίως στους κάτω λοβούς άμφω και παχύνσεις του τοιχώματος των βρόγχων, αλλοιώσεις συμβατές με πνευμονία εξ’υπερευαισθησίας, ιογενή λοίμωξη ή διάμεση πνευμονοπάθεια. Η διαβρογχική βιοψία και το βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα απέκλεισαν λοιμώδη-νεοπλασματικά αίτια. Διεκόπη η χορήγηση μεσαλαζίνης και η ασθενής τέθηκε σε
μεθυλοπρενδιζολόνη από του στόματος για 10 εβδομάδες. Στην επαναληπτική CT θώρακος παρατηρήθηκε σαφής
απεικονιστική βελτίωση με υποστροφή των αλλοιώσεων. Μετά τη διακοπή της κορτιζόνης, η ασθενής εμφάνισε δύσπνοια και υποτροπή της ελκώδους κολίτιδας. Ο νέος απεικονιστικός και λειτουργικός έλεγχος του αναπνευστικού
συστήματος ήταν επηρεασμένος. Χορηγήθηκε μεθυλπρεδνιζολόνη για έξι μήνες, με πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων.
Συμπεράσματα: Παρ’ όλο που η πνευμονοπάθεια από μεσαλαζίνη αποτελεί σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια, είναι
καθοριστικής σημασίας η κλινική υποψία και η άμεση διακοπή χορήγησής του φαρμάκου.
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ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΥ CROHN
ePP39 | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN (CD)
(“SYNCHRONOUS CANCERS”): ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ
Ι. Τριανταφυλλίδης, Γ. Μαλγαρινός
“Metropolitan General” Hospital, Holargos, “Mediterraneo” Hospital, Glyfada
Εισαγωγή: Εμφάνιση κακοήθων νεοπλασμάτων στην πορεία CD είναι δυνατή. Εμφάνιση περισσότερων του ενός
νεοπλασμάτων σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα (“metachronous cancers”) είναι εξαιρετικά σπάνια. Eμφάνιση
δύο κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων την ίδια χρονική περίοδο (εντός δύο μηνών - “synchronous cancers”)
διαφορετικών οργάνων σε ασθενείς με CD δεν διαπιστώθηκε στην προσιτή στους συγγραφείς βιβλιογραφία.
Σκοπός: Η περιγραφή περιπτώσεως ασθενούς με CD στην οποία διαγνώσθηκαν εντός δύο μηνών δύο κακοήθη
νεοπλάσματα (synchronous cancers).
Περιγραφή περιπτώσεως: Πρόκειται για γυναίκα ασθενή ηλικίας σήμερα 42 ετών, μη καπνιστή, διαγνωσθείσα
το έτος 2004 (χειρουργική επέμβαση για λανθασμένη διάγνωση οξείας σκωληκοειδίτιδος) με ειλεοκολική, στενωτική, συριγγοποιό (εντερο-εντερικό) CD (A2, L3, B2, B3, p). Η πορεία της νόσου υπήρξε θυελλώδης με συνολικώς
5 μείζονες υποτροπές. Τα έτη 2005 έως 2017 έλαβε θεραπευτικώς Infliximab. Διακοπή λόγω απώλειας ανταπόκρισης (Abs > 450 (NV Au/ml) και Infliximab ορού Ref Range >1μg/ml). Ακολούθως έλαβε Humira (2018) και αργότερα Entyvio για 5 μήνες. Το 2019 υποβάλλεται σε θεραπεία με Ustekinumab με αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση.
Στις 24/11/2020 υποβάλλεται σε κυστεουρηθροσκόπηση με εισαγωγή ουρητηρικού stent λόγω αποφρακτικής
ουροπάθειας εκ της CD. Στις 02/12/2020 υποβάλλεται σε δεξιά ημικολεκτομή με ειλεοεγκαρσία αναστόμωση και
σιγμοειδεκτομή με τελική κολοστομία λόγω ανθεκτικής νόσου. Στις 14/12/2020 διαγνωστική απόξεση λόγω μητρορραγίας αποδεικνύει αδενοκαρκίνωμα ενδομητρίου μέσης διαφοροποίησης. Στις 23/1/2021 υποβάλλεται σε
