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ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΏΝ

Περιπτώσεις - διεπιστημονική συζήτηση ενδιαφερουσών περιπτώσεων ασθενών με
ΙΦΝΕ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 1
ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ, ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΜΕ CMV ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟ
ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΕΣ ΠΥΟΔΕΡΜΑ
Εμμανουήλ Παντελάκης, Αικατερίνη Φιλιππάκου, Ηλιάνα Παπαδοπούλου,
Αναστάσιος Στεφανόπουλος, Εμμανουήλ Τελάκης, Ευτυχία Τσιρώνη
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», Πειραιάς
Άνδρας 57 ετών με ακανθοκυτταρικό καρκίνο πρωκτού και ιστορικό ελκώδους κολίτιδας προσήλθε στο
ΤΕΠ με εμπύρετο έως 39oC από εβδομάδος, συνοδευόμενο από ευμεγέθη ελκωτική βλάβη αριστερής
κνήμης και 4-6 πολτώδεις κενώσεις/d.
Ο ασθενής διεγνώσθηκε προ 3ετίας (αλλαχού) με ελκώδη ορθοσιγμοειδίτιδα και έλαβε κορτιζόνη p.o.
με προοδευτική μείωση και μεσαλαζίνη p.o. και per rectum ως θεραπεία συντήρησης. Από 2ετίας
ελάμβανε περιστασιακά sup. Μεσαλαζίνης και ήταν άνευ παρακολούθησης. Προ 2μηνου διεγνώσθη με
ακανθοκυτταρικό καρκίνο πρωκτού και παραπέμφθηκε στο Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας,
όπου έγινε έναρξη χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας, ενώ προ 20 ημερών ολοκλήρωσε τον δεύτερο
κύκλο χημειοθεραπείας.
Ο ασθενής αρχικά εισήχθη στο Ογκολογικό Τμήμα. Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκαν
αυξημένοι δείκτες φλεγμονής και ορθόχρωμη ορθοκυτταρική αναιμία. Αξιολογήθηκε από δερματολόγο και
πλαστικό χειρουργό (πραγματοποιήθηκε «καθαρισμός» της βλάβης) και ελήφθησαν βιοψίες και καλλιέργεια
επιχρίσματος. Έγινε έναρξη αντιβιοτικής αγωγής με βανκομυκίνη και κλινδαμικίνη. Tripplex αγγείων κάτω
άκρων αρνητικό. Παρά τη λήψη αντιβιοτικής αγωγής η βλάβη της αριστερής κνήμης επεκτάθηκε περαιτέρω,
ενώ εμφανίστηκαν νέες βλάβες στο δεξιό γόνατο και στη βάλανο του πέους (διαθέσιμες φωτογραφίες). Οι
καλλιέργειες της δερματικής βλάβης ήταν αρνητικές και η ιστολογική απέκλεισε άλλη παθολογία, πληρώντας
έτσι τα κριτήρια γαγγραινώδους πυοδέρματος. Έγινε έναρξη υψηλών δόσεων κορτιζόνης(αποκλείσθηκε η
πιθανότητα χορήγησης anti-TNF λόγω της ενεργού κακοήθειας), περιποίηση των βλαβών με τοποθέτηση
επιθεμάτων, ενώ τροποποιήθηκε και η αντιβιοτική αγωγή με έναρξη μινοκυκλίνης.
Παρά τη λήψη υψηλών δόσεων κορτιζόνης ο ασθενής παρουσίασε επιδείνωση των κενώσεων (10 κενώσεις/
ημέρα, κάποιες με πρόσμειξη αίματος) και έγινε μεταφορά του στο Τμήμα μας. Καλλιέργειες κοπράνων
και έλεγχος για Cl. Difficile ήταν αρνητικές. Διενεργήθηκε κολονοσκόπηση στην οποία ανεδείχθηκε εικόνα
ελκώδους ορθοσιγμοειδίτιδας με παρουσία αραιών αλλά ευμεγέθων και βαθέων ελκών στο σιγμοειδές,
από τα οποία ελήφθησαν βιοψίες. Τόσο η PCR όσο και ο ανοσοϊστοχημικός έλεγχος των ιστολογικών
τομών ήταν θετικός για κυτταρομεγαλοϊό και έγινε έναρξη αγωγής με ganciclovir. Με την ολοκλήρωση του
ganciclovir και με αργό tapering της κορτιζόνης προς αντιμετώπιση του πυοδέρματος, ετέθη σε ύφεση
τόσο η συμπτωματολογία από το πεπτικό όσο και οι δερματικές βλάβες. Ο ασθενής έλαβε εξιτήριο, ενώ
επανεκτιμήθηκε 1 μήνα μετά με πλήρη επούλωση τόσο των δερματικών βλαβών (διαθέσιμη φωτο) όσο και
των ελκών του παχέος εντέρου.
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ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟ CROHN ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
ΔΙΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΝΕΦΡΟΥ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Πηνελόπη Νικολάου, Κωνσταντίνος Καρμίρης
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
Περίληψη - Παρουσίαση Περιστατικού: Ασθενής 67 ετών με ατομικό αναμνηστικό ΑΥ, ΣΝ, ΧΑΠ και
κακοήθεια προστάτη νοσηλεύθηκε τον 8-9/2019 λόγω διαρροϊκών αιμορραγικών κενώσεων, σοβαρής
σιδηροπενικής αναιμίας, δεκατικής πυρετικής κίνησης, αρθρίτιδας, περιεδρικής φλεγμονής και σοβαρού
εργαστηριακού φλεγμονώδους συνδρόμου με βαριά υπαλβουμιναιμία.
Κολονοσκόπηση: εκτεταμένη εκκολπωμάτωση παχέος εντέρου με σημεία τμηματικής κολίτιδας μέτριας
βαρύτητας.
Ιστολογική εξέταση: υπόνοια NC.
MRI πυελικού εδάφους: δίκτυο περιεδρικών συριγγίων.
CT κοιλίας: αποκλεισμός ενδοκοιλιακών αποστημάτων ή άλλων οξέων καταστάσεων. Έναρξη
κορτικοστεροειδών ενδοφλεβίως λόγω της σοβαρής κλινικής εικόνας, αφού αποκλείστηκε ο λοιμώδης
παράγοντας. Κλινική ανταπόκριση αρχικά αλλά εμφάνιση υποτροπής εντός διμήνου με την σταδιακή
μείωση της δόσης των κορτικοστεροειδών (κορτικο-εξάρτηση;) περιλαμβάνουσας όλα τα προαναφερόμενα και επιπρόσθετα λιποθυμικό επεισόδιο με κάταγμα ΠΧΚ άρθρωσης (δε).
Νέα κολονοσκόπηση: ήπια - μέτρια τμηματική κολίτιδα με αδυναμία καθετηριασμού του τελικού ειλεού.
Ιστολογική εξέταση: Εξέλκωση του βλεννογόνου με ανάπτυξη φλεγμονώδους κοκκιώδους ιστού.
MRE: Στένωση στο σημείο της ειλεοτυφλικής. Έναρξη infliximab (IFX) συνδυαστικά με εξέταση υπό
αναισθησία (καθαρισμός της περιεδρικής φλεγμονής και τοποθέτηση setons). Ο ασθενής έλαβε τέσσερις
εγχύσεις IFX, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση της κλινικής εικόνας με αύξηση της αλβουμίνης & της
hgb, ελάττωση της CRP αλλά εμμένουσα λευκοκυττάρωση και υψηλή ΤΚΕ. Ο ενδελεχής έλεγχος της CT
κοιλίας ανέδειξε ένα ωοειδές μόρφωμα 1.56 Χ 1.15cm με ομαλή παρυφή στο φλοιό του κάτω πόλου του
δεξιού νεφρού συμβατό με RCC. Υπεβλήθη σε σφηνοειδή εκτομή στις 21/2/2020 με την πεπτική νόσο σε
κλινική ύφεση.
Ιστολογική εξέταση: Ογκοκύττωμα νεφρού, για το οποίο δεν θα χρειαστεί ο ασθενής να λάβει οποιαδήποτε
θεραπεία.
Κλινικά Ερωτήματα:
1. Χορήγηση infliximab (anti-TNF) σε ασθενή > 65 ετών με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα
2. Συνέχιση του infliximab σε ασθενή με ιστορικό δύο κακοηθειών (προστάτη & νεφρού). Αν αποφασιστεί
η διακοπή του για πόσο χρονικό διάστημα; Αν ο ασθενής υποτροπιάσει θα χορηγηθεί εκ νέου; Θα
συζητηθεί το ενδεχόμενο αντικατάστασής του με vedolizumab ή ustekinumab;
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 3
ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΥΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΗ
ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ NIVOLUMAB
Ιωάννης Μαράκης, Δημήτριος Κυπραίος, Δημήτριος Δημητρουλόπουλος,
Γεώργιος Σαχτούρης, Δημήτριος Κατσινέλος, Ελένη Μανθοπούλου,
Ελένη Μιχαλοπούλου, Σταύρος Σταυρινίδης, Νικόλαος Σαριμπεγιόγλου,
Κλεισθένης Τσαμακίδης
Γαστρεντερολογική κλινική, Γενικό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών “Άγιος Σάββας”,
Αθήνα
Σκοπός: Περιγραφή κολίτιδας που έχει τα ενδοσκοπικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά της ελκώδους
κολίτιδας η οποία εμφανίσθηκε ως ανεπιθύμητη ενέργεια σε ασθενή με μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα
πνεύμονα, κατά το χρόνο θεραπείας με νιβολουμάμπη (μονοκλωνικό αντίσωμα). Ανασκόπηση διεθνούς
βιβλιογραφίας.
Υλικό-Μέθοδος: Άνδρας, 73 ετών, με καρκίνωμα πνεύμονα υπό ανοσοθεραπεία με νιβολουμάμπη, προσήλθε με κλινική εικόνα βαριάς κολίτιδας (9-12 αιματηρές διαρροϊκές κενώσεις ημερησίως, και έντονο κοιλιακό άλγος). CRP 2,26, καλλιέργεια, παρασιτολογική κοπράνων και εξετάσεις για Clostridium Difficile: αρνητικές, κολονοσκόπηση: οίδημα, ερυθρότητα, ευθρυπτότητα και εκτεταμένες εξελκώσεις σε όλο το μήκος
του παχέος εντέρου (Mayo endoscopy score 3), με φυσιολογικό τελικό ειλεό. Ιστολογική εξέταση: εικόνα
φλεγμονώδους κολίτιδας με διαταραχή της αρχιτεκτονικής, μείωση της βλεννοπαραγωγής και έντονα
φαινόμενα κρυπτίτιδας καθώς και κρυπτικά αποστήματα. Χορηγήθηκαν ημερησίως 50 mg πρεδνιζολόνης
ενδοφλεβίως και 3gr 5-ASA από το στόμα.
Αποτελέσματα: Αρχικά, σημαντική βελτίωση της κλινικής εικόνας με ύφεση του κοιλιακού άλγους και
μείωση των αιματηρών διαρροϊκών κενώσεων στις 4-6 ημερησίως. Στη νοσηλεία του ο ασθενής παρουσίασε
λοίμωξη αναπνευστικού, με συνέπεια την επιδείνωση της κλινικής εικόνας, αυξάνοντας σε 7-9 ημερησίως
τις αιματηρές διαρροϊκές κενώσεις, την CRP σε 4.56 και την επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. Στην
αγωγή προστέθηκαν υποκλυσμοί με βουδεσονίδη. Την 20η ημέρα νοσηλείας έγινε κολονοσκόπηση που
ανέδειξε βελτιωμένη ενδοσκοπική εικόνα με ελάττωση του οιδήματος και της ευθρυπτότητα, καθώς και
επούλωση των εξελκώσεων σε πολλά τμήματα του του παχέος εντέρου (Mayo endoscopy score 2).
Ατυχώς, ο ασθενής λίγες ημέρες αργότερα, παρουσίασε επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας,
διασωληνώθηκε και κατέληξε.
Συμπεράσματα: Η κολίτιδα που προκαλείται από τη χορήγηση αναστολέα του PD-1 είναι σχετικά σπάνια, έχει κοινά χαρακτηριστικά με εκείνα της ελκώδους κολίτιδας και ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στη
θεραπεία με κορτικοστεροειδή. Σε μη ανταπόκριση του ασθενούς, οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν τη
χορήγηση βιολογικού παράγοντα.
Πίνακας εκτίμησης βαρύτητας κολίτιδας (ESMO 2018)
Ήπια(1ου βαθμού)

Μέτριας βαρύτητας(2ου
βαθμού)

Βαριά κολίτιδα(3+4ου βαθμού)

<4 διαρροϊκές κενώσεις
ημερησίως πέραν του
συνηθισμένου

4-6 διαρροϊκές κενώσεις
ημερησίως πέραν του
συνηθισμένου ή κοιλιακό
άλγος ή αίμα στις κενώσεις

>7 διαρροϊκές κενώσεις
ημερησίως πέραν του
συνηθισμένου ή διαρροϊκή κένωση μετά την
σίτιση
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ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΕΣ ΠΥΟΔΕΡΜΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ GOLIMUMAB
Αγγελική Μαχαίρα1, Δήμητρα Κουμάκη2, Ελένη Ορφανουδάκη1, Ελένη Λαγουδάκη3,
Ιωάννης Γαλανάκης4, Ιωάννης Κουτρουμπάκης1
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
2
Δερματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
3
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
4
Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη
1

Εισαγωγή: Το γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μία ουδετεροφιλική δερματοπάθεια αγνώστου
αιτιολογίας, και παράλληλα μία από τις εξωεντερικές εκδήλωσεις των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων
του εντέρου με συχνότητα εμφάνισης 0.5-5%. Η εμφάνιση του, πέρα από ιστορικό κάκωσης, φαίνεται
να συνδέεται σε ορισμένες περιπτώσεις με ενεργότητα της εντερικής νόσου και την παρουσία άλλων
εξωεντερικών εκδηλώσεων. Επίσης, η θεραπεία με anti-TNF δύναται να έχει ως ανεπιθύμητη ενέργεια την
εμφάνιση γαγγραινώδους πυοδέρματος.
Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού γαγγραινώδους πυοδέρματος σε έδαφος ελκώδους κολίτιδας υπό
θεραπεία με Golimumab, δίνοντας έμφαση στην πολυπλοκότητα της θεραπευτικής αντιμετώπισης.
Περιγραφή περιστατικού: Το περιστατικό αφορά άνδρα 59 ετών με ατομικό αναμνηστικό ελκώδους
κολίτιδας από το 2010 υπό θεραπεία με Golimumab από 3μηνου με μέτρια ανταπόκριση, ο οποίος
παρουσιάζει εμπύρετο από διημέρου με συνοδό εμφάνιση επώδυνων δερματικών εξελκώσεων και
φλεγμονής στην περιοχή του στέρνου και της ράχης. Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί το ιστορικό
κάκωσης στην περιοχή του στέρνου προ 2 μηνών. Οι εργαστηριακές εξετάσεις ανέδειξαν αυξημένους
δείκτες φλεγμονής, ενώ ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε εικόνα αποστήματος. Ο ασθενής υπεβλήθη
σε δύο χειρουργικούς καθαρισμούς, ενώ έλαβε παράλληλα συστηματική ενδοφλέβια αντιβιωτική αγωγή
ως μετατραυματικό απόστημα λοιμώδους αρχής, χωρίς όμως να παρουσιάσει την ανάλογη κλινική και
εργαστηριακή βελτίωση. Πραγματοποιήθηκε βιοψία δέρματος από τον όχθο της βλάβης και η ιστολογική
εξέταση ανέδειξε εικόνα γαγγραινώδους πυοδέρματος. Έπειτα πραγματοποιήθηκε ορθοσιγμοειδοσκόπηση
που έδειξε μέτρια ενδοσκοπική βαρύτητα (Mayo score2). Ο ασθενής έλαβε συστηματική αγωγή με
μεθυλπρεδνιζολόνη, ενώ έγινε διακοπή του Golimumab και έναρξη Vedolizumab. Μετά από δύο μήνες θεραπείας, ενώ οι δερματικές βλάβες παρουσίαζαν βελτίωση, υπήρχε σημαντική κλινική δραστηριότητα της
ελκώδους κολίτιδας (αιματηρές κενώσεις 4-5 ημερησίως). Έγινε διακοπή της θεραπείας με Vedulizumab κι
έναρξη Infliximab. Η συμπτωματολογία από την ελκώδη κολίτιδα βελτιώθηκε σημαντικά και τα δερματικά
έλκη επουλώθηκαν πλήρως. Ο ασθενής παραμένει υπό θεραπεία συντήρησης με Infliximab.
Συμπεράσματα: Η εκδήλωση γαγγραινώδους πυοδέρματος σε ασθενή με ΙΦΝΕ υπό θεραπεία με antiTNF περιπλέκει την αποσαφήνιση του αιτιολογικού παράγοντα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η κάκωση,
η ενεργός νόσος και η anti-TNF αγωγή μπορεί να έπαιξαν ρόλο. Για την πιθανότητα της τελευταία εκδοχής
χορηγήθηκε αρχικά Vedolizumab με προσωρινή μερική ανταπόκριση. Η χορήγηση στη συνέχεια Infliximab
παρά τις επιφυλάξεις οδήγησε σε ύφεση των δερματικών βλαβών και της ελκώδους κολίτιδας.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΟΡΤΙΚΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗΣ ΙΦΝΕ ΜΕ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Ιωάννης Γιώτης1, Ιωάννης Παπακωνσταντίνου3, Παναγιώτα Παντούλα2, Μαρία Παλατιανού1,
Ειρήνη Ζαχαροπούλου1, Δημήτριος Μόσχοβης1, Χρύσα Βεϊμού1, Νικόλαος Λεοντίδης1,
Γεώργιος Τριμπόνιας1, Ιωσήφ Ιντέρνος1, Γεώργιος Πενέσης1, Γεώργιος Κεχαγιάς1,
Βασίλειος Βαμβακούσης1, Μαρία Τζουβαλά1
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά “Άγιος Παντελεήμων”, Αθήνα
Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γενικό νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά “Άγιος Παντελεήμων”, Αθήνα
3
Β’ Χειρουργική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Αθήνα
1