ολική υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων, συρραφή ορθού. Ιστολογικώς: Καρκίνωμα ενδομητρίου, ενδομητριοειδές μέσης διαφοροποίησης. Σταδιοποίηση: St II, Cr2. Περαιτέρω αντιμετώπιση: σύσταση για ακτινοθεραπεία.
Στις 21/1/2021 ενδοσκόπηση κατωτέρου πεπτικού δια του πρωκτού: εκβλαστητική εξεργασία καταλαμβάνουσα
τα 2/3 της περιμέτρου του αυλού. Ιστολογικώς: αδενοκαρκίνωμα ορθού εντερικού τύπου (CDX2+, CK7-, p53+,
ER-, PgR-, Vimentin-, p16εστιακά+). Τον Μάϊο του 2021 η ασθενής θα υποβληθεί σε προεγχειρητική ακτινοθεραπεία και ακολούθως σε χειρουργική αφαίρεση του όγκου.
Συμπέρασμα: Σύγχρονα συμπαγή καρκινώματα είναι δυνατό να εμφανιστούν σε ασθενή με CD. Οι πιθανοί παθογενετικοί μηχανισμοί συζητούνται.
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ePP40 | ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΝΕΥΡΟΪΝΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Ι ΜΙΜΟΥΜΕΝΗ ΝΟΣΟ CROHN
Χ. Κατέρη, Α. Παπαευθυμίου, Θ. Φλώρου, Κ. Πατέρας, Α. Καλτσά, Α. Καψωριτάκης, Σ. Ποταμιάνος
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
Σκοπός: Η παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης ασθενούς με αποφρακτικό ειλεό και ιστορικό νόσου Crohn που
μετεγχειρητικά αναθεωρήθηκε σε εντερική γαγγλιονευρωμάτωση.
Παρουσίαση περιστατικού: Άντρας 56 ετών με αναφερόμενη διάγνωση Ν. Crohn τελικού ειλεού από 15ετίας για
την οποία λάμβανε Αζαθειοπρίνη και Infliximab, διεκομίσθη στο νοσοκομείο μας λόγω αποφρακτικού ειλεού. Επιπλέον των κλινικών ευρημάτων ειλεού, αναδείχθηκαν απίσχναση και δερματικά νευρινώματα στη θωρακική και
κοιλιακή χώρα, χωρίς ωστόσο ο ασθενής να αναφέρει ιστορικό νευροϊνωμάτωσης (NF). Απεικονιστικά ανευρέθηκε στένωση τελικού ειλεού και πιθανοί πολύποδες ενδοαυλικά, ενώ σε ειλεοκολονοσκόπηση έντονο οίδημα και
πολυποειδείς υπεγέρσεις στον τελικό ειλεό. Υποβλήθηκε σε εκτομή τελικού ειλεού και δεξιού κόλου και από την
ιστολογική εξέταση του χειρουργικού παρασκευάσματος διαπιστώθηκε εντερική γαγγλιονευρωμάτωση. Έκτοτε
ο ασθενής είναι άνευ αγωγής, χωρίς παθολογική σημειολογία.
Συμπεράσματα: Η περίπτωση του ασθενούς μας αφορά σε σπάνια εντερική εκδήλωση NF τύπου Ι, η οποία διέλαθε ως νόσος Crohn. Πιο συγκεκριμένα, η εντερική γαγγλιονευρωμάτωση, που μπορεί να εκδηλωθεί με κοιλιακό
άλγος, διάρροιες, πάχυνση εντερικού τοιχώματος και δημιουργία στενώσεων, αποτελεί μορφή εντερικής έκφρασης της NF I. Αν και σχετικά σπάνιες, οι εντερικές εκδηλώσεις NF Ι θα πρέπει να τίθενται στη διαφορική διάγνωση
ασθενών με οικογενειακό ιστορικό ή σημεία της νόσου, ιδιαίτερα όταν η διάγνωση της ν. Crohn δεν πληροί σαφώς τα διαγνωστικά κριτήρια ή ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία.
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ePP41 | ΝΟΣΟΣ CROHN ΤΗΣ ΛΗΚΥΘΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ IPAA ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ
Γ. Δεπούντης1, Α. Σαπουντζής2, Ι. Γιαννακοπούλου1, Ν. Ξυδιά1
Β’ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας-Ν.Μ. Καλαμάτας
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας-Ν.Μ. Καλαμάτας
1

2

Εισαγωγή: Η πρωκτοκολεκτομή με ειλεοπρωκτική αναστόμωση (IPAA) είναι επέμβαση εκλογής σε ασθενείς με
ελκώδη κολίτιδα που δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική θεραπεία ή με δυσπλαστικές αλλοιώσεις. Η φλεγμονή της ληκύθου (pouchitis) αποτελεί τη συχνότερη επιπλοκή της και συνήθως είναι ιδιοπαθούς αιτιολογίας.
Δευτεροπαθή αίτια της φλεγμονής είναι η νόσος Crohn της ληκύθου (13%), οι λοιμώξεις, η ισχαιμία, οι στενώσεις, η απόφραξη της ροής της ληκύθου (pouch flow obstruction) και το σύνδρομο ευερεθίστου ληκύθου (irritable
bowel pouch).
Παρουσίαση Περιστατικού: Άνδρας 33 ετών, προσέρχεται στο χώρο του ΤΕΠ αιτιώμενος κολικοειδές κοιλιακό
άλγος υπογαστρίου με συνοδό πολλαπλές αιματηρές κενώσεις από 7ημέρου με τεινεσμό, απύρετος, αιμοδυναμικά σταθερός. Κατά την κλινική εξέταση παρατηρείται επώδυνη κοιλία (ΑΛΒ), rectal (+)
Εργαστηριακά: WBC:13x10^3 PLT:582x10^3 TKE:40 CRP:3,1
Ατομικό ιστορικό: Ελκώδης κολίτιδα(πανκολίτιδα) γνωστή από 14 ετών μη ανταποκρινόμενη στη θεραπεία με βιολογικό παράγοντα. Σε ηλικία 23 ετών υποβλήθηκε σε ολική πρωκτοκολοεκτομή και IPAA με κατασκευή θυλάκου
τύπου J. Εκτοτε αναφέρει συχνές υποτροπές λυκηθίτιδες. Εντεροπαθητική αρθρίτιδα διαγνωσθείσα προ 3μηνου
υπό αγωγή με adalimumab.
Eνδοσκοπικός έλεγχος: οιδηματώδη υπεραιμικό βλεννογόνο με κατά τόπους εξελκώσεις.
Ιστολογικά ευρήματα: χρόνια φλεγμονώδη στοιχεία και εστιακά κρυπτίτιδα(CMV), PDAI-13.
Απεικονιστικά (MRI κάτω κοιλίας): πολλαπλοί διακλαδιζόμενοι συριγγώδεις πόροι στη αριστερή περι-/παραεδρική περιοχή.
Χορηγήθηκε αντιβιοτική αγωγή και υποκλυσμοί με βουδεσονίδη. Τη δεύτερη μέρα νοσηλείας παρουσίασε ύφεση
της συμπτωματολογίας και βελτίωση των δεικτών φλεγμονής.
Συμπέρασμα: Σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα, που έχουν υποβληθεί σε κολεκτομή με IPAA και παρουσιάζουν
συχνές υποτροπές, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση η νόσος Crohn της ληκύθου καθώς αποτελεί δευτεροπαθές αίτιο σε ποσοστό 2,7-13%.
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ePP42 | ΣΥΡΙΓΓΟΠΟΙΟΣ ΝΟΣΟΣ CROHN: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Ν. Πέντας1, Ε. Συμεωνίδου2, Κ. Μπαλλάς2, Γ. Α. Σπυροπούλου3, Ο. Γιουλεμέ4,
Ι. Γουλής5, Γ. Ζαχαριουδάκης2, Α. Καμπαρούδης2
1

Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς « Οι Άγιοι Ανάργυροι», Αθήνα
2
Ε΄ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο”, Θεσσαλονίκη
3
Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γ. Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη
4
Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο”, Θεσσαλονίκη
5
Δ΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο”, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: H χειρουργική αντιμετώπιση σύνθετων συριγγίων μη ανταποκρινόμενων στη συντηρητική αγωγή αποτελεί μονόδρομο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της
επιτυχούς διαχείρισης και αντιμετώπισης δύο σύνθετων περιστατικών με συριγγοποιό νόσο Crohn.
Υλικό- Μέθοδοι: Το πρώτο περιστατικό αφορά άντρα 40 ετών με νόσο Crohnεντοπιζόμενη στο παχύ και περιπρωκτικά, με πολλαπλά δερματικά συρίγγια με επέκταση στους γλουτούς, τις μηροβουβωνικές πτυχές, την οσφύ
και το όσχεο. Το δεύτερο περιστατικό αφορά γυναίκα 34 ετών με συρίγγια εκτεινόμενα πέριξ της ειλεοστομίας,
προς τα έξω γεννητικά όργανα, τις μηροβουβωνικές πτυχές και το εφήβαιο. Στο πρώτο περιστατικό διενερήθηκε
κοιλιοπερινεική εκτομή με τελική κολοστομία και δημιουργία νεοπερινέου με κρημνό VRAM (VerticalRectusAbd
ominisMyocutaneousFlap), εκτεταμένη συριγγεκτομή και κάλυψη των δερματικών ελλειμάτων με αυτόλογα δερματικά μοσχεύματα. Στο δεύτερο περιστατικό έγιναν διαστολές και πλαστικές σε στενώσεις λεπτού εντέρου, ανακατακευή ειλεοστομίας, εκτομή μαλακών μορίων εφηβαίου, αιδοίου και περινέου και αποκατάσταση με χρήση
ALTκρημνών (AnterolateralThighflap).

Αποτελέσματα: Οι ασθενείς μετά από μακρά νοσηλεία, υποστήριξη θρέψης, ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή και
καθημερινές αλλαγές τραύματος, έλαβαν εξιτήριο, με ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Συμπεράσματα: Η συριγγοποιός νόσος Crohnαπαιτεί σύνθετη χειρουργική αντιμετώπιση, συνεργασία γενικών
και πλαστικών χειρουργών, μακρά νοσηλεία και αποκατάσταση. Ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα βελτιώνει την
ψυχολογία και την ποιότητα ζωής των ασθενών.
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ePP43 | ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ, ΝΟΣΟΣ CROHN Η ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ;
Ι. Αργύρη1,2, Γ. Χουλιάρας1,2, Μ. Τσολιά2
1

Μονάδα Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα
2
Β’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Σκοπός: Παρουσίαση κλινικής περίπτωσης παιδιού με ν. Crohn και κοιλιοκάκη. Υλικό-Μέθοδοι: Αγόρι 12 ετών
παραπέμπεται από ιδιώτη παιδίατρο στο τακτικό παιδογαστρεντερολογικό ιατρείο λόγω επίμονης σιδηροπενικής αναιμίας παρά την αγωγή με p os σίδηρο και θετικού ορολογικού ελέγχου κοιλιοκάκης [IgA: φυσιολογική,
Abs tTG2: 500 (φ.τ. < 20)]. Αναφέρεται ελεύθερο ατομικό ιστορικό και πατέρας με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα
υπό βιολογικό παράγοντα. Σε 2ο δείγμα αίματος του παιδιού, Abs tTG2: 210 και EMA: θετικά οπότε και τίθεται η
διάγνωση της κοιλιοκάκης χωρίς τη λήψη βιοψιών σύμφωνα με οδηγίες της ESPGHAN 2020. Μετά από 2 μήνες
παρουσίασε πυρετό, κοιλιακό άλγος, διαρροϊκές κενώσεις και άλγος στην αριστερή κατά γόνυ άρθρωση. Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε αναιμία, αιμοπετάλια 647000, CRP 87 mg/L, ΤΚΕ 40 και λευκωματίνες 2.8, καλπροτεκτίνη κοπράνων: 668.
Αποτελέσματα: Η ενδοσκόπηση ανώτερου και κατώτερου πεπτικού ανέδειξε μακροσκοπικά και ιστολογικά ευρήματα κοιλιοκάκης (Marsh II) και ν. Crohn. Ο ασθενής ακολούθησε δίαιτα χωρίς γλουτένη, αγωγή με βιολογικό
παράγοντα (adalimumab) και μεθοτρεξάτη καθώς και αποκλειστική εντερική σίτιση με πολυμερικό σκεύασμα.
Συμπεράσματα: Υπάρχει αλληλεπικάλυψη κλινικής εικόνας κοιλιοκάκης και ν. Crohn. Χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για την πιθανή συσχέτιση των δύο νοσημάτων. Απαιτείται έλεγχος για ΙΦΝΕ σε ασθενείς με κοιλιοκάκη και
το αντίστροφο;
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ePP44 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΣΤΕΝΩΤΙΚΗ ΝΟΣΟ CROHN ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ
Ε. Παπαθανασίου1, Ε. Ζαμπέλη1, Γ. Αξίαρης1, Β. Γκάγκαρη1, Μ. Στουπάκη1, Μ. Τζάκρη1,
Γ. Λεωνιδάκις1, Α. Τζανετάκη2, Ι. Παπακωνσταντίνου3, Σ. Μιχόπουλος1
1

Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα
2
Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα
3
Β’ Χειρουργική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Γυναίκα, 60 ετών, διάγνωση νόσου Crohn προ 9 ετών (A3L1B2), για την οποία λαμβάνει αζαθειοπρίνη και είναι σε
ύφεση επί μακρόν. Ατομικό αναμνηστικό: Επισκληρίτιδα, ατροφικός λειχήνας και έκζεμα. Τελευταίος έλεγχος με
κολονοσκόπηση και μαγνητική εντερογραφία προ διετίας. Από μηνός κοιλιακό άλγος το οποίο συνδέει με τον τακτικό γυναικολογικό έλεγχο. Αντικειμενικά: διάχυτη ευαισθησία κοιλίας, μαλακή, ευπίεστη, χωρίς αναπηδώσα ευαισθησία. Ακτινογραφία χωρίς εικόνα απόφραξης. Εργαστηριακός έλεγχος: μικρή αύξηση φλεγμονωδών δεικτών
(CRP:7 PLT:439.000). Αξονική τομογραφία κοιλίας: οιδηματώδης πάχυνση τοιχώματος του περιφερικού ειλεού και
του παχέος εντέρου, χωρίς θολερότητα περικολικού λίπους, με αρκετούς μεσεντέριους και δεξιούς γαστρικούς
λεμφαδένες (διαμέτρου Αντιμετωπίστηκε ως έξαρση και η ασθενής έλαβε αρχικά αντιβιοτική αγωγή και εν συνεχεία κορτικοειδή, χωρίς ανταπόκριση. Υποβλήθηκε σε νέα αξονική τομογραφία, η οποία ανέδειξε βελτίωση του
οιδήματος στο παχύ και λεπτό έντερο, αύξηση του αριθμού και του μεγέθους των λεμφαδένων (ειδικά στα όρια
τυφλού-ανιόντος) και αγγειακή συμφόρηση των μεσεντέριων αγγείων. Λόγω επιμονής του άλγους αποφασίστηκε
η διενέργεια χειρουργείου. Διεγχειρητικά διαπιστώθηκε η παρουσία σκληρίας στο στενωμένο τμήμα του τελικού
ειλεού και περιτοναικών εμφυτεύσεων καθώς και διαφυγή πλησίον της περιοχής της στένωσης. Από την ιστολογική εξέταση διαπιστώθηκε διηθητικό αδενοκαρκίνωμα λεπτού εντέρου. Η ασθενής λαμβάνει χημειοθεραπεία.
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ePP45 | ΟΨΙΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ INFLIXIMAB: ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN
Χ. Σωτηρόπουλος, Γ. Θεοχάρης, Κ. Θωμόπουλος
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα
Σκοπός: Αναφορά τριών ασυνήθιστων κλινικών περιπτώσεων με εκδήλωση όψιμης αντίδρασης υπερευαισθησίας σε χορήγηση Infliximab μετά από πολλά έτη εγχύσεων.
Υλικό-Μέθοδοι: Τρεις ασθενείς με νόσο Crohn που παρακολουθούνται στη Γαστρεντερολογική κλινική ΠΓΝ Πατρών και έλαβαν προγραμματισμένη έγχυση Infliximab σε τμήμα ημερήσιας νοσηλείας.
Αποτελέσματα: Αναφέρουμε άνδρα 76 ετών με νόσο Crohn τελικού ειλεού που εκδήλωσε αντίδραση έγχυσης
στο Infliximab με αγγειοοίδημα προσώπου μετά από πέντε έτη συνεχούς θεραπείας. Επίσης, αναφέρουμε γυναίκα 40 ετών με περιεδρική νόσο Crohn που εκδήλωσε αντίδραση έγχυσης στο Infliximab με δύσπνοια και ταχυκαρδία μετά από εννέα έτη συνεχούς θεραπείας. Τέλος, αναφέρουμε γυναίκα 35 ετών με νόσο Crohn νήστιδος
(χειρουργηθείσα λόγω ειλεού) που εκδήλωσε αντίδραση έγχυσης στο Infliximab με δύσπνοια, οίδημα λάρυγγα
και κνιδωτικό εξάνθημα μετά από τρία έτη συνεχούς θεραπείας.
Συμπεράσματα: Η χορήγηση Infliximab μπορεί να πυροδοτήσει αντιδράσεις υπερευαισθησίας (σε ποσοστό 3%),
οι οποίες ως επί το πλείστον συμβαίνουν στην 2η με 3η έγχυση του παράγοντα. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις
μπορεί να παρατηρηθούν όψιμες αντιδράσεις έγχυσης έως και πολλά έτη μετά την έναρξη της θεραπείας, συνήθως οφειλόμενες σε ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι του Infliximab.
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ePP46 | ΣΠΑΝΙΟ ΑΙΤΙΟ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΜΗΝΟΡΡΟΙΑ
Α. Χρηστίδου1, Κ. Αρβανίτης1, Γ. Παπαγεωργίου2, Α. Μουντάκη1, Κ. Κουστένης1,
Ν. Βιάζης1, Ε. Αρχαύλης1, Γ. Μάντζαρης1
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική”, Αθήνα
2
Ενδοκρινολογικό, Κεντρικό Ιατρείο Ελληνικής Αστυνομίας, Αθήνα