2

(ζητήματα σχετικά με συνυπάρχουσες λοιμώξεις - C. difficile, CMV-, μεγιστοποίηση συντηρητικής θεραπείας, κατάλληλος χρόνος - ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση)
Ασθενής 56 ετών, με διάγνωση από ιδιώτη εκτεταμένης ελκώδους κολίτιδας από 8μήνου (υπό πρεδνιζολόνη)
εισήχθη στην κλινική με σοβαρή νόσo. Τρία δείγματα για Cl. Dificille ήταν αρνητικά, η αξονική τομογραφία
κοιλίας, έδειξε προσβολή όλου του παχέος εντέρου και του τελικού ειλεού σε έκταση περίπου 30 cm, θέτοντας σε αμφιβολία τη διάγνωση της ελκώδους κολίτιδας, ενώ στην σιγμοειδοσκόπηση επισκοπήθηκαν
βαθιά έλκη και κατά τόπους απογύμνωση του βλεννογόνου. Εν αναμονή των βιοψιών χορηγήθηκαν
κορτικοειδή iv.
Η παρουσία άφθονων κύτταρων κυτταρομεγαλοϊού στην ιστολογική διάγνωση, οδήγησε στη χορήγηση
ganciclovir αρχικά ενδοφλεβίως για μία εβδομάδα και μετά από του στόματος για 14 ημέρες, με σταδιακή
μείωση των κορτικοειδών και βελτίωση της ασθενούς. Ωστόσο τέσσερις ημέρες προ της ολοκλήρωσης
της αγωγής η ασθενής παρουσίασε επιδείνωση. Έπειτα από εκ νέου αρνητική εξέταση για Cl. Dificille, και
επανάληψη της ενδοσκόπησης με < 3 πυρηνικά έγκλειστα CMV ανα βιοψία εν αναμονή ποσοτικής PCR
για τον CMV στον ιστό χορηγήθηκε ινφλιξιμάμπη και στάλθηκε νέο δείγμα κοπράνων όπου ανιχνεύθηκε
τοξίνη Β του Clostridium, και χορηγήθηκε φινταξομυκίνη. Παρά την αρχική βελτίωση, και την εκ νέου
αρνητική εξέταση κοπράνων για Cl. Dificille στις 7 ημέρες από τη χορήγηση της φινταξομυκίνης η
ασθενής εμφάνισε σημαντική εντερορραγία θέτοντας το δίλημμα της χειρουργικής αντιμετώπισης και του
είδους αυτής λόγω της εκτεταμένης προσβολής του τελικού ειλεού. Διενεργήθηκε ολική κολονοσκόπηση
που ανέδειξε τραυματισμό με ορατό αγγείο από οστική παρασχίδα και έγινε επιτυχής αιμόσταση, ενώ
παράλληλα διαπιστώθηκε εκτεταμένη προσβολή του τελικού ειλεού με εικόνα πλακοστρώτου και έλκη.
Χορηγήθηκε 2η δόση IFX ωστόσο παρά την επιτυχή αντιμετώπιση των συνλοιμώξεων και της εντερορραγίας
η επιδεινούμενη κλινική εικόνα της ασθενούς οδήγησε σε υφολική κολεκτομή και αφαίρεση σημαντικού
τμήματος του τελικού ειλεού με τελική ειλεοστομία. Στο χειρουργικό παρασκεύασμα δεν βρέθηκαν έγκλειστα
CMV ενώ υπήρχε διαγνωστικό δίλημμα μεταξύ ν.Crohn και ελκώδους κολίτιδας. Στον ετήσιο επανέλεγχο,
η ασθενής βρίσκεται σε άριστη κατάσταση χωρίς θεραπεία.
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ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ VEDOLIZUMAB ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ
Αλέξανδρος Χατζηδάκης1, Ευριπίδης Ρίζος1, Κωνσταντίνος Μιλτιάδους1,
Ελβίρα Αντωνογιαννάκη2, Ζωή Τσιλογιάννη2, Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου1,
Δημήτριος Πολύμερος 1
Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “Αττικόν”, Αθήνα
Β’ Πνευμονολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “Αττικόν”, Αθήνα
1

2

Σκοπός: To vedolizumab ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με μέτρια έως σοβαρή ελκώδη
κολίτιδα ή νόσο Crohn, οι οποίοι είχαν ανεπαρκή ανταπόκριση, έχασαν την ανταπόκριση ή παρουσίασαν δυσανεξία σε κάποιο ανοσοτροποποιητικό ή σε αντι-TNFa παράγοντα. Έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί
κλινική ύφεση της νόσου σε περίπου ένα τρίτο των ασθενών, ενώ παράλληλα παρουσιάζει καλό προφίλ
ασφαλείας, καθώς διακοπή του φαρμάκου εξαιτίας ανεπιθύμητων αντιδράσεων παρατηρείται σε περίπου
5% των ασθενών. Παρουσιάζουμε μία περίπτωση ασθενούς που διέκοψε τη χρήση του φαρμάκου λόγω
σπάνιας εκδήλωσης πνευμονικής τοξικότητας.
Υλικό - Μέθοδος: Πρόκειται για ασθενή 39 ετών με ιστορικό στεφανιαίας νόσου σε έδαφος θρομβοφιλίας,
καρδιακής ανεπάρκειας με εμφυτεύσιμο απινιδωτή, υπερθυρεοειδισμού και πρόσφατη διάγνωση ελκώδους κολίτιδας. Η νόσος τέθηκε αρχικά σε μερική ύφεση με κορτικοειδή και μεσαλαζίνη, οπότε και χορηγήθηκε vedolizumab (300mg 0-2-6 week) με πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων. Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της δόσης εφόδου ο ασθενής παρουσίασε προοδευτικά επιδεινούμενη δύσπνοια, ενώ αργότερα
παρουσίασε και πυρετό, οπότε και εισήχθη στην Πνευμονολογική κλινική για διερεύνηση.
Αποτελέσματα: Κατά την εισαγωγή παρουσίαζε αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου 1, αυξημένους δείκτες
φλεγμονής, ενώ έφερε αξονική θώρακα που παρουσίαζε ground glass βλάβες σε αμφότερους τους
πνεύμονες. Κατά τη νοσηλεία του διενεργήθηκε ενδελεχής έλεγχος για ανεύρεση πιθανού μικροβιακού
αιτίου με καλλιέργειες αίματος και καλλιέργεια BAL, που ήταν στείρες για κοινά μικρόβια. Η άμεση χρώση
του BAL για μυκοβακτηρίδια ήταν αρνητική, όπως επίσης αρνητική ήταν και η PCR για PCP . Τέλος ο
κυτταρολογικός έλεγχος του BAL ανέδειξε εικόνα εντόνου φλεγμονής με αυξημένα λεμφοκύτταρα. Με
βάση τα κλινικά, απεικονιστικά και εργαστηριακά ευρήματα χορηγήθηκαν συστηματικά στεροειδή ως επί
υποψίας τοξικότητας από το vedolizumab σε συνδυασμό με χαμηλή δόση αζιθρομυκίνης. Σταδιακά ο
ασθενής παρουσίασε κλινική και ακτινολογική βελτίωση, σε συνδυασμό με βελτίωση των αερομετρικών
του παραμέτρων.
Συμπεράσματα: Ανασκοπώντας τη βιβλιογραφία περιγράφονται σπάνια περιπτώσεις ασθενών που
παρουσίασαν πνευμονική τοξικότητα από vedolizumab, στις οποίες έγινε άμεση διακοπή του φαρμάκου
και χορήγηση κορτικοειδών, καθιστώντας τα περιστατικά αυτά ιδιαιτέρως δύσκολα στην περαιτέρω διαχείρισή τους.
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ΕΣΤΙΑΚΗ ΗΠΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΜΕ ΠΥΡΕΤΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN ΥΠΟ INFLIXIMAB
Χαρίκλεια Λαμούρη, Μιλτιάδης Μουτζούκης, Αθανάσιος Καββαδίας,
Ιωάννα Μουσαβερέ, Κωνσταντίνος Κατσάνος, Δημήτριος Χριστοδούλου
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Περιγράφεται η ενδιαφέρουσα περίπτωση ενός νέου άνδρα, αθλητή μεγάλων αποστάσεων, που ελάμβανε
από επταετίας infliximab για νόσο Crohn τελικού ειλεού με πλήρη ύφεση.
Παρουσίασε υψηλό πυρετό από εβδομάδας, άλγος δεξιού υποχονδρίου, καταβολή και μη ανταπόκριση
στην αντιβιοτική αγωγή. Δεν είχε εμφανή έξαρση της εντερικής νόσου. Ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε
εικόνα οξείας χολοκυστίτιδας και πιθανό ηπατικό απόστημα. Λόγω μη ανταπόκρισης στην αγωγή ο ασθενής υποβλήθηκε σε επείγουσα χολοκυστεκτομή και παροχέτευση του ηπατικού αποστήματος. Το υγρό
που παροχετεύτηκε δεν ήταν πυώδες και δεν απομονώθηκε μικρόβιο, αλλά ο ασθενής εμφάνισε πλήρη
ύφεση της συμπτωματολογίας του. Η ιστολογική εξέταση δεν επιβεβαίωσε την οξεία χολοκυστίτιδα, ενώ
το ηπατικό βιοπτικό υλικό στη θέση του πιθανού ηπατικού αποστήματος έδειξε εστιακή ηπατική νέκρωση.
Συζητείται ο μηχανισμός πρόκλησης της ηπατικής εστιακής βλάβης στον ασθενή αυτό και η θεραπευτική
προσέγγιση σε τέτοιες περιπτώσεις.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΝΩΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ CROHN ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΗΣ ΜΕ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Βασιλική Γκαγκάρη1, Μαρία Στουπάκη1, Γεώργιος Αξιάρης1, Ευγενία Παπαθανασίου1,
Μαρίνα Παπουτσάκη2, Γεώργιος Λεωνιδάκης1, Ιωάννης Παπακωνσταντίνου3,
Ευανθία Ζαμπέλη1, Σπυρίδων Μιχόπουλος1
1

Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα», Αθήνα
2
Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Αθήνα
3
Χειρουργική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα

Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός 29 χρονου άντρα, καπνιστή, στον οποίο μετά από εισαγωγή του για
επεισόδιο απόφραξης διεγνώσθη νόσος Crohn (A2L3B2p). Αντιμετωπίστηκε αρχικά με κορτιζόνη και εν
συνεχεία ετέθη υπό αγωγή με ινφλιξιμάμπη λόγω παρουσίας τουλάχιστο τριών δυσμενών προγνωστικών
παραγόντων. Πριν ολοκληρωθεί το σχήμα εφόδου και ενώ η κορτιζόνη μειωνόταν προοδευτικά, ο ασθενής
νοσηλεύτηκε πάλι λόγω επεισοδίου ειλεού με υψηλούς φλεγμονώδεις δείκτες. Η μαγνητική εντερογραφία
ανέδειξε φλεγμονώδη στένωση στον τελικό ειλεό, μήκους 15 εκ, ειλεκολικό συρίγγιο και οξεία θρόμβωση
στην άνω μεσεντέριο φλέβα, στους κλάδους της και στον αριστερό κλάδο της πυλαίας φλέβας. Ο έλεγχος
για θρομβοφιλία ήταν αρνητικός. Η ενδεχόμενη χειρουργική παρέμβαση ανεστάλη και ο ασθενής έλαβε
αντιπηκτική αγωγή με ΗΧΜΒ για 2 μήνες και ριβαροξαμπάνη για 10 μήνες, οπότε και ο επαναληπτικός
απεικονιστικός έλεγχος δεν ανέδειξε εικόνα θρόμβωσης. Η θεραπεία με ινφλιξιμάμπη συνεχίστηκε. Σε
χρονικό διάστημα 2 ετών ο ασθενής νοσηλεύτηκε δύο φορές με εικόνα ατελούς απόφραξης και έλαβε
κορτιζόνη. Στα πλαίσια του τελευταίου επεισοδίου συζητήθηκε πάλι η επιλογή του χειρουργείου, ενώ η
πρόσφατη μαγνητική εντερογραφία έδειξε την γνωστή στένωση στον τελικό ειλεό με συνοδό προστενωτική
διάταση. Ο ασθενής εξακολουθεί να λαμβάνει ινφλιξιμάμπη. Η νόσος επεπλάκη περαιτέρω με εκδήλωση
ερπητικής λοίμωξης δέρματος και γεννητικών οργάνων για την οποία έλαβε μακροχρόνια αντιική αγωγή
με βαλακυκλοβίρη. Επίσης, σημειώνεται υποτροπιάζουσα λοίμωξη μαλακών μορίων στην γλουτιαία χώρα
για την οποία λαμβάνει τακτικά σχήματα μετρονιδαζόλης με ικανοποιητική ανταπόκριση. Τα ζητήματα
που εγείρονται : α) Φαρμακευτική έναντι χειρουργικής θεραπείας επί επιμένουσας συμπτωματολογίας.
Για πόσο καιρό μπορεί να αναβάλλεται το χειρουργείο; β) Επιπλοκές της νόσου που περιορίζουν τις
θεραπευτικές επιλογές. γ) Λοιμώξεις σχετιζόμενες με την φαρμακευτική αγωγή;
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 9
ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΣΟ CROHN ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
COVID-19
Γεώργιος Καραμπέκος1, Νικόλαος Βιάζης1, Βησσαρία Σακκά2, Ελένη Παπαγεωργίου3,
Γεράσιμος Μάντζαρης1
1

Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών Πολυκλινική”, Αθήνα
2
Γ› Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο “Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ”, Αθήνα
3
Α› Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών Πολυκλινική”, Αθήνα
Άνδρας 75 ετών, προσέρχεται στο νοσοκομείο λόγω νόσου COVID-19.

Ο ασθενής πάσχει από νόσο του Crohn (νC) και αγκυλωτική σπονδυλοαρθροπάθεια. Υποβλήθηκε σε δεξιά
ημικολεκτομή την 5/7/2018 για φλεγμονώδη μορφή νόσου (με κοκκιώματα) και ελάμβανε μετεγχειρητικά
adalimumab 40 mg κάθε 14 ημέρες. Αναφέρει θετικό anti-HBcAb και ελάμβανε προφυλακτικά τενοφοβίρη.
Δεν καπνίζει.
Τον Δεκέμβριο 2019 υπεβλήθη σε ειλεοκολοσκόπηση και η διαβάθμιση κατά Rutgeerts στο νέο-τελικό ειλεό
ήταν i4. Με οδηγία της ρευματολόγου χορηγήθηκε infliximab 5mg/kg και μεθοτρεξάτη 25mg sc/εβδομάδα.
Ο ασθενής έλαβε τις 3 δόσεις εφόδου infliximab. Αιφνίδια όμως εμφάνισε διαρροϊκές κενώσεις (6/4/20) και
με οδηγίες των θεραπόντων ιατρών του έλαβε 40 mg πρεδνιζολόνης από το στόμα αλλά μόνο 2 ημέρες.
Την επόμενη ημέρα, η σύζυγός του εμφάνισε πυρετό, και αμφότεροι υπεβλήθησαν σε εξωτερικό έλεγχο
NT-RT-PCR που ήταν θετικά. Την 11/4/20 ο ασθενής εμφάνισε πυρετό (40οC), διάρροιες, παραγωγικό
βήχα και δύσπνοια και την 14/4/20 εισήχθη στη Μονάδα COVID-19 του ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ.
Κλινικά είχε τρίζοντες στις βάσεις των πνευμόνων, έντονους κοιλιακούς ήχους, ΑΠ 110/70 mmHg, κορεσμό 92% σε ατμ. αέρα
Εργαστηριακός έλεγχος εισόδου: WBC 9.960 (poly 9.270,lymph 510Ηct 41.5, Hb14.6, plats 226.000,
glucose 121, Ουρία 62, Κρεατ 1,2, Να 133, Κ 3,7, AST 49, ALT 83, SAP 83, γGT 24, Bilir 0,99, LDH 224,
CK 157, CKMB 91, CRP 16,1 (<0.5), Ferritin 1426. CT Θώρακος: Τυπική groundglassεμφάνιση, εκτεταμένη αλλά ιδίως στα κάτω πνευμ. πεδία
Ενδονοσοκομειακά: επιδείνωση της πνευμονικής νόσου.
Tοξίνες A & B CDif. (+). ΗΒsAg(-), anti-HBc (+), anti-HBe(+), anti-HBs (-), HBeAg (-), anti-HCV (-).
Ουροκαλλιέργεια (+),αιμοκαλλιέργειες (-), Legionella & Strept. pneumoniae στα ούρα (-). Ιϊκό φορτίου
CMV (-).
Θεραπευτικά διλήμματα: Ηλικιωμένος, ενεργός ΙΦΝΕ υπό διπλή ανοσοκατασταλτική αγωγή,
βαρειά COVID-19, HBV υπό τενοφοβίρη.
Συζητούνται θεραπευτικές επιλογές και θεραπευτικοί αλγόριθμοι για τα 2 νοσήματα και η έκβαση
του ασθενούς.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 10
ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΚΥΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN ΥΠΟ USTEKINUMAB: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Αριστοτέλης Μέλλος, Γεώργιος Μιχαλόπουλος, Χριστίνα Καπιζιώνη,
Παναγιώτης Κουρκούλης, Γεώργιος Κουτούφαρης, Παναγιώτης Γιαννέλης,
Κωνσταντία Μηλιώνη, Σπυρίδων Βρακάς, Βασίλειος Ξουργιάς
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά “Τζάνειο”, Αθήνα
Σκοπός: Παρουσίαση επιτυχούς κύησης υπό Ustekinumab. Το Ustekinumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο
μονοκλωνικό IgG1κ αντίσωμα, το οποίο μπλοκάρει την p40 υπομονάδα των ιντερλευκινών 12 και 23 και
το οποίο έχει λάβει έγκριση για την αντιμετώπιση της νόσου Crohn.
Όντας σχετικά νέος παράγοντας, το Ustekinumab δεν έχει μελετηθεί αρκετά ως προς την ασφάλεια
χορήγησης του κατά τη διάρκεια της κύησης και τα όποια δεδομένα προέρχονται κυρίως από αναφορές
περιστατικών καθώς και από σειρές ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία για ψωρίαση με χαμηλότερες
όμως δόσεις.
Υλικό-Μέθοδοι : Παρουσιάζουμε την περίπτωση γυναίκας ασθενούς ηλικίας 35 ετών η οποία διαγνώστηκε
με νόσο Crohn προ 16 ετών (Montreal A2L3B3p με σοβαρή περιπρωκτική νόσο, ορθοκολπικό και
ορθοαιδοιϊκό συρίγγιο) η οποία λόγω εμμονής της περιπρωκτικής νόσου έχει υποβληθεί σε ειλεοστομία.
Έχοντας λάβει στο παρελθόν διάφορα θεραπευτικά σχήματα στα οποία δεν ανταποκρίθηκε,
συμπεριλαμβανομένων και δύο anti-TNF παραγόντων, αποφασίστηκε η έναρξη θεραπείας με Ustekinumab.
Η ασθενής παρουσίασε καλή ανταπόκριση με κλινική και ορολογική βελτίωση. Περίπου 4 μήνες μετά την
έναρξη της θεραπείας (ενδοφλέβια επαγωγή και 2 δόσεις υποδορίως), η ασθενής μας ενημέρωσε ότι κυοφορεί.
Ακολούθησε εκτενής ενημέρωση ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την ασφάλεια του φαρμάκου
κατά τη διάρκεια της κύησης. H ασθενής αποφάσισε να συνεχίσει την κύηση και τη λήψη φαρμάκου υπό
στενή γυναικολογική και γαστρεντερολογική παρακολούθηση.
Γνωρίζοντας ότι το Ustekinumab ως IgG1 αντίσωμα δε διέρχεται παθητικά τον πλακούντα αλλά μέσω
υποδοχέων οι οποίοι εκφράζονται μετά την 14η εβδομάδα κύησης, η ασθενής έλαβε άλλες δύο δόσεις
φαρμάκου και η χορήγησή του διακόπηκε στο 3ο τρίμηνο της κύησης με την ίδια λογική που ακολουθούμε
στους anti-TNF.
Αποτελέσματα: Ο προγεννητικός έλεγχος δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα, και τελικά η ασθενής μας
ολοκλήρωσε την κύηση στις 37 εβδομάδες με καισαρική τομή φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιές άρρεν
νεογνό με βάρος 2650 gr.
Συμπεράσματα: Δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή δεδομένα που να τεκμηριώνουν την ασφάλεια του
Ustekinumab κατά τη διάρκεια της κύησης αλλά πιθανά λόγω του ότι είναι μια IgG1 σφαιρίνη η τακτική
που ακολουθείται για τις υπόλοιπες IgG1 σφαιρίνες με διακοπή στο τελευταίο τρίμηνο να αποτελεί την
ασφαλή προσέγγιση.
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Εκπαιδευτική Διημερίδα Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου

ΠΡΟΦΟΡΙΚΈΣ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ

Παθογένεια
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1
H ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ 23 ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ
ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ CROHN ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΙΚΟ
Λήδα Ηλιοπούλου1,2, Alejandro Prados1, Γεώργιος Κόλλιας1,2
Ινστιτούτο Βιοκαινοτομίας, ΕΚΕΒΕ ΦΛΕΜΙΓΚ, Βάρη, Αθήνα
Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Αθήνα
1

2

Η χρήση στοχευμένων βιολογικών παραγόντων κατά προ-φλεγμονωδών μορίων που συμμετέχουν στην
παθογένεια της νόσου του Crohn αποτελεί σημαντική θεραπευτική προσέγγιση για την καταπολέμηση
της ασθένειας. Ειδικότερα, η χορήγηση ουστεκινουμάμπης (ustekinumab), μονοκλωνικού αντισώματος
που αναστέλλει την ιντερλευκίνη 12 (IL-12) και την ιντερλευκίνη 23 (ΙL-23) έχει αναδειχθεί αποτελεσματική
στην καταστολή της μέτριας έως σοβαρής μορφής της νόσου του Crohn. Μηχανιστικά, η IL-12 προάγει
κυρίως την ανάπτυξη Th1 ανοσολογικής απόκρισης και την έκκριση ιντερφερόνης-γ (IFN-γ), ενώ η IL-23
συμμετέχει στην ανάπτυξη Th17 απόκρισης με επαγωγή της ιντερλευκίνης 17 (IL-17). Στόχος της παρούσας μελέτης αποτελεί η διαλεύκανση του ρόλου των IL-12 και IL-23 καθώς και του μηχανισμού δράσης
τους σε πρότυπο μοντέλο της νόσου στον ποντικό. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν τα ΤΝFΔARE
ποντίκια με γενετική υπερέκφραση του παράγοντα νέκρωσης όγκων (ΤΝF) που αναπτύσσουν αυτόματη
φλεγμονή στο τελικό τμήμα του ειλεού στα οποία μελετήθηκε η γενετική απαλοιφή των IL-12, IL-23 και
IL-17. Ταυτόχρονη διαγραφή των IL-12 και IL-23 μείωσε σημαντικά την φλεγμονή του ειλεού στα ΤΝFΔARE
ποντίκια, προσομοιάζοντας την θεραπευτική δράση της ουστεκινουμάμπης στους ασθενείς. Ενδιαφέρον
αποτελεί το γεγονός ότι η στοχευμένη αναστολή της IL-12 δεν επηρέασε την εξέλιξη της νόσου. Aντιθέτως, η γενετική απαλοιφή της IL-23 ελάττωσε την φλεγμονή του ειλεού στα ΤΝFΔARE ποντίκια. Για την
μελέτη του μηχανισμού δράσης της IL-23 ανεστάλη η IL-17, η γνωστότερη επαγόμενη κυτταροκίνη από
την IL-23. Aπροσδόκητα, η παρεμπόδιση της δράσης της IL-17 δεν εμπόδισε την εξέλιξη της ειλεϊτιδας. Τα
αποτελέσματα της μελέτης φανερώνουν για πρώτη φορά σε πρότυπο της νόσου του Crohn στον ποντικό
ότι η IL-23 και όχι η IL-12 προωθεί ενεργά την ανάπτυξη της εντερικής φλεγμονής. Ακόμα, φαίνεται πως
η δράση της IL-23 δεν σχετίζεται με την επαγωγή της IL-17, προτείνοντας πως πιθανώς δρα μέσω ενός
νέου, εναλλακτικού μηχανισμού και αναθεωρώντας το Th1/Th17 ανοσολογικό δόγμα που εμπλέκεται στην
νόσο του Crohn.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΕΛΙΝΗΣ ΟΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
Αικατερίνη Μάντακα1, Κωνσταντίνα Καλυβιανάκη2, Όλγα Καστρίτση1, Μαριλένα Καμπά2,
Ιωάννης Κουτρουμπάκης1
1
2

Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
Εργαστήριο Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σκοπός: Η απελίνη ορού έχει προταθεί ως πιθανός δείκτης πρώιμης αθηρωματικής νόσου σε ασθενείς με
χρόνιες φλεγμονώδεις νόσους. Πρόσφατη μελέτη ανέδειξε αυξημένη έκφραση απελίνης στον λιπώδη ιστό
του μεσεντερίου και στο παχύ έντερο σε ασθενείς με νόσο Crohn (ΝC). Σκοπός της παρούσας μελέτης
είναι να μετρηθούν τα επίπεδα απελίνης στον ορό ασθενών με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου
(ΙΦΝΕ) και να εκτιμηθεί η πιθανή συσχέτισή τους με τα χαρακτηριστικά της νόσου.
Υλικό - Μέθοδοι: Μετρήθηκαν επίπεδα απελίνης ορού σε 77 ασθενείς με ΙΦΝΕ [55 άνδρες, 40ΝC, ηλικίας 29-81έτη, μέσης (±SD) ηλικίας διάγνωσης 43.4±14.5 έτη, μέσης παρακολούθησης 15.5±10.4 έτη] και
σε 55 υγιείς μάρτυρες (ΥΜ) αντίστοιχής ηλικίας και φύλου. Έγινε σύγκριση των επιπέδων απελίνης ορού
μεταξύ α) 77 ασθενών με ΙΦΝΕ με ή χωρίς καρδιαγγειακή νόσο (ΚΑΝ) και 55 ΥΜ, β) 22 ασθενών με ΙΦΝΕ
και ΚΑΝ και 22 ασθενών με ΙΦΝΕ χωρίς ΚΑΝ αντίστοιχης ηλικίας και φύλου, γ) 20 ασθενών με ΙΦΝΕ
και ΚΑΝ και 20 ΥΜ αντίστοιχης ηλικίας και φύλου. Έγινε συσχέτιση των επιπέδων απελίνης ορού με την
ενδοσκοπική ενεργότητα και παραμέτρους που εκφράζουν την βαρύτητα νόσου (χειρουργεία σχετιζόμενα
με τη νόσο, νοσηλείες για υποτροπή, φαρμακευτική αγωγή). Η απελίνη μετρήθηκε με τη μέθοδο ELISA
(Wuhan Fine Biological Technology Co., Ltd).
Αποτελέσματα: Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέση τιμή των επιπέδων απελίνης ορού
μεταξύ ασθενών με ΙΦΝΕ και ΥΜ (2229.36±1750.74pg/ml vs 1840.44±858.55pg/ml, p=0.13), ασθενών με
ΙΦΝΕ με ή χωρίς ΚΑΝ (1863.16±1138.4pg/ml vs 2569.84±2326.47pg/ml, p=0.21),ασθενών με ΙΦΝΕ και
ΚΑΝ και ΥΜ (1927.12±1176.23pg/ml vs 1580.29±842.75pg/ml, p=0.29). Τα επίπεδα απελίνης ορού δεν
σχετίζονταν με εντόπιση (p=0.41) ή συμπεριφορά στη ΝC (p=0.88)και έκταση νόσου στην Ελκώδη Κολίτιδα (p=0.21).
Υψηλότερα επίπεδα απελίνης βρέθηκαν στους ασθενείς με ενδοσκοπικά ενεργό νόσο (2723.3±2280.7pg/
ml vs 1904.3±1310.3pg/ml, p=0.05). Δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ
απελίνης ορού και ιστορικού χρήσης anti-TNF(p=0.99), κορτικοειδών (p=0.37) ή ανοσοτροποποιητικών
φαρμάκων(p=0.16), τον αριθμό νοσηλειών για τη νόσο(p=0.87), το ιστορικό χειρουργείου (p=0.93)ή τους
κλασσικούς παράγοντες κινδύνου για ΚΑΝ.
Συμπεράσματα: Τα πρόδρομα αυτά αποτελέσματα αναδεικνύουν πιθανή συσχέτιση των επιπέδων
απελίνης με την ενδοσκοπική ενεργότητα των ΙΦΝΕ. Απαιτούνται μεγαλύτερες προοπτικές μελέτες για να
προσδιορίσουν καλύτερα τον ρόλο της απελίνης στις ΙΦΝΕ.
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Κλινικές Εκδηλώσεις
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ (ΙΦΝΕ)
Χρήστος Τριάντος1, Ευανθία Τουρκοχρήστου1, Roberta Forlano2,
Κατερίνα Καραϊβάζογλου1, Χρυσόστομος Τσολιάς1, Θεώνη Λουριδά1,
Γεωργία Διαμαντοπούλου1, Ιωάννα Αγγελετοπούλου1, Σπήλιος Μανωλακόπουλος3,
Γεώργιος Θεοχάρης1, Μαρία Μελαχρινού4, Robert Goldin5, Κωνσταντίνος Θωμόπουλος1,
Πηνελόπη Μανούσου2
Τμήμα Γαστρεντερολογίας, Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα
Liver Unit/ Division of Integrative Systems Medicine and Digestive Disease, Department of Surgery and
Cancer, Faculty of Medicine, Imperial College London, United Kingdom
3
Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”, Αθήνα
4
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα
5
Department of Cellular Pathology, Imperial College London, United Kingdom
1

2

Σκοπός: Τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ΙΦΝΕ) χαρακτηρίζονται από χρόνια φλεγμονή
του εντέρου, η οποία οδηγεί σε ινογένεση. Τα δεδομένα σχετικά με την πιθανή συσχέτιση του εντερικού
κολλαγόνου με παραμέτρους, σχετιζόμενες με τα ΙΦΝΕ είναι περιορισμένα. Σκοπός της παρούσας μελέτης
είναι ο ποσοτικός προσδιορισμός κολλαγόνου σε ασθενείς με ΙΦΝΕ και να διερευνηθεί η πιθανή συσχέτιση μεταξύ του εντερικού κολλαγόνου και των δημογραφικών, κλινικών και ενδοσκοπικών στοιχείων των
ασθενών.
Υλικά και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναλυτική καταγραφή των δημογραφικών, κλινικών και
εργαστηριακών δεδομένων και ενδοσκοπικών ευρημάτων ασθενών με ΙΦΝΕ. Πραγματοποιήθηκε χρώση
των βιοψιών με Sirius Red και τα αποτελέσματα ψηφιοποιήθηκαν και αναλύθηκαν από αυτοματοποιημένο
λογισμικό για τον υπολογισμό της ίνωσης. Τα αποτελέσματα εκφράζονται ως collagen proportionate area
(CPA).
Αποτελέσματα: Στην παρούσα μελέτη συμπεριλήφθηκαν 255 δείγματα βιοψίας προερχόμενα από 154
ασθενείς με ΙΦΝΕ [n=154, 94 άντρες (61%), μέση ηλικία: 50,9 (18,5) έτη, 59 ασθενείς με νόσο Crohn
(CD), 91 ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα (UC) και 4 ασθενείς με ακαθόριστη κολίτιδα]. Και στις δύο ομάδες
ασθενών, τα επίπεδα κολλαγόνου παρουσίασαν στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση με τη διάρκεια
της νόσου (r = 0,172, p = 0,006), την απουσία καπνίσματος (p = 0,019), την αναιμία (p = 0,033) και με
αυξημένη CRP (p = 0,012). Σε ασθενείς με νόσο Crohn, τα επίπεδα κολλαγόνου παρουσίασαν στατιστικώς
σημαντική θετική συσχέτιση με την ενδοσκοπική δραστηριότητα (SES-CD) (r = 0,591, p <0,001) και με τον
δείκτη κλινικής ενεργότητας της νόσου (CDAI) (p = 0,012), ενώ σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα τα επίπεδα
κολλαγόνου συσχετίστηκαν με τον δείκτη ενεργότητας Mayo Score (r = 0,194, ρ = 0,027).
Συμπεράσματα: Η ίνωση του εντέρου, όπως προσδιορίζεται από τα επίπεδα κολλαγόνου, σχετίζεται με
δείκτες φλεγμονής, ενδοσκοπικής δραστηριότητας και κλινικής ενεργότητας της νόσου σε ασθενείς με
ΙΦΝΕ.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 4
ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΙΑΣ
ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Καλλιόπη Φωτεινογιαννοπούλου1, Κωνσταντίνος Καρμίρης2, Γεώργιος Αξιάρης3,
Μαγδαληνή Βελεγράκη2, Αντώνιος Γκλαβάς4, Χριστίνα Καπιζιώνη5,
Χαράλαμπος Καραγεώργος6, Χριστίνα Κατέρη7, Αναστασία Κατσούλα8,
Γεώργιος Κοκκότης9, Ευγενία Κουρέτα10, Χαρίκλεια Λαμούρη11,
Παναγιώτης Μαρκόπουλος12, Μαρέλα Παλατιανού13, Πλούταρχος Πάστρας14,
Κωνσταντίνος Φασούλας15, Όλγα Γιουλεμέ8, Ευανθία Ζαμπέλη3,
Αγγελική Θεοδωροπούλου2, Γεώργιος Θεοχάρης14, Κωνσταντίνος Θωμόπουλος14,
Παντελής Καρατζάς10, Κωνσταντίνος Κατσάνος11, Ανδρέας Καψωριτάκης7,
Αναστασία Κουρίκου6, Νικολέτα Μάθου16, Σπήλιος Μανωλακόπουλος6,
Γεώργιος Μιχαλόπουλος5, Σπυρίδων Μιχόπουλος3, Αλέξανδρος Μπουμπόναρης17,
Γεώργιος Μπάμιας9, Βασίλειος Παπαδόπουλος7, Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης10,
Ιωάννης Παπακωνσταντίνου4, Ιωάννης Παχιαδάκης17, Κωνσταντίνος Σουφλέρης15,
Μαρία Τζουβαλά13, Χρήστος Τριάντος14, Ευτυχία Τσιρώνη12, Δημήτριος Χριστοδούλου11,
Ιωάννης Κουτρουμπάκης1
Γαστρεντερολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
2
Γαστρεντερολογική κλινική, “Βενιζέλειο” Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
3
Γαστρεντερολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Αλεξάνδρα”, Αθήνα
4
Β΄ Χειρουργική κλινική, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο Αθηνών
“Αρεταίειο”, Αθήνα
5
Γαστρεντερολογική κλινική, Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», Αθήνα
6
Ηπατογαστρεντερολογική / Ενδοσκοπική Μονάδα, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών “Ιπποκράτειο”, Αθήνα
7
Γαστρεντερολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
8
Β› Προπαιδευτική Παθολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο”
9
Γαστρεντερολογική μονάδα, Γενικό Νοσοκομείο “Η Σωτηρία”, Αθήνα
10
Γαστρεντερολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα
11
Γαστρεντερολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
12
Γαστρεντερολογικό τμήμα, Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», Αθήνα
13
Γαστρεντερολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά “Αγ. Παντελεήμων”, Αθήνα
14
Γαστρεντερολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας, Πάτρα
15
Γαστρεντερολογική κλινική, Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
16
Γαστρεντερολογική κλινική, “Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων” Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας, Αθήνα
17
Γαστρεντερολογική κλινική, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, Θεσσαλονίκη
1

Σκοπός: Οι ασθενείς με Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου (ΙΦΝΕ) εμφανίζουν πολλαπλές
εντερικές και εξωεντερικές εκδηλώσεις, η συχνότερη των οποίων είναι η αναιμία. Σκοπός της παρούσας
μελέτης ήταν να καταγραφεί ο επιπολασμός, οι παράγοντες κινδύνου και η θεραπεία της αναιμίας σε Έλληνες ασθενείς με ΙΦΝΕ.
Μέθοδος: Έγινε αναδρομική καταγραφή, από 17 Ελληνικά κέντρα , της αναιμίας, των παραγόντων
κινδύνου και της θεραπείας σε ασθενείς με ΙΦΝΕ.
Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν 1394 διαδοχικοί ασθενείς με ΙΦΝΕ [834 με νόσο του Crohn (NC), 635
(45.6%) γυναίκες] (Πίνακας 1) από τους οποίους 687 (49.2%) παρουσίασαν τουλάχιστον μια φορά αναιμία
[μια φορά (επεισοδιακή) 413 ασθενείς (29.6%), εμμένουσα ή υποτροπιάζουσα 274 (19.7%)]. Η αναιμία
εμφανίστηκε πριν την διάγνωση της ΙΦΝΕ σε 45 (6.5%) ασθενείς, κατά την διάγνωση σε 269 (39.2%)
και στην παρακολούθηση σε 373 (54.3%) . Στην πολυπαραγοντική ανάλυση παράγοντες κινδύνου για
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την εμφάνιση εμμένουσας/υποτροπιάζουσας αναιμίας βρέθηκαν να είναι η παρουσία εξωεντερικών
εκδηλώσεων (p=0.0008), η διάρκεια της νόσου (p=0.026), τα σχετιζόμενα με την ΙΦΝΕ χειρουργεία και
νοσηλείες (p=0.026 και p=0.004 αντίστοιχα) ενώ αναδείχτηκε τάση συσχέτισης με τις γυναίκες (p=0.16)
και την ΝC (p=0.15). Στους 839 ασθενείς (60.2%) υπήρχε μέτρηση φερριτίνης (διάμεση τιμή 43ng/ml IQR
76.7). Από τους συνολικά 686 ασθενείς με αναιμία 535 (77.9%) έλαβαν θεραπεία για αυτήν. Αναλυτικότερα
σίδηρο έλαβαν 485 (90.5%) [142 (26.4%) από το στόμα και 393 (73.3%) ενδοφλέβια], B12 113 (21.1%),
φυλλικό οξύ 182 (33.9%) και τέλος μετάγγιση αίματος 68 (12.7%).
Συμπέρασμα: Ο συνολικός επιπολασμός της αναιμίας σε Έλληνες ασθενείς με ΙΦΝΕ είναι 49.2%, ενώ
ένας στους 5 ασθενείς παρουσιάζει εμμένουσα ή υποτροπιάζουσα αναιμία. Οι παράγοντες κινδύνου
εμφάνισης εμμένουσας/υποτροπιάζουσας αναιμίας είναι η παρουσία εξωεντερικών εκδηλώσεων, η
διάρκεια της ΙΦΝΕ και τα σχετιζόμενα με την ΙΦΝΕ χειρουργεία και νοσηλείες. Σχεδόν τα 4/5 των ασθενών
με αναιμία έλαβαν θεραπεία για αυτήν ενώ τα 3/4 αυτών έλαβαν ενδοφλέβιο σίδηρο

Ποτέ Αναιμία

Επεισοδιακή
Αναιμία

Εμμένουσα ή
Υποτροπιάζουσα
Αναιμία

Ασθενείς (Ν, %)

707 (50.7)

413 (29.6)

274 (19.7)

Άνδρες/Γυναίκες (Ν, %)

432/275
(61.1/38.9)

208/205
(50.4/49.6)

119/155 (43.4/56.6) <0.0001

ΝC/ΕΚ (%)

412/ 295
(58.3/41.7)

236/177
(57.1/42.9)

186/88 (67.9/32.1)

0.0089

Διάμεση διάρκεια ΙΦΝΕ*(έτη,
εύρος)

5 (2-11)

1 (0-4)

2 (0-8)

<0.0001

Διάμεση ηλικία διάγνωσης
ΙΦΝΕ (έτη, εύρος)

35 (24-46)

32 (23-45.5)

30 (21-46)

<0.0001

Ενεργοί καπνιστές (%)

238 (33.7)

121 (29.3)

83 (30.3)

0.2356

Παλαιοί καπνιστές (%)

205 (29)

96 (23.2)

64 (23.3)

0.0435

Εκτεταμένη ΕΚ (E3, %)

113 (38.3)

95 (53.7)

52 (59.1)

0.0002

Φλεγμονώδης NC (B1, %)

272 (66)

154 (65.2)

89 (47.8)

<0.0001

Κλινικά ενεργός ΙΦΝΕ*

176 (24.9)

238 (57.8)

145 (52.9)

<0.0001

Εξωεντερικές εκδηλώσεις (%) 199 (28.1)

138 (33.4)

131 (47.8)

<0.0001

Anti-TNFs (N, %)

261 (36.9)

242 (58.6)

188 (68.6)

<0.0001

Ανοσοκατασταλτικά (N, %)

225 (31.8)

175 (42.4)

129 (47.1)

<0.0001

Άλλοι βιολογικοί (N, %)

82 (11.6)

90 (21.8)

58 (21.2)

0.0624

Χειρουργεία σχετιζόμενα με
την ΙΦΝΕ (N, %)

61 (8.6)

51 (12.3)

64 (23.4)

<0.0001
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Θεραπευτικές Προσεγγίσεις
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 5
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ i-CARE
Νικόλαος Βιάζης, Γεώργιος Καραμπέκος, Κανέλλος Κουστένης,
Αικατερίνη Μουντάκη, Άρτεμις Τρίκολα, Φωτεινή Αλμπάνη, Ελένη Μπέκα,
Χρήστος Πόντας, Αγγελική Χρηστίδου, Εμμανουήλ Αρχαύλης,
Γεράσιμος Μάντζαρης
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών Πολυκλινική, Αθήνα
Εισαγωγή - σκοπός: Οι ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου (ΙΦΝΕ) εμφανίζουν
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης εντερικής ή/και εξωεντερικής κακοήθειας, για διάφορους λόγους. Ειδικότερα,
ασθενείς που λαμβάνουν βιολογικές θεραπείες, πιθανώς εμφανίζουν μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης
δυσπλασίας στο παχύ έντερο λόγω καλύτερου ελέγχου της φλεγμονής αλλά μπορεί να εμφανίσουν
συχνότερα εξωεντερικές καοήθειες λόγω συστηματικής ανοσοκαταστολής (ιδίως με τους αντιTNFα).
Σκοπός της μελέτης είναι να καταγράψει το ποσοστό των ασθενών με ΙΦΝΕ που λαμβάνουν τρεχόντως
βιολογικούς παράγοντες στο Τμήμα μας, έχουν ενταχθεί στην i-Care και εμφάνισαν κακοήθεια στο πεπτικό
ή εξωεντερικά.
Μέθοδος: Προοπτική καταγραφή δεδομένων ασθενών με ΙΦΝΕ εντεταγμένων στην i-CARE από το Τμήμα
μας. Η γενική κατάσταση των ασθενών, η πορεία τους, η διατήρηση κλινικής και ορολογικής ύφεσης, το
είδος και η συμμόρφωση με τη βιολογική θεραπεία που λαμβάνουν και οι ανεπιθύμητες ενέργειες της
θεραπείας ελέγχονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καρταγραφής των ασθενών στο Τμήμα και
των ηλεκτρονικών συνταγογραφήσεων. Τα ενδοσκοπικά και ιστολογικά ευρήματα σε ασθενείς με διάρκεια
νόσου που προσβάλλει το παχύ έντερο καταγράφονται διαχρονικά ανάλογα με την έκταση της νόσου με
1η ένδοσκόπηση στα 6 έτη από τη διάγνωση. Περιπτώσεις υψηλόβαθμης δυσπλασίας επιβεβαιώθηκαν
πριν ο ασθενής χειρουργηθεί. Η εμφάνιση οποιασδήποτε μοφρή εξωεντερικής κακοήθειας καταγράφηκε
επίσης προοπτικά.
Αποτελέσματα: Τρεχόντως στο Τμήμα μας λαμβάνουν βιολογικό παράγοντα εντεταγμένοι στην i-CARE 78
ασθενείς με ΙΦΝΕ [νόσος Crohn = 54, ελκώδης κολίτιδα = 24] και συγκεκριμένα infliximab = 47, adalimumab
= 21, vedolizumab = 8, golimumab = 2. Από τους ασθενείς αυτούς οι 57 λαμβάνουν το βιολογικό παράγοντα
ως μονοθεραπεία (73.08%) και οι υπόλοιποι 21 σε συνδυασμό με ανοσοκατασταλτικά (26.92%). Τα ποσοστά συμμόρφωσης με την κλινική παρακολούθηση, τη θεραπεία και τις κολονοσκοπήσεις επιτήρησης είναι
74.36%, 91.02% και 69.23%, αντίστοιχα. Σε μια περίοδο παρακολούθησης που περιλαμβάνει τα τελευταία
4 έτη, μόνο 1 ασθενής (o οποίος ελάμβανε μονοθεραπεία με βιολοιγκό παράγοντα) εμφάνισε κακοήθεια
και συγκεκριμένα λέμφωμα (non Hodgkin), ενώ κανείς ασθενής δεν εμφάνισε δυσπλασία στο παχύ έντερο,
κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης με κολονοσκόπηση.
Συμπέρασμα: Το ποσοστό των ασθενών με ΙΦΝΕ που λαμβάνει βιολογικό παράγοντα και εμφανίζει
κακοήθεια είναι μικρό.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΈΣ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 6
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαρία Καλογεροπούλου1, Γεωργία Κωνσταντοπούλου1, Γεώργιος Θεοχάρης2,
Κατερίνα Καραϊβάζογλου1, Ελένη Βίννη2, Ευθυμία Λαμπροπούλου2,
Ευανθία Τουρκοχρήστου2, Κωνσταντίνος Θωμόπουλος2, Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος1,
Φίλιππος Γουρζής1, Χρήστος Τριάντος2
Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα
Γαστρεντερολογικό Τμήμα / Παθολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα
1

2

Σκοπός: Οι ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ΙΦΝΕ) αναφέρουν αυξημένα
ποσοστά ψυχοκοινωνικής επιβάρυνσης. Σκοπός της μελέτης είναι να αξιολογηθεί η επίδραση της ομαδικής
ψυχοθεραπείας στην ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα, τη βαρύτητα των γαστρεντερικών συμπτωμάτων
και τους δείκτες φλεγμονής ασθενών με ΙΦΝΕ
Υλικό-Μέθοδος: H παρούσα προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη πραγματοποιείται στο Τμήμα
Γαστρεντερολογίας της Παθολογικής Κλινικής με τη συνεργασία της Ψυχιατρικής Κλινικής του
Πανεπιστημίου Πατρών. Η μελέτη έχει καταγραφεί στο διεθνές μητρώο κλινικών μελετών (clinicaltrials.gov,
NCT03667586). Στη μελέτη εντάσσονται ενήλικοι ΙΦΝΕ ασθενείς οι οποίοι τυχαιοποιούνται να λάβουν
ομαδική γνωσιακή ψυχοθεραπεία ή τη συνήθη φροντίδα για διάστημα 6 μηνών.
Στους συμμετέχοντες χορηγούνται η Νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους Κατάθλιψης και οι κλίμακες
γαστρεντερικών συμπτωμάτων PROMIS, ενώ λαμβάνονται δείγματα ορού για τον προσδιορισμό της
C-αντιδρώσας πρωτεϊνης, πριν και μετά το τέλος της παρέμβασης.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη έχουν ενταχθεί 30 ασθενείς με μ.ο. ηλικίας 41,4 έτη (εύρος: 22-65), 15 (30%
άρρενες). 15 ασθενείς εντάχθησαν σε ομαδική ψυχοθεραπεία και 15 σε συνήθη κλινική φροντίδα. Πριν την
παρέμβαση, το 63,2% και το 47,4% των ασθενών ανέφεραν κλινικά σημαντικά συμπτώματα άγχους και
κατάθλιψης αντίστοιχα. 12 ασθενείς (6 σε ψυχοθεραπεία και 6 σε συνήθη ιατρική φροντίδα) ολοκλήρωσαν
την παρέμβαση . Οι ασθενείς σε ψυχοθεραπεία ανέφεραν μείωση στα συμπτώματα κατάθλιψης (9.7 vs
6.2) ενώ οι ασθενείς σε συνήθη φροντίδα (5.3 vs 7.7) εμφάνισαν αύξηση (p=0.047). Παρομοίως οι ασθενείς
σε ψυχοθεραπεία ανέφεραν οριακά σημαντική βελτίωση (p=0.059) στα συμπτώματα άγχους (11.2 vs 7.3)
συγκριτικά με τους ασθενείς σε συνήθη φροντίδα (5.8 vs 9.5) που εμφάνισαν επιδείνωση. Επιπλέον, οι
ασθενείς σε ψυχοθεραπεία ανέφεραν οριακά σημαντική (p=0.055) βελτίωση στο κοιλιακό άλγος (61.0 vs
53.2) ενώ οι ασθενείς σε συνήθη κλινική φροντίδα εμφάνισαν επιδείνωση (48.8 vs 54.9). Τέλος, στους
ασθενείς σε ψυχοθεραπεία παρατηρήθηκε μείωση της C-αντιδρώσας πρωτεϊνης-CRP (1.56 vs 0.54) ενώ
στους ασθενείς σε συνήθη φροντίδα παρατηρήθηκε αύξηση (0.46 vs 3.34) χωρίς ωστόσο η διαφορά να
είναι στατιστικά σημαντική (p=0.127).
Συμπεράσματα: Η ομαδική γνωσιακή ψυχοθεραπεία συμβάλλει στη μείωση των συμπτωμάτων άγχους
και κατάθλιψης και οριακά στην ύφεση της βαρύτητας ορισμένων γαστρεντερικών συμπτωμάτων σε
ασθενείς με ΙΦΝΕ.
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Διαγνωστικές Μέθοδοι
EPP1
Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ (RDW) ΣΤΗΝ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ (ΙΦΝΕ)
Μάριος Κατσαρός1, Πασχάλης Πάσχος2, Αναστασία Κατσούλα1,
Κωνσταντίνος Μαλανδρής3, Σοφία Καραμπάτσου1, Νικόλαος Γραμματικός1,
Ευαγγελία Κατσίκη4, Όλγα Γιουλεμέ1
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Β› Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη
2
Α΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου,» Θεσσαλονίκη
3
Β’ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Τμήμα Ιατρικής, Σχολή
Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
4
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
1

Σκοπός: Μελετήσαμε την ακρίβεια του RDW στη διάγνωση της ενδοσκοπικής και ιστολογικής ενεργότητας
σε ασθενείς με ΙΦΝΕ.
Υλικό-Μέθοδοι: Συμπεριλάβαμε 125 ασθενείς με ΙΦΝΕ (71 με νόσο Crohn και 54 με ελκώδη κολίτιδα) οι
οποίοι υποβλήθηκαν σε κολονοσκόπηση. Υπολογίσαμε το RDW, την CRP και την ΤΚΕ. Αξιολογήσαμε την
ενδοσκοπική ενεργότητα με βάση τις κλίμακες Mayo και SES-CD καθώς και την ιστολογική ενεργότητα
σύμφωνα με το Nancy index και GHAS. Υπολογίσαμε το βέλτιστο διαχωριστικό όριο με βάση το δείκτη
Youden. Συγκρίναμε τη διαγνωστική ικανότητα των RDW, CRP και ΤΚΕ.
Αποτελέσματα: Η περιοχή κάτω από την καμπύλη ROC (AUC ROC) για τη διάγνωση της ενδοσκοπικής
ενεργότητας σε ασθενείς με ΙΦΝΕ ήταν 0.75 (95%CI 0.67-0.86). Το βέλτιστο διαχωριστικό όριο του RDW
ήταν 13.8% με ευαισθησία 71,9 (95%CI 60,9-81,3) και ειδικότητα 74,42 (95%CI 58,8-86,5). Αντίστοιχα,
η περιοχή κάτω από την καμπύλη ROC (AUC ROC) για τη διάγνωση της ιστολογικής ενεργότητας ήταν
0,76 (95%CI 0.68-0.83). Το βέλτιστο διαχωριστικό όριο ήταν 13.8 με ευαισθησία 69,66 (95%CI 59-79) και
ειδικότητα 75,68 (95%CI 58,8-88,2). Στην ανάλυση υποομάδων, η διαγνωστική ικανότητα του RDW ήταν
παρόμοια τόσο στους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα όσο και στους ασθενείς με νόσο Crohn. Τέλος, διαπιστώσαμε ότι η ακρίβεια του RDW ήταν συγκρίσιμη με την ικανότητα της CRP (p=0.79 και p=0.83) και της
ΤΚΕ (p=0,50 και p=0,70) στη διάγνωση της ενδοσκοπικής και ιστολογικής ενεργότητας της νόσου.
Συμπέρασμα: Τα εύρος κατανομής των ερυθρών αιμοσφαιρίων παρουσιάζει συγκρίσιμη διαγνωστική
ακρίβεια με ευρέως χρησιμοποιούμενες εργαστηριακές παραμέτρους και μπορεί πιθανόν να αποτελέσει
ένα φθηνό και άμεσα διαθέσιμο δείκτη ενεργότητας σε ασθενείς με ΙΦΝΕ.
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Διατροφή
EPP2
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Αλεξάνδρα Αγορογιάννη1, Τερέζα Γεωργιάδη1, Χρυσόστομος Καλαντζής2,
Περικλής Αποστολόπουλος2
Β΄ Παθολογική Κλινική, 417 ΝΙΜΤΣ, Αθήνα
Γαστρεντερολογική Κλινική, 417 ΝΙΜΤΣ, Αθήνα
1