1

Γυναίκα ηλικίας 42 ετών, πάσχουσα από Crohn ειλεοκολίτιδα από 15ετίας, υπό αγωγή με 5-αμινοσαλικυλικά, εισήχθη για νοσηλεία λόγω έξαρσης ν.Crohn και επίμονης σοβαρής κεφαλαλγίας με ολιγομηνόρροια από πενταμήνου. Η κεφαλαλγία μετά από εκτεταμένο έλεγχο, είχε αποδοθεί σε παραρρινοκολπίτιδα και η ασθενής είχε λάβει
επανειλημμένα μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη και αντιβιοτικά. Κατά τη νοσηλεία της έλαβε κορτικοστεροειδή
(ΚΣ), με αποτέλεσμα βελτίωση της εντεροπάθειας αλλά και της κεφαλαλγίας, υπεβλήθη σε αφαίρεση ρινικού πολύποδα και ηθμοειδεκτομή και ξεκίνησε θεραπεία με ustekinumab. Κατά τη σταδιακή μείωση των ΚΣ, η κεφαλαλγία υποτροπίασε. Εξετάστηκε από ενδοκρινολόγο, διαπιστώθηκε υποφυσιακή ανεπάρκεια και υπεβλήθη σε
μαγνητική τομογραφία (MRI) υποφύσεως. Βάσει του ιστορικού, του ορμονολογικού ελέγχου και των απεικονιστικών ευρημάτων τέθηκε η διάγνωση της κοκκιωματώδους υποφυσίτιδας. Η ασθενής έλαβε εκ νέου κορτικοστεροειδή (σε αυξημένη δόση εφόδου, με αργή αποκλιμάκωση) και ορμονική υποκατάσταση . Τέσσερεις μήνες
μετά, υπάρχει βελτίωση των απεικονιστικών ευρημάτων στην MRI, χωρίς υποτροπή της κεφαλαλγίας και ύφεση
της εντερικής νόσου. Η υποφυσίτιδα είναι μια σπάνια κλινική οντότητα που μπορεί να εμφανιστεί πρωτοπαθώς ή
δευτεροπαθώς, σε άτομα που πάσχουν από αυτοάνοσες ή κοκκιωματώδεις νόσους. Έχουν αναφερθεί ελάχιστες
περιπτώσεις συνύπαρξης με ν.Crohn, χωρίς να είναι πάντα εφικτή η αιτιολογική συσχέτιση. Η θεραπεία της είναι
φαρμακευτική, με ΚΣ και ανοσοτροποποιητικά ή χειρουργική.
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ePP47 | ΈΦΗΒΗ ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΤΙΔΑ TAKAYASU
Α. Κούρτη1, Λ. Φώτης1, Ι. Καναβάκη1, Σ. Προύντζος2, Π. Φούκας3, Δ. Πολύμερος4, Σ. Φεσσάτου1
Γ’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2
Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3
Β’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
4
Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Μονάδα Έρευνας και Κέντρο Διαβήτη,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
1