2

Σκοπός: Σε ασθενείς με ν.Crohn, η διατροφή έχει προταθεί ως παράγοντας στην αιτιοπαθογένεια
της νόσου και ο ρόλος της έχει διερευνηθεί τόσο ως προς την κατεύθυνση της πρόληψης όσο και της
θεραπευτικής τους αντιμετώπισης. Έχουν μελετηθεί στη βιβλιογραφία αρκετά διατροφικά μοντέλα όπως
η χορτοφαγική δίαιτα, η δίαιτα ελεύθερη γλουτένης, η δίαιτα ειδικών υδατανθράκων, δίαιτες αποκλεισμού/
χαμηλής περιεκτικότητας σε ζυμώσιμους υδατάνθρακες (FODMAPs) αλλά συστήνεται πάντα η εξατομίκευση και παρακολούθηση της θρέψης των ασθενών. Σκοπός της παρούσας καταγραφής περιστατικού είναι η
αναφορά σε διαιτητικές μεθόδους διαχείρισης ασθενών με ν.Crohn και η αξιολόγηση της συμβολής αυτών
στη διατήρηση της ύφεσης.
Υλικό-Μέθοδοι: Πρόκειται για γυναίκα ασθενή 48 ετών που παρακολουθείται στο Ιατρείο ΙΦΝΕ της Γαστρ/
κής Κλινικής του ΝΙΜΤΣ από το 2015, πάσχουσα από ν.Crohn , A2-L3-B1 κατά Montreal πρωτοδιαγνωσθείσα
το 2006. Κατά την πορεία της νόσου η ασθενής έλαβε μεταξύ άλλων αζαθειοπρίνη, ανταλιμουμάμπη και
ινφλιξιμάμπη με πλημμελή ανταπόκριση. Με δική της πρωτοβουλία διέκοψε τη φαρμακευτική αγωγή τον
08/2016 και ετέθη σε δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε ζυμώσιμους υδατάνθρακες (Low-FODMAPs).
Αποτελέσματα: Η ασθενής ακολούθησε τη δίαιτα Low-FODMAPs για δύο έτη, κατά τη διάρκεια των
οποίων παρουσίασε βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής της (Harvey-Bradsaw-Index:8). Το Μάρτιο 2019, ωστόσο, παρουσίασε εκ νέου έξαρση της νόσου με αύξηση συχνότητας βλεννοαιματηρών
κενώσεων και έντονο κοιλιακό άλγος (HBI:16). Αποκλείστηκαν πιθανά λοιμώδη αίτια και υπεβλήθη σε
κολονοσκόπηση που ανέδειξε εικόνα πλακόστρωστου με έλκη στο αριστερό κόλον (figure1). Η ασθενής
τέθηκε σε κορτικοστεροειδή με προοδευτικό tapering και ουστεκινουμάμπη με ικανοποιητική ανταπόκριση.
Παραμένει έκτοτε σε κλινική ύφεση (HBI:4) υπό αγωγή με oυστεκινουμάμπη σε συνδυασμό με δίαιτα
χαμηλής πρόσληψης σε ολιγο-/δι-/μονο-σακχαριτες και πολυόλες.
Συμπεράσματα: Τα διάφορα διατροφικά μοντέλα φαίνεται να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των ασθενών με ν.Crohn, ωστόσο δεν είναι σε θέση να υποκαταστήσουν τη φαρμακολογική αντιμετώπιση. Συνεπώς, η εξατομικευμένη διαιτητική προσέγγιση έχει θέση στην αντιμετώπιση των ασθενών,
αλλά πάντα σε συνδυασμό με την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή.
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EPP3
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΣΑΡΚΟΠΕΝΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ (ΙΦΝΕ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
ΣΑΡΚΟΠΕΝΙΑΣ
Αλεξάνδρα Καραχάλιου1, Μαρία Μπλέτσα2, Γεώργιος Μπάμιας3, Γεώργιος Κοκκότης3,
Γεράσιμος Μάντζαρης4, Εμμανουήλ Αρχαύλης4, Μαρία Τζουβαλά5,
Ειρήνη Ζαχαροπούλου5, Δημήτρης Μόσχοβης5, Μερόπη Κοντογιάννη1
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο, Αθήνα
2
Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», Αθήνα
3
Γ’ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», Ιατρική Σχολή,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 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: Τα αναθεωρημένα διαγνωστικά κριτήρια σαρκοπενίας όπως προτάθηκαν από το European
Working Group on Sarcopenia in Older People δεν έχουν εφαρμοστεί σε ασθενείς με ΙΦΝΕ. Σκοπός της
παρούσας μελέτης η εφαρμογή αυτών των κριτηρίων σε δείγμα ασθενών με ΙΦΝΕ.
Υλικό - Μέθοδοι: Αξιολογήθηκαν 235 ενήλικοι ασθενείς με νόσο Crohn (ΝC)[54,7% άνδρες, μέση ηλικία
41,0±14,1έτη, 26,9% παχύσαρκοι, 35,2% ενεργή νόσος βάσει Harvey-Bradshaw Index (HBI<5:ύφεση)]
και 35 ενήλικοι ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ)[42,9% άνδρες, διάμεση ηλικία 38,2 (IQR 32,8, 49,0)
έτη, 20,6% παχύσαρκοι, 5,6% ενεργή νόσος βάσει Simple Colitis Activity Index (SCAI<5:ύφεση)]. Η μυϊκή
δύναμη (ΜΔ) αξιολογήθηκε με χειροδυναμομέτρηση, η μυϊκή μάζα (ΜΜ) μέσω υπολογισμού του δείκτη
σκελετικής μάζας άκρων με τη μέθοδο απορροφησιομετρίας ακτίνων Χ διπλής ενέργειας και η λειτουργική
ικανότητα (ΛΙ) με το εργαλείο Short Physical Performance Battery. Η σαρκοπενία ορίστηκε ως χαμηλή ΜΔ
και χαμηλή ΜΜ, ενώ η σοβαρή σαρκοπενία όταν συνυπήρχε και χαμηλή ΛΙ.
Αποτελέσματα: 12 ασθενείς με ΝC (5%) και κανένας με ΕΚ εμφάνισαν χαμηλή ΜΔ, 17 (7,2%) και 4
(12,5%) χαμηλή ΜΜ και 3 (1,2%) και 3 (8,8%) χαμηλή ΛΙ, αντίστοιχα. Οι ασθενείς με ενεργή ΝC εμφάνισαν
χαμηλότερη ΜΜ συγκριτικά με εκείνους σε ύφεση (58,8% vs. 41,2%, p=0,048). Οι ασθενείς με ειλεϊκή ΝC είχαν χαμηλότερη ΜΜ (76,5%) συγκριτικά με ασθενείς με κολική (0%) ή ειλεοκολική νόσο (23,5%) (p=0,029).
Όλοι οι ασθενείς με χαμηλή ΛΙ είχαν ενεργή ΝC (p=0,023). Δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των ασθενών με ΝC ή με ΕΚ με χαμηλή ΜΔ ως προς την ενεργότητα ή την εντόπιση της
νόσου. Σαρκοπενία διαγνώστηκε σε 5 ασθενείς με ΝC (2,1%) [40% ύφεση, 80% ειλεϊκή νόσος, όλοι άνδρες,
διάμεση ηλικία 20,9 (IQR 17,9, 43,7) έτη] και σε κανέναν ασθενή με ΕΚ. Οι σαρκοπενικοί ασθενείς με ΝC
παρουσίαζαν υψηλότερο % λήψης κορτικοστεροειδών σε σύγκριση με τους μη σαρκοπενικούς ασθενείς
(p=0,017), ενώ δε διέφεραν ως προς την ηλικία, εντόπιση και ενεργότητα της νόσου. Ένας ασθενής με ΝC
παρουσίασε σοβαρή σαρκοπενία. Δεν εντοπίστηκαν ασθενείς με σαρκοπενική παχυσαρκία.
Συμπεράσματα: Με βάση τα αναθεωρημένα διαγνωστικά κριτήρια σαρκοπενίας, ο επιπολασμός
σαρκοπενίας σε ασθενείς με ΙΦΝΕ είναι πολύ χαμηλός. Περιστατικά σαρκοπενικής παχυσαρκίας δεν
εντοπίστηκαν παρά τον αυξημένο επιπολασμό παχυσαρκίας στο δείγμα.
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EPP4
Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Ιωάννα Πευκιανάκη1, Ι. Μουζάς1,2, Ι. Κουτρουμπάκης1,2
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κρήτη
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
1

2

Σκοπός: Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι η πρόσληψη αντιοξειδωτικών με την διατροφή μπορεί να επιδράσει θετικά στο ανοσοποιητικό σύστημα βελτιώνοντας την υπάρχουσα φλεγμονή. Επίσης, η εντερική
φλεγμονή συχνά σχετίζεται με διαταραχές των ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής ομοιόστασης. Σκοπός
της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ της πρόσληψης αντιοξειδωτικών ή
ηλεκτρολυτών και της ενεργότητας της νόσου καθώς και της ποιότητας ζωής ασθενών με ΙΦΝΕ.
Υλικό-Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε προοπτική συλλογή δεδομένων διατροφής διαδοχικών ασθενών με
χρήση ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων (EPIC FFQ), καταγραφής 190 τροφίμων
και ποτών για ένα έτος. Επίσης, συμπεριλαμβάνει ερωτήσεις εποχικότητας, διατροφικών συνηθειών και
επιπλέον πιθανών τροφίμων που καταναλώθηκαν από τους ασθενείς τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται
στην υπάρχουσα λίστα τροφίμων του ερωτηματολογίου. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση των τροφίμων του
ερωτηματολογίου σε μίκρο και μάκρο θρεπτικά συστατικά. 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 (78 EK, 122 NC, ηλικίας 47.8±16.1 χρονών,
87 γυναίκες, BMI 26.7±5.4) με διάμεση ημερήσια πρόσληψη βιταμίνης Ε 2.4mg (IQR 1.6-3.7), βιταμίνης C
79.6mg (IQR 34.4-149.6), ρετινόλης 82.3mcg (IQR 40.2-150.8), καροτίνης 1043.6mcg (IQR 529.4-1881.8),
καλίου 2521.9mg (IQR 1710.0-3593.8), νατρίου 1405.7mg (IQR 777.4-2120.4), ασβεστίου 790.7mg
(IQR 467.8- 1197.0) και μαγνησίου 300.4mg (IQR 214.2-545.7). Υπήρξε αρνητική συσχέτιση μεταξύ
πρόσληψης βιταμίνης E (r=-0.1711 p=0.015), βιταμίνης C (r=-0.166 p=0.019), καλίου (r=-0.202 p=0.004),
νατρίου (r=-0.207 p=0.003), ασβεστίου (r=-0.171 p=0.015) και οριακά μαγνησίου (r=-0.139 P=0.049) και
ενεργότητας νόσου. Δεν υπήρξε σημαντική συσχέτιση πρόσληψης ρετινόλης ή καροτίνης και ενεργότητας
νόσου (p>0.05). Ο δείκτης ποιότητας ζωής συσχετιζόταν αρνητικά με την πρόσληψη βιταμίνης E (r=0.193 p=0.006), βιταμίνης C (r=-0.208 p=0.003), καλίου (r=-0.246 p=0.0005), νατρίου (r=-0.146 p=0.039),
ασβεστίου (r=-0.204 P=0.004) και μαγνησίου (r=-0.196 P=0.005) αλλά όχι με την πρόσληψη ρετινόλης και
καροτίνης (p>0.05). Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ ΕΚ και ΝC.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με ΙΦΝΕ που έχουν αυξημένη πρόσληψη με την διατροφή βιταμίνης Ε,
βιταμίνης C, καλίου, νατρίου, ασβεστίου και μαγνησίου παρουσιάζουν μειωμένη ενεργότητα νόσου και
καλύτερη ποιότητα ζωής.
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EPP5
ΣΑΡΚΟΠΕΝΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ
ΕΝΤΕΡΟΥ: ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ Η’ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ;
Ευαγγελία Στρουμπούλη1, Νικόλαος Χρύσανθος2, Κωνσταντίνα Δημοπούλου3,
Κωνσταντίνος Κακούνης3, Σοφία Κατσίλα3, Νικόλαος Σφουγκατάκης3,
Βασιλική Ξηρομερίτου3
Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ιπποκράτειο”, Αθήνα
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, Κρήτη
3
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ιπποκράτειο”, Αθήνα
1