Έφηβη 14ετών προσκομίστηκε λόγω παρατεινόμενου εμπυρέτου, κοιλιακού άλγους, αφθωδών βλαβών στο στόμα και αυξημένους δείκτες φλεγμονής.Έγινε ενδοσκόπηση πεπτικού και ετέθη η διάγνωση νόσου Crohn.Τέθηκε σε αγωγή με μεσαλαζίνη και αζαθειοπρίνη.Η αζαθειοπρίνη διεκόπη ένα μήνα μετά λόγω ηπατοτοξικότητας
και ξεκίνησε infliximab.Ένα έτος μετά και ενώ η νόσος ήταν σε ύφεση, προσκομίστηκε λόγω παρατεινόμενου
εμπυρέτου, κακουχίας, κοιλιακού άλγους και ψωριασιόμορφου εξανθήματος στον αυχένα.Στον εργαστηριακό
έλεγχο είχε αυξημένους δείκτες φλεγμονής, αρνητικό έλεγχο για λοιμώδη και αυτοαντισώματα.Η CTθώρακος
ανέδειξε μικρή πλευριτική συλλογή άμφω, η CTκοιλίας ήταν χωρίς αξιόλογα ευρήματα.Διεκόπη το infliximab και
έγινε έναρξη πρεδνιζολόνης και μεθοτρεξάτης με βελτίωση κλινικής εικόνας.Μία εβδομάδα μετά τη διακοπή της
πρεδνιζολόνης (2 μήνες μετά την έναρξή της) η έφηβη επανήλθε με πυρετό.Η CTθώρακος ανέδειξε παχυσμένο
τοίχωμα σε αριστερή υποκλείδια και πνευμονικές αρτηρίες. Το PET-CT ανέδειξε επιπρόσθετα βλάβη στο τοίχωμα
του αορτικού τόξου.Έλαβε ώσεις μεθυλπρεδνιζολόνης και συνέχισε με p.os κορτικοστεροειδή, μεθοτρεξάτη και
adalimumab.Τρεις μήνες μετά, η MRA θώρακος ανέδειξε πάχυνση αρτηριακού τοιχώματος εύρημα συμβατό με
αγγειίτιδα Takayasu.Στην παρούσα φάση η έφηβη είναι σε ύφεση υπό αγωγή με χαμηλή δόση κορτικοστεροειδών, μεθοτρεξάτη και adalimumab.
Συμπερασματικά, σε ασθενείς με νόσο Crohn, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη την ασυνήθη πιθανότητα συνύπαρξης αρτηρίτιδας Takayasu, ακόμα και αν η βασική νόσος είναι σε ύφεση.
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Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters)

ePP48 | ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΙΝΩΣΗ, ΝΟΣΟΣ GRAVES KAI ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΩΚΤΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΟΣΟ
CROHN (CD): ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ
Ι. Κ. Τριανταφυλλίδης, Γ. Μαλγαρινός, Θ. Θωμαΐδης
“Metropolitan General” Hospital, Holargos, “Mediterraneo” Hospital, Glyfada
Εισαγωγή: H CD συνοδεύεται από ανάπτυξη καλοήθων ή κακοήθων νοσημάτων, τα οποία μπορεί να εμφανιστούν πριν, κατά, ή μετά τη διάγνωσή της. Μεταξύ των αυτοανόσων νόσων η νόσος Graves είναι σχετικώς συχνή,
ενώ η οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση πολύ σπάνια. Η εμφάνιση καρκίνου του πρωκτού είναι επίσης ασυνήθης.
Σκοπός: Η περιγραφή ασθενούς με ειλεοκολική CD η οποία εμφάνισε στη διαδρομή της καρκίνο του πρωκτού,
οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση και νόσο Graves. H εμφάνιση των τεσσάρων αυτών κλινικών οντοτήτων στην ίδια
ασθενή αφ ενός μεν είναι σπανιότατη, αφ ετέρου μπορεί να συνδέεται παθογενετικώς.
Περιγραφή περιπτώσεως: Γυναίκα, ηλικίας σήμερα 62 ετών, καπνίστρια, αναφέρει αμυγδαλεκτομή, υπερλιπιδαιμία, σακχαρώδη διαβήτη, οστεοπώρωση, xρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, θρομβωτικό επεισόδιο και
οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση. Η ειλεοκολική CD διεγνώσθη προ 9 ετών (ενδοσκοπικές, ιστολογικές και απεικονιστικές ενδείξεις). Δύο έτη μετά τη διάγνωση της CD εμφανίζεται η νόσος Graves. Ικανοποιητική κλινική πορεία με
carbimazole (thyrostat) για 8 μήνες. Η οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση διεγνώσθη προ 12 ετών, 4 έτη πριν τη διάγνωση
της CD. Έλαβε πρεδνιζολόνη σε δόση 5-10mg/d για τουλάχιστον τέσσερα έτη. Το 2017 ύπό 15mg/d πρεδνιζολόνης προσέρχεται αιτιώμενη αιμορραγία από τον πρωκτό. Αντικειμενικώς διαπιστώθηκαν ευμεγέθεις εκβλαστήσεις περιπρωκτικά, οι οποίες έδιναν την εντύπωση κονδυλωμάτων. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται στην χειρουργική
βιοψία της βλάβης παράλληλα με ανάπτυξη καρκινώματος. Τον Μάϊο του 2017 αρχίζει συνδυασμένη χημειο- και
ακτινοθεραπεία (30 συνεδρίες) και 4 τετραήμερα σχήματα με Mitomycin, Mitocin, 5-FU και Dextron (8mg/d). Η
ασθενής είναι εν ζωή σε ικανοποιητική κλινική κατάσταση.
Συμπέρασμα: CD με ήπια κλινική διαδρομή μπορεί να συνοδεύεται από εμφάνιση συνδυασμού καλοήθων ή/και
κακοήθων νοσημάτων. Οι πιθανές παθογενετικές συσχετίσεις συζητούνται.
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50

Τσιμπούρης Π.

80

Χούγιας Δ.

32

Τσιολακίδου Γ.

31

Χουλιάρας Γ.

85

Τσιρώνη Ε.

6, 33, 38

Χρηστίδου Α.

6, 43, 56, 57, 60, 88

Τσολιά Μ.

85

Χριστοδούλου Δ.

6, 19, 28, 78, 79

Τσουκάλη Ε.

57

Χριστοφόρου Μ.

58

Τσουρουνάκη Μ.

30

Φ

Ψ
Ψαρρά Α.

Φασούλας Κ.

63

Ψιστάκης Α.

Φεσσάτου Σ.

89

Ψύχος Ν.

Φιλίδου Ε.

33

Φιλιππίδης Α.

6

Φιλιππίδης Γ.

56, 60

Φλώρου Θ.

82

Φούκας Π.

89

Φουσέκης Φ.

19, 28, 78, 79

Φραγκάκη Μ.

17, 64, 66

96

Βιβλίο Περιλήψεων

17, 23, 64, 66, 74
28

16, 65

Φιλιππάκου Α.

Φυτσιλής Φ.

45
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