2

Σκοπός: Η συνύπαρξη ελαττωμένης σκελετικής μάζας και παχυσαρκίας (σαρκοπενική παχυσαρκία - ΣΠ),
είναι συχνή στην Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου (ΙΦΝΕ) και η μέτρηση με τομές αξονικής
τομογραφίας (ΑΤ) της επιφάνειας σκελετικού μυός και σπλαχνικού λίπους σχετίζεται με την πρόγνωση.
Παρορμητική κατανάλωση λιπαρών τροφών έχει παρατηρηθεί στην ΙΦΝΕ λόγω λανθάνουσας διατροφικής
διαταραχής (ΔΔ). Σκοπός της μελέτης είναι ο συσχετισμός της ΣΠ με βαριά ΙΦΝΕ ή με λανθάνουσα ΔΔ.
Υλικό - Μέθοδοι: Επι 44 ασθενών [33 με νόσο του Crohn (NC) και 11 με ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ)], του
Γαστρεντερολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. ‘Ιπποκράτειο’, μελετήθηκε η βαρύτητα της νόσου με τα Simple
Endoscopic Score for Crohn’s Disease και Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity. Σε τομές ΑΤ
υπολογίσθηκε ο δείκτης σκελετικού μυός (ΔΣΜ) και το ποσοστό σωματικού λίπους (ΠΣΛ). Σαρκοπενία
διαγνώσθηκε για ΔΣΜ<43cm2/m2 (άνδρες) και <41cm2/m2 (γυναίκες), ενώ παχυσαρκία για ΠΣΛ>35.7%
(άνδρες) και >44.4% (γυναίκες). Λανθάνουσα ΔΔ διαγνώσθηκε επι βαθμολογίας >20 στο ερωτηματολόγιο
Eating Attitudes Test (EAT-26).
Aποτελέσματα: Παχύσαρκοι ήταν 18/44 (41%) ασθενείς με ΙΦΝΕ, με ΕΚ συχνότερα απ’οτι με NC [7/11
(63.6%) vs 11/33 (33.3%), p:0.07]. Σαρκοπενική παχυσαρκία εμφάνισαν 14/44 (31.8%) ασθενείς με ΙΦΝΕ,
συχνότερα σε ΕΚ απ’ ότι στη NC [6/11 (54.5%) vs 8/33 (24.2%), p:0.062]. (Εικόνα)
Διατροφικές διαταραχές φάνηκε να είναι συχνότερες σε ασθενείςμε NC [7/33 (21.2%) vs 1/11 (9.1%),
p:0.367], οι οποίοι εμφάνισαν συχνότερα παχυσαρκία [4/7 (57.1%) vs 7/26 (26.9%), p:0.132], αλλά και
σημαντικά συχνότερα σαρκοπενία [4/7 (57.1%) vs 4/26 (15.4%), p:0.02]. Ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης
ΣΠ ήταν μεγαλύτερος επι ΔΔ απ’ ότι επί βαρύτερης νόσου τόσο για τη NC [RR: 1.563 (0.503-4.858) VS
RR: 1215 (0849- 1729) 95% CI], όσο και για την ΕΚ. [RR: 1.042 (0.592-41.834) VS RR: 0.833 (0.1753.965) 95% CI]
Συμπεράσματα: Λανθάνουσα διατροφική διαταραχή πιθανόν προκαλεί σαρκοπενική παχυσαρκία σε
μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τη βαριά ΙΦΝΕ και χρειάζεται έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση.
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Θεραπευτικές Επιλογές
EPP6
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 80MG HUMIRA® ΚΑΘΕ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
Μαγδαληνή Βελεγράκη, Ανδρέας Ψιστάκης, Αγγελική Θεοδωροπούλου,
Γρηγόριος Α. Πασπάτης, Κωνσταντίνος Καρμίρης
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης “Βενιζέλειο”, Ηράκλειο, Κρήτη
Σκοπός: Ποσοστό 20-40% των ασθενών με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου (ΙΦΝΕ), που
λαμβάνουν Humira®, θα χρειαστεί εντατικοποίηση του σχήματος στα 40mg κάθε 7 ημέρες (EW) λόγω
απώλειας της κλινικής ανταπόκρισης. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της χορήγησης 80mg Humira® κάθε 14 ημέρες (ΕΟW) σε ασθενείς με ΙΦΝE.
Υλικό-Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη ασθενών με ΙΦΝΕ ενός κέντρου αναφοράς που έλαβαν 80mg Humira®
EOW είτε αμέσως μετά το σχήμα επαγωγής (160/80mg) είτε ενώ ήδη λάμβαναν 40mg EW και ανεξάρτητα
από το βαθμό ανταπόκρισης στο εβδομαδιαίο σχήμα. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από
ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής.
Αποτελέσματα: 28 ασθενείς (γυναίκες: 67.8%, νόσος Crohn [NC]: 92.8%, μέση [±SD, εύρος] ηλικία
διάγνωσης ΙΦΝΕ: 35.2 έτη [±16.2, 9.2-65.8], διάρκεια ΙΦΝΕ: 7.6 έτη [±5.0, 0.2-20.8] και διάρκεια χορήγησης
Humira®: 30.8 μήνες [±25.9, 0.6-84.1]) έλαβαν 80mg Humira® ΕΟW και συγκεκριμένα 16/28 ασθενείς
(57.1%, 14 NC) λόγω ανεπαρκούς κλινικής ανταπόκρισης στο σχήμα επαγωγής και 12/28 (42.8%, όλοι
με NC, 8/12 σε κλινική ύφεση) ενώ λάμβαναν 40mg EW με μέση διάρκεια: 20.8 μήνες (±17.3, 2.8-53).
Δεκαεννέα ασθενείς έλαβαν Humira® ως θεραπεία 1ης γραμμής (67.8%) και 14 ως μονοθεραπεία (50%).
Οκτώ ασθενείς (28.5%, 7 NC) είτε δεν πέτυχαν είτε απώλεσαν την κλινική ανταπόκριση και ειδικότερα 5/16
(31.2%) που έλαβαν τα 80mg μετά το σχήμα επαγωγής και 3/12 (25%) που λάμβαναν 40mg EW. Επιπλέον 3 ασθενείς παρουσίασαν αύξηση των δεικτών φλεγμονής και ένας ενδοσκοπικά αλλά όχι κλινικά ενεργό
νόσο. Στους ανωτέρω ασθενείς (12/28, 42.8%, 11 ΝC) απαιτήθηκε τροποποίηση της αγωγής. Συγκεκριμένα, σε 9 η δόση επανήλθε στα 40mg EW με βελτίωση της κλινικής ή εργαστηριακής εικόνας ενώ σε 3
απαιτήθηκε αλλαγή βιολογικού παράγοντα. Δεν παρατηρήθηκε καμία επιπλέον παρενέργεια.
Συμπεράσματα: Απώλεια ή αδυναμία επίτευξης της ανταπόκρισης παρουσίασε το ήμισυ περίπου των
ασθενών μας που έλαβε 80mg Humira® ΕΟW ενώ επρόκειτο να λάβει ή ήδη λάμβανε 40mg EW. Το
πρακτικό όφελος της παρέμβασης αυτής (λιγότερες μηνιαίες ενέσεις) πρέπει να ερευνάται σε σχέση με την
ενδεχόμενη αλλαγή στο φαρμακοκινητικό πρότυπο του Humira® και να εξατομικεύεται κατά περίπτωση.
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EPP7
ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ
Όλγα Γιουλεμέ
Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Νεαρός άνδρας 26 ετών διαγιγνώσκεται τον 11/2018 με ελκώδη πανκολίτιδα, Mayo score 11, ενδοσκοπικό
Mayo score 3. Αντιμετωπίζεται αρχικά με μεθυλπρεδιζολόνη 32mg / ημέρα και υποκλυσμούς μεσαλαζίνης
4mg x2 /ημέρα για 15 ημέρες. Λόγω μη ανταπόκρισης αποφασίζεται η έναρξη βιολογικού παράγοντα
και υποβάλλεται σε ιολογικό έλεγχο, όπου ανευρίσκονται IgM CMV αντισώματα. Λαμβάνει τρεις δόσεις
infliximab 5mg/χβσ, αρχικά ανταποκρίνεται, όμως μετά την 3η βδομάδα υποτροπιάζει με Mayo score 11,
ενδοσκοπικό Mayo score 3. Γίνεται αλλαγή θεραπείας σε adalimumab με δόση εφόδου 160mg και σε 2
βδομάδες λόγω επιδείνωσης αποφασίζεται η διακοπή της θεραπείας και η έναρξη κυκλοσπορίνης 300mg/
ημέρα με πρόσκαιρη μικρή βελτίωση, και ένα μήνα μετά η προσθήκη vedolizumab. Ο ασθενής δεν βελτιώνεται κλινικά και ενδοσκοπικά και συστήνεται κολεκτομή.
Ο ασθενής αρνείται το χειρουργείο, απευθύνεται σε άλλο γιατρό, υποβάλλεται σε κολονοσκόπηση, όπου
διαπιστώνεται επιλοίμωξη με CMV και λαμβάνει ενδοφλέβια αγωγή με ganciclovir για 14 ημέρες σε
υποθεραπευτικές δόσεις, διακόπτεται σταδιακά η κυκλοσπορίνη και χορηγούνται αμινοσαλικυλικά από
το στόμα 4γρ ημερησίως. Ο ασθενής μετά από πρόσκαιρη βελτίωση υποτροπιάζει και αποφασίζει να
επισκεφτεί το τμήμα μας.
Κατά την πρώτη επίσκεψη(11/2019) ο ασθενής εμφανίζεται απισχνασμένος (ΒΜΙ 17) με >15 διαρροικές
κενώσεις ημερησίως με μικρή πρόσμιξη αίματος. Από τον εργαστηριακό έλεγχο: Ηt 37, PLT 510.000
CRP14 TKE 40. Από την ενδοσκόπηση διαπιστώνεται πανκολίτιδα με Mayo score 3 και ιστολογικά
με ανοσοιστοχημεία και PCR ιστού επιβεβαιώνεται ενεργός CMV κολίτιδα. Ο ασθενής εισάγεται στην
κλινική μας και αντιμετωπίζεται με παρεντερική θρέψη και χορήγηση ganciclovir 5mg/χβσ για 21 ημέρες.
Βελτιώνεται κλινικά ( 8-10 κενώσεις /ημέρα), εργαστηριακά( Ηt39, TKE 12, CRP 2.7 ) και ενδοσκοπικά
Mayo score 1 , εκτός από το ορθό όπου το Mayo score είναι 2, ενώ δεν ανιχνεύεται ο CMV. Αποφασίζεται
η έναρξη(12/2019) infliximab 10mg/χβσ 0, 2, και μετά κάθε 4 βδομάδες και η χορήγηση valganciclovir
900mg/ημέρα από το στόμα.
Δύο μήνες μετά ο ασθενής εμφανίζει στασιμότητα βάρους, 6-7 κενώσεις με μικρή πρόσμιξη αίματος. Οι
δείκτες φλεγμονής είναι αυξημένοι(TKE 51, CRP 26.7, PLT 510.000) και ενδοσκοπικά εμφανίζει ήπια
βελτίωση. Στον ασθενή προτείνεται το χειρουργείο, το οποίο και αρνείται. Μετρούνται τα επίπεδα και
τα αντισώματα του infliximab, που είναι αντίστοιχα > 10μg/ml και 5AU/ml και αποφασίζεται η προσθήκη
αζαθειοπρίνης 50 mg/ημέρα. Ένα μήνα μετά(3/2020) ο ασθενής συνεχίζει να έχει στασιμότητα βάρους 4-5
διαρροικές κενώσεις και αυξημένους δείκτες φλεγμονής (TKE 51, CRP 53.4, PLT 550.000).
Συστήνεται εκ νέου χειρουργική αντιμετώπιση την οποία αρνείται και μετά από συζήτηση αποφασίζεται
η χορήγηση tofacitinib ως τελευταία συντηρητική επιλογή και γίνεται έναρξη της αγωγής τον 4/2020
με tofacitinib 20 mg/ημέρα , ενώ ταυτόχρονα πείθεται να λάβει υποκλυσμούς μεσαλαζίνης 4γρ 2φορές
ημερησίως.
Έξι εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας ο ασθενής εμφανίζει 3 κενώσεις ημερησίως, χωρίς πρόσμιξη
αίματος, έχει ανακτήσει μέρος του σωματικού του βάρους, η ποιότητα ζωής του είναι βελτιωμένη και
εργαστηριακά έχει TKE 28, CRP 2.4, PLT 440.000. Κατά την ενδοσκόπηση το Mayo score στο δεξιό κόλο
είναι 0, στο κατιόν και σιγμοειδές είναι 1 και στο ορθό είναι 2.
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EPP8
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΝΤΙ-TNF ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕ EΛΛΗΝΕΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
Ελένη Ορφανουδάκη, Καλλιόπη Φωτεινογιαννοπούλου, Ειρήνη Θεοδωράκη,
Ιωάννης Δρυγιαννάκης, Αικατερίνη Μάντακα, Ιωάννης Κουτρουμπάκης
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
Σκοπός: Αρκετοί ασθενείς με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου (ΙΦΝΕ) σταματούν τη θεραπεία με την πάροδο του χρόνου είτε λόγω απώλειας ανταπόκρισης είτε λόγω εμφάνισης ανεπιθύμητων
ενεργειών. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να καταγραφεί η διάρκεια παραμονής των αντι-TNF παραγόντων, ως πρώτης γραμμής βιολογική θεραπεία, σε ασθενείς με ΙΦΝΕ καθώς και πιθανοί παράγοντες
που σχετίζονται με αυτή.
Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά διαδοχικοί ασθενείς με ΙΦΝΕ, χωρίς προηγούμενη έκθεση σε
βιολογικούς παράγοντες, οι οποίοι ξεκίνησαν θεραπεία με infliximab (IFX) ή adalimumab (ADA), στο
διάστημα από 2002 έως 2019. Καταγράφηκαν τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών
χρησιμοποιώντας δεδομένα από την υπάρχουσα βάση καταγραφής ΙΦΝΕ. Υπολογίστηκε η επιβίωση της
θεραπείας του IFX και ADA στο 1 και στα 3 έτη από την έναρξη της θεραπείας αντίστοιχα. Ακολούθησε
σύγκριση μεταξύ των 2 παραγόντων (IFX και ADA) καθώς και των 2 χρονικών στιγμών (1, 3 έτη) και
μελετήθηκαν παράγοντες που να σχετίζονται με την διατήρηση της θεραπείας.
Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθησαν 185 ασθενείς με ΙΦΝΕ, χωρίς προηγούμενη έκθεση σε βιολογικό παράγοντα που ξεκίνησαν αγωγή με αντι-TNF [105 άνδρες (57%), μέσης ηλικίας (±SD) 44.5±14.7, νόσος Crohn
144 (78%), μέση διάρκεια νόσου 14.6±9.1 έτη, υπό IFX 120 (65%), συγχορήγηση ανοσοκατασταλτικού
100 (54%)]. H ολική μέση διάρκεια χορήγησης του αντι-TNF ως πρώτης γραμμής θεραπεία ήταν 58 μήνες (SD 49), με μέση επιβίωση για το IFX και το ADA 68 μήνες (SD 54) και 41 μήνες (SD 31) αντίστοιχα
(p=0.03). Ένα έτος μετά την έναρξη της αγωγής 87% των ασθενών με IFX και 86% με ADA (p=NS) συνέχιζαν να λαμβάνουν τον παράγοντα ενώ τα ποσοστά στα 3 έτη ήταν 67% και 50% αντίστοιχα (p=NS). Στην
πολυπαραγοντική ανάλυση αναδείχθηκε ότι η διατήρηση της αγωγής στο ένα έτος σχετίζεται σημαντικά με
τη συγχορήγηση ανοσοκατασταλτικού (p=0.005) και την εντατικοποίηση του αντι-TNF (p=0.01) όχι όμως
με τo είδος της νόσου [ΝC vs ΕΚ] (p=0.20) ή τη διάρκεια αυτής (p=0.87).
Συμπέρασμα: Πάνω από τους μισούς ασθενείς με ΙΦΝΕ συνέχιζαν να λαμβάνουν τον αντι-ΤΝF παράγοντα 3 έτη μετά την έναρξη του με παρόμοια ποσοστά και για τους δύο υπό μελέτη παράγοντες. Η
συγχορήγηση ανοσοκατασταλτικού και η εντατικοποίηση της θεραπείας παίζουν σημαντικό ρόλο στην
διατήρηση της αγωγής.
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EPP9
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΚΑΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β / C ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ,
ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Αθανάσιος Καββαδίας, Βασίλειος Θεόπιστος, Ιωάννα Μουσαβερέ, Χαρίκλεια Λαμούρη, Μιλτιάδης
Μουτζούκης, Γεράσιμος Μπαλταγιάννης, Νικόλαος Τζαμπούρας, Κωνσταντίνος Κατσάνος,
Δημήτριος Χριστοδούλου
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί ο επιπολασμός της χρόνιας λοίμωξης με HBV ή HCV
στους ασθενείς με IBD του κέντρου μας και να περιγραφεί η εξέλιξη τόσο της ηπατικής νόσου όσο και της
ΙΦΝΕ κατά τη χορήγηση ανοσοτροποποιητικών και αντιικών φαρμάκων.
Μέθοδοι: Έγινε μεμονωμένη αναδρομική μελέτη σε 500 ασθενείς με IBD.Πραγματοποιήθηκε σε όλους
έλεγχος για HBV και HCVκαι όπου απαιτήθηκε μοριακός έλεγχος με PCR για ανίχνευση ιικού φορτίου.Οι
ασθενείς με HBV λοίμωξη έλαβαν θεραπεία με νουκλεοσιδικά/νουκλεοτιδικά ανάλογα (NUCs) και αυτοί με
HCV έλαβαν συνδυασμό είτε peg- IFN και ριμπαβιρίνης είτε DAAs.
Αποτελέσματα: Διαγνώσαμε 11 ασθενείς με χρόνια HBV λοίμωξη ( 2,2%) και 5 με χρόνια HCV λοίμωξη
(0,8%).
Όλοι οι ασθενείς με HBV χρόνια λοίμωξη έκαναν έναρξη αγωγής αντιικής θεραπείας με ΝUCs ένα μήνα
πριν την έναρξη με ανοσοκατασταλτικά ανεξαρτήτως ιικού φορτίου.
HBV n=11*

HCV n=5

Ηλικία:

49,5 (37-65)

65,5 (53-85)

Φύλο (άρρεν/θήλυ)

9/2

4/1

Ελκώδης Κολίτιδα

9

Ν.Crohn

2

Χρόνια
παρακολούθηση για
ΙΦΝΕ

11 (2-24)

12,5(1-24)

Χρόνια
παρακολούθηση για
ηπατίτιδα

13,2 (2-30)

12,5 (2-24)

AZA

8(E.K Αρ)

2(Ε.Κ)

INFLIXIMAB

2(N.C)

1(E.K πανκολίτιδα)

AZA+INF

1(E.K πανκολίτιδα)

Θεραπεία ΙΦΝΕ

5ASA

34

2(E.K)
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Θεραπεία Ηπατίτιδας
Lamivudine

5

Tenofovir

4

Entecavir

2

PegINF+RBV

2 (μη κιρρωτικοί 6 μήνες πριν αγωγή για
ΙΦΝΕ).

Άρνηση θεραπείας

1

DAAs

1

Κίρρωση ΗΚΚ
Έκβαση ΙΦΝΕ

1 (Θάνατος)
Σε ύφεση

Παρατεταμένη ύφεση (ασθενής με ΑΖΑ)
Διακοπή παρακολούθησης (ασθενής με
5ASA)
Ύφεση νόσου (ασθενής με αντι-TNF)

Έκβαση Ηπατίτιδας

3/5 ασθενείς με LAM ελάμβαναν AZA(E.K), αλλαγή σε
TNF λόγω ελλιπούς ιολογικής
ανταπόκρισης.

2 ασθενείς με pegINF+RBVSVR σε ένα
έτος.
1 Διακοπή παρακολούθησης

Οι 2 ασθενείς με Infliximab
1 Θάνατος Κίρρωση ΗΚΚ.
λάμβαναν LAM,επιδείνωση της
ηπατικής βιοχημείας, αλλαγή
1 SVR12 (DAAs)
σε ENT 1mg με αποτέλεσμα
την βιοχημική και ιολογική
ανταπόκριση (μη ανιχνεύσιμο ιικό
φορτίο μετά από ένα έτος).
Ασθενής με αντι-TNF και ΑΖΑ
αγωγή με TNF 245mg παρουσίασε ύφεση τόσο της εντερικής
νόσου όσο και της HBV .
* Κανένας από τους ασθενείς με HBV χρόνια λοίμωξη δεν παρουσίαζε κίρρωση.
Συμπεράσματα: Η μελέτη καταδεικνύει ότι οι ασθενείς με IBD κάτω από ανοσοκατασταλτικά/βιολογικούς
παράγοντες μπορούν να αντιμετωπίζονται με ασφάλεια εφόσον χορηγείται η κατάλληλη αντιική αγωγή.
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EPP10
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΙ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
Χρηστίνα Καρβουνιάρη1, Γεράσιμος Ι. Μάντζαρης2
Β-Γ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών Πολυκλινική”, Αθήνα
2
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών Πολυκλινική”, Αθήνα
1

Εισαγωγή: Οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου (ΙΦΝΕ) είναι χρόνιες παθήσεις που οφείλονται
σε αλληλεπίδραση εξωγενών παραγόντων, της εντερικής χλωρίδας και του ανοσιακού συστήματος σε
γενετικά προδιατεθειμένα άτομα. Οι ΙΦΝΕ συχνά προσβάλλουν γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας.
Καθώς η φαρμακευτική θεραπεία είναι μακροχρόνια, η ασφάλειά της στη διάρκεια της κύησης είναι
ουσιώδης.
Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης της φαρμακευτικής αγωγής, στις έγκυες γυναίκες με ΙΦΝΕ και
επιπλέον η επίδραση των φαρμάκων στο έμβρυο και στην έκβαση της κύησης.
Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση με πηγή ηλεκτρονικές βάσεις
δεδομένων (Pubmed, Google Scholar, Scopus) και λέξεις κλειδιά IBD, Pregnancy, Treatment. Η αναζήτηση άρθρων κάλυψε το χρονικό διάστημα 1η Ιανουαρίου 1995 - 31η Δεκεμβρίου 2019. Εντοπίστηκαν 298
μελέτες εκ των οποίων τα κριτήρια εισαγωγής πληρούσαν οι 36.
Αποτελέσματα: Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι η φαρμακευτική αγωγή με αμινοσαλικυλικά
(πιθανή εξαίρεση το Asacol®;) είναι ασφαλή ενώ τα στεροειδή και αντιβιοτικά (με εξαίρεση τη μετρονιδαζόλη
και τη σιπροφλοξασίνη που θα πρέπει να αποφεύγονται το πρώτο τρίμηνο) είναι χαμηλού κινδύνου για
τη θεραπεία της ΙΦΝΕ στη διάρκεια της κύησης. Από τα κλασικά ανοσοκατασταλτικά η μεθοτρεξάτη
και η θαλιδομίδη αντενδείκνυνται πλήρως στην κύηση λόγω της τερατογόνου δράσης τους. Αντίθετα,
οι θειοπουρίνες (αζαθειοπρίνη και μερκαπτοπουρίνη) δεν έχουν ενοχοποιηθεί για βλάβες στο έμβρυο.
Από τους αντι-TNFα βιολογικούς παράγοντες μεγάλη εμπειρία έχουμε με το infliximab που μπορεί να
χορηγηθεί άνετα μέχρι την 24η εβδομάδα αλλά και ακόμη μέχρι το τέλος της κυήσεως, αν απαιτείται από
τη δραστηριότητα της νόσου. Τα δεδομένα είναι λιγότερα για το adalimumab και το golimumab, αλλά δεν
συντρέχει λόγος να έχουν διαφορετική επικινδυνότητα από το infliximab. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα
για την ασφάλεια της χρήσης των αντι-ιντεγκρίνων και των αντι-ιντερλευκίνων. Ο θηλασμός δεν πρέπει να
αποτρέπεται σε μητέρες που λαμβάνουν αμινοσαλικυλικά, αζαθειοπρίνη ή βιολογικά φάρμακα.
Συμπεράσματα: Oι μελέτες έδειξαν ότι τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την διατήρηση των ΙΦΝΕ
σε ύφεση είναι χαμηλού κινδύνου για την κύηση, με εξαίρεση την μεθοτρεξάτη και τη θαλιδομίδη. Η έκβαση
της κύησης φαίνεται ότι σχετίζεται περισσότερο με τη δραστηριότητα της νόσου, παρά με τη δράση των
φαρμάκων.
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EPP11
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Χαρίκλεια Λαμούρη, Αθανάσιος Καββαδίας, Ιωάννα Μουσαβερέ,
Μιλτιάδης Μουτζούκης, Κωνσταντίνος Κατσάνος, Δημήτριος Χριστοδούλου
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει την αποτελεσματικότητα της από του στόματος
χορηγούμενης βανκομυκίνης στην αντιμετώπιση των υποτροπών σε ασθενείς που πάσχουν από ΙΦΝΕ . Η
βανκομυκίνη είναι αντιβιοτικό που ανήκει στην κατηγορία των γλυκοπεπτιδίων πουχρησιμοποιείται κυρίως
στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων απόgram (+) βακτήρια. Όπως είναι γνωστό η χορήγηση βανκομυκίνης
p.os (POV) αποτελεί σημαντική θεραπεία στην αντιμετώπιση υποτροπών των ΙΦΝΕ που σχετίζονται
με λοίμωξη από κλωστηρίδιο καθώς πιστεύεται ότι εμφανίζει λιγότερες παρενέργειες και μειώνει τον
κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικού εντερόκοκκου(VRE). Η αποτελεσματικότητα της POV έγκειται τόσο την
τροποποίηση που προκαλεί στο μικροβίωμα των ασθενών όσο και στη δράση της σε μοριακό επίπεδο
καθώς όπως αποδεικνύεται σε πρόσφατες in vitro μελέτες η βανκομυκινή μειώνει τον ΤΝF-α και δρα
στα Τ κύτταρα. Βάσει αυτών των χαρακτηριστικών της, πιθανά η POV να μπορεί να προστεθεί στην ήδη
υπάρχουσα φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση των ΙΦΝΕ.
Μέθοδοι: Μελετήθηκαν δεκαπέντε ασθενείς δώδεκα με ελκώδη κολίτιδα και τρείς με νόσο Crohn, ανεξαρτήτως φύλου, που παρουσίασαν εικόνα υποτροπής της νόσου τους, στο χρονικό διάστημα 07/19 έως
02/20. Από αυτούς οι επτά εμφάνισαν κλινική υποτροπή, ενώ οι υπόλοιποι εμφάνισαν κλινική, εργαστηριακή και ενδοσκοπική υποτροπή της νόσου. Κανένας ασθενής δεν εμφάνισε λοίμωξη από κλωστηρίδιο . Σε
επτά ασθενείς χορηγήθηκε POVσε σχήμα 125 * 4 για 14 ημέρες στη συνέχεια 125 * 2 για 14 ημέρες και
κατόπιν 125*1 ως μονοθεραπεία ενώ στους υπόλοιπους συγχορηγήθηκαν κορτικοστεροειδή.
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των δεκαπέντε ασθενών οι δύο εμφάνισαν ανεπιθύμητες ενέργειες και
διέκοψαν τη βανκομυκίνη. Από τους εναπομείναντες όλοι εμφάνισαν βελτίωση ενώ από τους οκτώ που
έλαβαν και κορτικοστεροειδή οι έξι κατάφεραν να μειώσουν γρηγορότερα και τελικά να διακόψουν την
κορτιζόνη συνεχίζοντας την αγωγή με βανκομυκίνη.
Συμπεράσματα: Η χορήγηση της βανκομυκίνης p.os φαίνεται πως βοηθά στην αντιμετώπιση των
υποτροπών των ασθενών με ΙΦΝΕ χωρίς αυτή να σχετίζεται με λοίμωξη από κλωστηρίδιο.
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EPP12
ΚΛΙΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΜΕΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ
ΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN
Αφροδίτη Μπιτούλη, Αγγελική Θεοδωροπούλου, Γρηγόριος Πασπάτης,
Κωνσταντίνος Καρμίρης
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης “Βενιζέλειο”, Ηράκλειο, Κρήτη
Σκοπός: Η χρήση των anti-TNFα παραγόντων ως 2ης ή 3ης γραμμής θεραπεία θεωρείται λιγότερο
αποτελεσματική σε σχέση με τη χρήση τους ως 1ης γραμμής. Τα δεδομένα είναι ακόμα λιγότερα για το
vedolizumab και το ustekinumab. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της ασφάλειας και της
αποτελεσματικότητας μετά χορήγηση τριών διαφορετικών τάξεων βιολογικών παραγόντων σε ασθενείς με
ΝC.
Υλικά - Μέθοδοι: Δημογραφικά - κλινικά - εργαστηριακά δεδομένα ασθενών με NC που έχουν λάβει
διαδοχικά τρεις τάξεις βιολογικών παραγόντων στο κέντρο μας ελήφθησαν από βάση καταγραφής
αναδρομικά.
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 7 ασθενείς [γυναίκες 2/7, μέση (±SD, εύρος) ηλικία διάγνωσης: 37.0
(±15.7, 17.0-57.0) και διάρκεια νόσου: 15.7 (±8.7, 6.0-32.0) έτη, ειλεοκολίτιδα 5/7, φλεγμονώδης συμπεριφορά 4/7, εξωεντερικές εκδηλώσεις 2/7 και μια τουλάχιστον χειρουργική επέμβαση λόγω NC 4/7]. Όλοι
έλαβαν ως 1ης τάξης παράγοντα anti-TNFα (infliximab 6/7, adalimumab 1/7), ως 2ης τάξης vedolizumab 6/7
και ustekinumab 1/7 και ως 3ης τάξης ustekinumab 6/7 και vedolizumab 1/7. Περισσότερους του ενός antiTNFα προ αλλαγής τάξης έλαβαν 6/7. Η αλλαγή του anti-TNFα έγινε λόγω αλλεργικής αντίδρασης (35.7%)
ή απώλειας της κλινικής ανταπόκρισης (64.2%). Όλοι όσοι έλαβαν vedolizumab ως θεραπεία 2ης τάξης το
διέκοψαν λόγω μη κλινικής ανταπόκρισης μετά από μέση διάρκεια θεραπείας 20.0 (±6.6, 27-9) μήνες. Η
χρήση 3ης τάξης βιολογικού παράγοντα απαιτήθηκε λόγω ενεργού πεπτικής νόσου σε 4/7 ασθενείς, για
πρόληψη μετεγχειρητικής υποτροπής σε 2/7 και λόγω περιεδρικής νόσου και εξωεντερικών εκδηλώσεων
σε 1/7. Συνδυαστική ανοσοτροποποιητική θεραπεία απαιτήθηκε σε 5/7 και κορτικοστεροειδή σε 1/7. Μέση
διάρκεια παρακολούθησης: 39.2 (±31.8, 12.0-98.0) εβδομάδες. Ένας ασθενής βρισκόταν σε κλινική ύφεση
και 2 εμφάνισαν μερική κλινική ανταπόκριση στο τέλος της περιόδου παρακολούθησης. Δύο ασθενείς
διέκοψαν τα ανοσοτροποποιητικά. Δεν παρατηρήθηκε κάποια μείζονα παρενέργεια.
Συμπεράσματα: Η πλειοψηφία των ασθενών με NC που έλαβε διαδοχικά βιολογικούς παράγοντες
τριών διαφορετικών τάξεων δεν πέτυχε επαρκή κλινική ανταπόκριση. Απαιτούνται μελέτες με μεγαλύτερο
αριθμό ασθενών για να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν το αποτέλεσμα αυτό και να ερευνήσουν τυχόν
αιτιολογικούς παράγοντες (αλλαγή σε κυτταρικό επίπεδο των μονοπατιών δράσης των φαρμάκων στη
μακροχρόνια νόσο, ιδιοσυγκρασιακοί παράγοντες).
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EPP13
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΗ ΝΟΣΟ CROHN ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΜΟΝΙΜΟΥ ΧΑΛΑΡΟΥ SETON
Αντώνιος Γκλαβάς, Ήρα Σωτήροβα, Μαργαρίτα Καραγεώργου, Θεόδωρος Κοζώνης, Αικατερίνη
Πουλάκη, Ιωάννης Παπακωνσταντίνου
Β’ Χειρουργική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Αθήνα
Σκοπός: Πολλές χειρουργικές τεχνικές έχουν προταθεί για την οριστική κατάργηση του συριγγώδους
πόρου σε ασθενείς με νόσο Crohn (NC) και περίπλοκα περιεδρικά συρίγγια, ωστόσο τα βιβλιογραφικά
δεδομένα δεν παρέχουν ισχυρή τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότητά τους. Σαν συνέπεια πολλοί
χειρουργοί επιλέγουν την τοποθέτηση μόνιμων setons για την αποφυγή υποτροπής της περιεδρικής
σήψης. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η καταγραφή της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με μόνιμα χαλαρά
setons (MS).
Υλικό-Μέθοδοι: Κατά την περίοδο 2010-2018, 184 ασθενείς με περιεδρική NC αντιμετωπίστηκαν στην
κλινική μας. Διερευνήθηκε η ποιότητα ζωής ασθενών με MS χρησιμοποιώντας ως ομάδα ελέγχου ασθενείς
με ΝC που υπεβλήθησαν σε συριγγοτομή απλών περιεδρικών συριγγίων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
Έγινε καταγραφή των βασικών δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών της νόσου και ως εργαλεία
έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια Short Form-36 (SF-36), Cleveland Global Quality of life
(CGQL), Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ), International Index of Erectile Function-5
(IIEF-5) για τους άνδρες και Female Sexual Function Index (FSFI) για τις γυναίκες. Τέλος, έγινε εκτίμηση
της ακράτειας κοπράνων με τη χρήση της κλίμακας Wexner.
Αποτελέσματα: Από τους 95 ασθενείς με που συμπεριελήφθησαν, με διάμεση ηλικία τα 35 έτη και
διάμεσο διάστημα παρακολούθησης τους 36 μήνες, στους 66 (69.5%) έγινε τοποθέτηση ΜS. Οι δύο
ομάδες ήταν ομοιογενείς όσον αφορά την ηλικία, τις συνήθειες καπνίσματος, τη συννοσηρότητα, το επίπεδο εκπαίδευσης, το διάστημα παρακολούθησης, τα βασικά κλινικά χαρακτηριστικά και την ενεργότητα
της νόσου. Δεν διαπιστώθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στις βαθμολογίες των ερωτηματολογίων
SF-36 (συνολική βαθμολογία, σωματική υγεία και ψυχική υγεία), IBDQ (συνολική βαθμολογία, εντερικά
συμπτώματα, συστηματικά συμπτώματα, κοινωνική και συναισθηματική λειτουργικότητα), CGQL και
IIEF-5. Ομοίως, η διάμεση τιμή της κλίμακας Wexner ήταν 0 και για τις δύο ομάδες (p=0.79). Αντιθέτως,
διαπιστώθηκε σημαντική επιβάρυνση της σεξουαλικής λειτουργικότητας των γυναικών με MS (συνολική
βαθμολογία FSFI 24.1 vs 28.9, p=0.016). Τέλος, δεν διαπιστώθηκε συσχέτιση του χρονικού διαστήματος
από το χειρουργείο έως τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και της ποιότητας ζωής των ασθενών.
Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη, η τοποθέτηση ΜS σε ασθενείς με NC και περιεδρικά συρίγγια
φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τη σεξουαλική λειτουργικότητα των γυναικών. Άλλες παράμετροι της
ποιότητας ζωής δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.
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EPP14
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
Χαρίλαος Τριανταφύλλου1, Ιγνάτιος Οικονομίδης2, Μαρία Νικολάου1,
Γεώργιος Μπάμιας3, Ιωάννης Παπακωνσταντίνου4
Καρδιολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Αμαλία Φλέμινγκ”, Αθήνα
Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», 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

2

Εισαγωγή: Οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντερικοί νόσοι (ΙΦΝΕ), επηρεάζουν την γαστρεντερική φυσιολογία
μέσω μιας σύμπλοκης φλεγμονώδους διαδικασίας. Η εκτεταμένη φλεγμονή οδηγεί σε σημαντική ενδοθηλιακή
δυσλειτουργία και τροποποίηση της καρδιακής λειτουργικότητας. Η μελέτη εξετάζει τη βελτίωση μετά από
θεραπεία με antiTNF-a ή χειρουργική αποκατάσταση.
Μέθοδος: 57 ασθενείς ΙΦΝΕ (45 CD - 12 EK, 40±8 ετών, 57% άνδρες) αξιολογήθηκαν αρχικά και 4 μήνες
μετά φαρμακευτική (antiTNF) ή χειρουργική παρέμβαση. Εκτιμήθηκαν: a) Pulse wave velocity (PWV),
κεντρική συστολική αρτηριακή πίεση (cSBP) και δείκτης ενίσχυσης (AI), b) αγγειοδιαστολή βραγχιονίου
αρτηρίας (FMD), c) perfused boundaryregion (PBR) του υπογλώσσιου αρτηριακού δικτύου, d) LV longitudinal strain (GLS), strain rate (GLSR) και (PWV/GLS) σαν δείκτης κοιλιοαρτηριακής σύζευξης, e)
peak LV twisting, peak twisting velocity (pTwVel), peak untwisting velocity (pUtwVel), f) ιστικές ταχύτητες
μιτροειδικού δακτυλίου (S’ και E’), g) Doppler εκτίμησης στεφανιαίας εφεδρείας ροής (CFR), h) CRP, WBC.
Χρησιμοποιήθηκε το Mayo score και το Harvey-Bradshaw Index (HBI) για εκτίμηση βαρύτητας νόσου.
Αποτελέσματα: Κατά την ένταξη, τα κλινικά σκορ βαρύτητας και τα WBC παρουσιάζουν σημαντική
συσχέτιση με το PWV (r=0.3, p<0.05 and r=0.364, p<0.05), ενώ ο ΑΙ συσχετίζεται με τη medianBP (r=0.479,
p<0.05), το πλάγιο και διαφραγματικό E’ (r=-0.651, p<0.05 and r=-0.587, p<0.05). Τέσσερις μήνες μετά,
παρατηρείται μείωση της CRP (13±2.8 mg/L vs 3.9±1.2 mg/L, p<0.05), CFR (2.5±0.08 vs 3.1±0.11, p<0.05)
και PBR5-25 (2.27±0.06 vs 2.09±0.05 μm, p<0.05), πιο σημαντικά στο φαρμακευτικό σκέλος (p<0.05 vs
p=0.23), καθώς και βελτίωση GLS(-18.6±0.37 vs -20±0.34, p<0.05), LS-4ch (-18.3±0.47 vs -19.3±0.41,
p<0.05), GcircS (-18.1±0.7 vs -20.1±0.9, p<0.05) και FMD (7.2%±0.6 vs 11.8%±1.4, p<0.05) στις δύο
ομάδες. Επιπλέον, σημειώνεται συνολική βελτίωση του PWV/GLS (-0.49±0.02 vs -0.43±0.02, p<0.05), η
οποία είναι σημαντικότερη μετά τον anti-TNFa συγκριτικά με το χειρουργείο (p<0.05 vsp=0.1) και ειδικά του
GLS (p<0.05 vs p=0.07). Η διαφορά του PBR5-25 συσχετίζεται σημαντικά με τη διαφορά GLS (r=-0.403,
p<0.05) και PWV/GLS (r=0.421, p<0.05).
Συμπέρασμα: Η βαρύτητα των ΙΦΝΕ σχετίζεται με την αγγειακή, διαστολική και πρώιμη καρδιακή
δυσλειτουργία, με σημαντική βελτίωση μετά την αντιφλεγμονώδη αγωγή. Η φαρμακευτική αναστολή
του TNF-a οδηγεί σε σημαντικότερη βελτίωση της μυοκαρδιακής παραμόρφωσης, της ενδοθηλιακής και
στεφανιαίας μικροκυκλοφορίας συγκρινόμενη με την εντοπισμένη χειρουργική παρέμβαση, πιθανώς μέσω
της συστηματικής μείωσης του φλεγμονώδους φορτίου.
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EPP15
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΜΕΝΗ ΝΟΣΟ CROHN (ΝC) ΣΕ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Αφροδίτη Μπιτούλη, Πηνελόπη Νικολάου, Δέσποινα-Ελένη Αρνά, Εμμανουήλ Βάρδας,
Κωνσταντίνος Καρμίρης, Γρηγόριος Πασπάτης, Αγγελική Θεοδωροπούλου
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης “Βενιζέλειο”, Ηράκλειο, Κρήτη
Σκοπός: Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία εώς το 75% των ασθενών με NC θα χρειαστούν χειρουργική
παρέμβαση. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή της μετεγχειρητικής πορείας (εμφάνιση και
αντιμετώπιση άμεσων ή απώτερων επιπλοκών και αναγκαιότητα επιπρόσθετης χειρουργικής παρέμβασης)
ασθενών με NC, σ’ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο.
Υλικά-Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη καταγραφής ασθενών με NC που υποβλήθησαν τουλάχιστον 1 φορά
σε χειρουργική παρέμβαση.
Αποτελέσματα: Καταγράφησαν 40 ασθενείς (21Θ:19A), μέσης ηλικίας 41,7 (+13,14), μέση ηλίκια
διάγνωσης της νόσου 27,45 (+10,25) έτη. 75% των ασθενών είναι καπνιστές και ο μέσος χρόνος
παρακολούθησης 118,78 (+113,97) μήνες.Το 47,5% των ασθενών εμφανίζει ειλεοκολίτιδα ενώ το 35%
εντόπιση μόνο στον ειλεό.Το 57,5% εμφανίζει στενωτική νόσο, το 9,5% συριγγοποιό και το 25% περιεδρική.
Οι ασθενείς χρειάστηκε να υποβληθούν σε χειρουργική παρέμβαση κατά μέσο όρο 55,9 (+73,48) μήνες
μετά τη διάγνωση, ενώ στο 22,5% η διάγνωση τέθηκε τότε.Το 30% των ασθενών υποβλήθηκαν σε χειρουργείο λόγω στενώσεων,το 27% λόγω αποφρακτικού ειλεού,το 27% λόγω μη αποτελεσματικότητας της
θεραπείας,το 17,5% λόγω οξείας κοιλίας-περιτονίτιδας και το 7,5% λόγω εντεροεντερικού συριγγίου. 1
ασθενής χειρουργήθηκε λόγω αδενοκαρκινώματος ορθού και 1 λόγω ΝΕΤ ειλεού.Το 85% υποβλήθησαν
σε δεξιά ημι/κολεκτομή,το 10% σε τμηματική αφαίρεση λεπτού εντέρου,10% σε συριγγεκτομή και
1 ασθενής σε πρωκτεκτομή.Μετά τη χειρουργική επέμβαση το 32,5% των ασθενών τέθηκε σε αγωγή
με ανοσοτροποιητικά,το 32% σε βιολογικό παράγοντα,το 12,5% σε συνδυαστική αγωγή,ενώ το 25%
παρέμεινε χωρίς θεραπεία.15% εμφάνισαν επιπλοκές μετά το χειρουργείο, 2,5% (1 ασθενής) άμεσα με
ρήξη τυφλού ενώ οι υπόλοιποι απώτερες (10%-στένωση αναστόμωσης και 2,5% ατελείς ειλεοί).Στένωση
της αναστόμωσης εμφανίστηκε κατά μέσο όρο 54,8 (+53,2) μήνες από την επέμβαση.Μία περίπτωση
αντιμετωπίστηκε με διαστολή με Tts μπαλόνι ενώ στις υπόλοιπες έγινε ανακατασκευή της αναστόμωσης.
Το 22,5% των ασθενών χρειάστηκε δεύτερη χειρουργική παρέμβαση σε μέσο χρόνο 79,5 (+68,9) μήνες από την πρώτη.Στο 44,4% έγινε ανακατασκευή της αναστόμωσης,στο 11,1% ολική κολεκτομή,στο
11,1% συμφυόληση και στο 11,1% τμηματική εκτομή λεπτού εντέρου.1 μόνο ασθενής υποβλήθηκε σε
τρίτη χειρουργική παρέμβαση,τρεις μήνες μετά τη δεύτερη.
Συμπεράσματα: Τα ποσοστά και η αντιμετώπιση μετεγχειρητικών επιπλοκών ασθενών του κέντρου μας
συμπιπτούν με τα βιβλιογραφικά δεδομένα.
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EPP16
ΠΟΣΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ KAI TOFACITINIB ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2020
Νικόλαος Βιάζης, Ευανθία Ζαμπέλη, Κωνσταντίνος Καρμίρης, Ιωάννης Κουτρουμπάκης,
Γεώργιος Μπάμιας, Ιωάννης Παπακωνσταντίνου, Γεράσιμος Μάντζαρης
Ελληνική Ομάδα Μελέτης Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου (ΕΟΜΙΦΝΕ)
Εισαγωγή - σκοπός: Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι οι βιολογικοί παράγοντες έχουν αλλάξει τη φυσική
πορεία των ασθενών με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου (ΙΦΝΕ). Όμως δεν υπάρχουν δεδομένα στην Ελλάδα αναφορικά με το πόσοι ασθενείς με ΙΦΝΕ λαμβάνουν βιολογικό παράγοντα.
Μέθοδοι: Ανάλυση των δεδομένων από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όπως αυτά προκύπτουν από
το σύστημα της ΗΔΙΚΑ. Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν στην ΕΟΜΙΦΝΕ από την ΗΔΙΚΑ μετά από σχετικό αίτημα και περιλαμβάνουν τον ακριβή αριθμό των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα και νόσο Crohn που ελάμβαναν
adalimumab, golimumab, ustekinumab και tofacitinib τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2020. Οι αριθμοί
των ασθενών που λαμβάνουν τους ενδοφλεβίως χορηγούμενους παράγοντες infliximab και vedolizumab
δεν μπορεί να είναι πλήρως ακριβείς επειδή στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ δεν συμπεριλαμβάνονται ασθενείς
που λαμβάνουν έγχυση στα δημόσια νοσοκομεία. Εν τούτοις, καταγράψαμε τον αριθμό αυτών των ασθενών
στα μεγαλύτερα τριτοβάθμια νοσοκομεία που θεωρούνται κέντρα αναφοράς για τις ΙΦΝΕ (Ευαγγελισμός,
Ιπποκράτειο Αθήνας, Μεταξά, Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, Θεαγένειο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, NIMTΣ, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Αττικό,
Αλεξάνδρα, Τζάνειο, Σωτηρία, Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ερυθρός Σταυρός).
Αποτελέσματα: Στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι τρεχόντως ατομικά καταχωρημένοι
7.873 ασθενείς με νόσο Crohn και 15.582 με ελκώδη κολίτιδα. Υποθέτοντας ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν
ενδοφλεβίως βιολογικούς παράγοντες στα δημόσια νοσοκομεία λαμβάνουν στην πλειοψηφία τους και
κάποιο άλλο φάρμακο, θεωρούμε ότι τα νούμερα αυτά αντανακλούν πραγματικούς αριθμούς. Από τους
ασθενείς με νόσο Crohn βιολογικό παράγοντα λαμβάνουν οι 4192 (53.24%) και από τους ασθενείς με
ελκώδη κολίτιδα οι 1609 (10.32%, συνυπολογίζοντας και 14 ασθενείς σε tofacitinib). Στον Πίνακα 1 αναγράφονται αναλυτικά οι βιολογικοί παράγοντες που λαμβάνουν οι ασθενείς.
Συμπέρασμα: Οι μισοί περίπου ασθενείς με νόσο Crohn λαμβάνουν βιολογικό παράγοντα, ποσοστό
σημαντικά μεγαλύτερο από εκείνο των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα (1 στους 10). Μελλοντική ανάλυση
των επιμέρους χαρακτηριστικών των ασθενών αυτών θα οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα.
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EPP17
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΕ 3 ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΦΝΕ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΟΥ
INFLIXIMAB ΑΠΟ 2 ΩΡΕΣ ΣΕ 1 ΩΡΑ
Ευδοξία Στεργίου, Πολυξένη Κεβρεκίδου, Κωνσταντίνος Φασούλας,
Σωκράτης Μπουζούκας, Νικόλας Δημητριάδης, Ευθύμιος Χατζόπουλος,
Γεωργία Λαζαράκη, Δημήτρης Τζιλβές, Κωνσταντίνος Σουφλέρης
Γαστρεντερολογική Κλινική, “Θεαγένειο” Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Σκοπός: Η καθιερωμένη διάρκεια της ενδοφλέβιας έγχυσης του infliximab είναι 2 ώρες. Υπάρχει σημαντική
βιβλιογραφική τεκμηρίωση ότι η έγχυση σε 1 ώρα είναι εξίσου ασφαλής ενώ και η μείωση της διάρκειας
παραμονής στο νοσοκομείο μπορεί να είναι επωφελής για σύστημα υγείας και ασθενή. Σκοπός να μελετηθεί
η ασφάλεια και η επίδραση στην ποιότητα ζωής των ασθενών της μετατροπής των εγχύσεων από δίωρες
σε μονόωρες, με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τo nocebo effect.
Υλικό-Μέθοδοι: Στην μελέτη συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με ΙΦΝΕ που είχαν λάβει τουλάχιστον 3 δίωρες
εγχύσεις infliximab χωρίς ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Σε ένα πρώτο στάδιο οι ασθενείς ενημερώθηκαν
για τα ασφαλή δεδομένα της μετάβασης σε μονόωρη έγχυση. Στη συνέχεια τυχαιοποιήθηκαν σε 1 ομάδα
συνέχισης της δίωρης έγχυσης και σε 1 μετάβασης σε μονόωρη έγχυση για διάστημα 6 μηνών. Τελικό
στάδιο η γενικευμένη καθιέρωση της μονόωρης έγχυσης infliximab στην μονάδα έγχυσης βιολογικών
παραγόντων. Καταγράφηκαν κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών και άμεσες και καθυστερημένες
αντιδράσεις στην έγχυση. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο (προσαρμοσμένο από Van Assche et al,
JCC 2010) για τη γενική, εργασιακή, κοινωνική και σεξουαλική ζωή των ασθενών. Για την ανάλυση των
ποιοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε η x2 δοκιμή και για την ανάλυση των ποσοτικών μεταβλητών η
Man Whitney u test (IBM SPSS Statistics 20).
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν συνολικά 54 ασθενείς (39 με νόσο του Crohn, 15 με Ελκώδη Κολίτιδα) σε
ένα σύνολο 334 εγχύσεων. Η διάρκεια έγχυσης μειώθηκε σε μία ώρα σε 20 ασθενείς. Δεν υπήρχαν στις 2
ομάδες σημαντικές διαφορές σε φύλο, ηλικία, διάρκεια νόσου, ανοσοκατασταλτικά, premedication, δόση
infliximab (5 mg/kg vs 10 mg/kg) και αντιδράσεις στην έγχυση. Καταγράφηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση στη γενική ποιότητα ζωής των ασθενών που έλαβαν μονόωρη έγχυση, καθώς και σχεδόν καθολική
θετική αποτίμηση αυτής, με αποτέλεσμα την καθιέρωση της σχεδόν γενικευμένης έγχυσης σε 1 ώρα από
τον 3/2020.
Συμπεράσματα: Η χορήγηση του infliximab σε 1 ώρα είναι ασφαλής, καλά ανεκτή και αποδεκτή από τους
ασθενείς. Πρωτόκολλα ενσωμάτωσης θεραπευτικών καινοτομιών όπως το παραπάνω, με ασθενοκεντρική
οπτική, μπορούν να βελτιώσουν το επίπεδο θεραπευτικής φροντίδας των ασθενών με ΙΦΝΕ.
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EPP18
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ
ΕΝΤΕΡΟΥ
Θεοδόσιος Ανδριανόπουλος, Φωτεινή Γκολέμη, Κορνηλία Τσόκκου, Μαρουλιώ Χέρα,
Αντώνιος Χατζόπουλος, Παναγιώτης Χέρας
Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων
Εισαγωγή: Δεδομένα που προέκυψαν από επιδημιολογικές μελέτες, δείχνουν ότι ψυχοκοινωνικοί
παράγοντες που έχουν σχέση με τη συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής, επηρεάζουν τους μηχανισμούς
έναρξης και εξέλιξης της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου ( ΙΦΝΕ).
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί εάν η προσθήκη ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων στα
θεραπευτικά προγράμματα αποκατάστασης για τους ασθενείς με ΙΦΝΕ, βελτιώνει την κλινική έκβαση, ιδιαίτερα σε σχέση με τη νοσηρότητα και θνητότητα.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε μετανάλυση 9 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών που αξιολόγησαν
την πρόσθετη επίδραση μιας ψυχοκοινωνικής παρέμβασης επιπλέον της καθιερωμένης αγωγής για
την αποκατάσταση ατόμων με ΙΦΝΕ. Η θνητότητα και η επανάληψη των εξάρσεων της ΙΦΝΕ ήταν οι
μεταβλητές αποτελέσματος που μελετήθηκαν.
Αποτελέσματα: Στοιχεία θνητότητας/εξάρσεων της ΙΦΝΕ ήταν διαθέσιμα σε 9 από τις 39 μελέτες που
εντοπίστηκαν. Μετανάλυση ανέδειξε ότι η προσθήκη των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων στην καθιερωμένη
αγωγή μειώνει τη θνητότητα και την επανάληψη των εξάρσεων. Τα οφέλη δεν ήταν στατιστικά σημαντικά
κατά τη διάρκεια των πρώτων 2 ετών (RR=0.77, 95%. Διάστημα αξιοπιστίας: 0.55 - 1.09, p=0,145) αλλά σε
μελέτες με πάνω από 2 χρόνια παρακολούθησης, η παρέμβαση φάνηκε να ελαττώνει τον σχετικό κίνδυνο
(RR=0.45, 95% Διάστημα αξιοπιστίας:0.37 - 0.54, p<0,001).
Συμπεράσματα: Είναι χρήσιμο να περιληφθούν ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στο προγραμματισμό
αποκατάστασης ατόμων με ΙΦΝΕ. Περαιτέρω κλινικές δοκιμές απαιτούνται για να αποσαφηνιστούν οι
επιδράσεις ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων σε άτομα με ΙΦΝΕ.
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Κλινικές Εκδηλώσεις
EPP19
ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΟ ΕΝΤΕΡΟΥ
Θεοδόσιος Ανδριανόπουλος, Φωτεινή Γκολέμη, Κορνηλία Τσόκκου, Μαρουλιώ Χέρα,
Αντώνιος Χατζόπουλος, Παναγιώτης Χέρας
Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων
Εισαγωγή: Δεδομένα επιδημιολογικών μελετών δείχνουν ότι οι ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο
εντέρου (ΙΦΝΕ) αναπτύσσουν συχνά σημεία κατάθλιψη. Ο επιπολασμός της κατάθλιψης στους ασθενείς
με ΙΦΝΕ είναι υψηλότερος σε σχέση με αλλά χρόνια νοσήματα.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί, μέσω της ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας, η
επίδραση της κατάθλιψης στην εξέλιξη της νόσου και στην ποιότητα ζωής των ασθενών με ΙΦΝΕ.
Ασθενείς και Μέθοδος: Μέσω αναζήτησης στις βάσεις δεδομένων MEDLINE, CINAHL και Cochrane Library
από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2019 εντοπίστηκαν μελέτες, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν
εργαλεία εκτίμησης της κατάθλιψης σε ασθενείς με ΙΦΝΕ, όπως το Beck Depression Index (BDΙ), το
Ηospital Anxiety and Depression Scale, το Zuhg Self-Rating Depression Scale και άλλα.
Αποτελέσματα: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι σημαντικό ποσοστό ασθενών με IΦΝΕ
αναπτύσσουν συμπτώματα κατάθλιψης. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι η κατάθλιψη σε ασθενείς με ΙΦΝΕ
αυξάνει την θνητότητα, μέσω αύξησης της συχνότητας των εξάρσεων της ΙΦΝΕ, η οποία οφείλεται
μεταξύ άλλων παθοφυσιολογικών μηχανισμών και στην ύπαρξη δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς
(ελλιπής συνεργασία, ασυνέπεια στην φαρμακευτικής αγωγή, κ.α.). Η ποιότητα της ζωής των ασθενών
με ΙΦΝΕ επηρεάζεται περισσότερο από την παρουσία της κατάθλιψης (επηρεασμός της σκέψης, μνήμης,
συγκέντρωσης, διαταραχές προσανατολισμού, ύπνου , διατροφής ,απάθεια,, απώλεια ενδιαφέροντος για
καθημερινές δραστηριότητες κ.α) παρά από την συμπτωματολογία της ΙΦΝΕ.
Συμπεράσματα: Σημαντικό ποσοστό ασθενών με ΙΦΝΕ αναπτύσσουν συμπτώματα κατάθλιψης, με
αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική επιβάρυνση της λειτουργικής ικανότητας των ασθενών, αλλά και της
ποιότητας ζωής.
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EPP20
ΑΓΧΟΣ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΘΥΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ
Ελένη Βίννη1, Κατερίνα Καραϊβάζογλου2, Γεώργιος Θεοχάρης1, Μαρία Καλογεροπούλου2,
Γεωργία Κωνσταντοπούλου2, Παρασκευή Τσελεκούνη1,
Ευθυμία Λαμπροπούλου1, Κωνσταντίνος Θωμόπουλος1, Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος2,
Φίλιππος Γουρζής2, Χρήστος Τριάντος1
1

Γαστρεντερολογικό Τμήμα / Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα
2
Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

Σκοπός: Οι ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ΙΦΝΕ) συχνά εμφανίζουν
συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης και σημαντικές δυσκολίες στην αναγνώριση και έκφραση των
συναισθημάτων (αλεξιθυμικά χαρακτηριστικά). Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η συσχέτιση της
αλεξιθυμίας και της ψυχολογικής επιβάρυνσης με τη βαρύτητα των γαστρεντερικών συμπτωμάτων και
τους εργαστηριακούς δείκτες φλεγμονής.
Υλικο-Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν ενήλικοι ασθενείς με νόσο Crohn ή ελκώδη κολίτιτδα που
παρακολουθούνται στο Ιατρείο ΙΦΝΕ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Στους συμμετέχοντες
χορηγήθηκαν η Νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους Κατάθλιψης (HADS), η Κλίμακα Αλεξιθυμίας του Τορόντου
(TAS) και οι κλίμακες γαστρεντερικών συμπτωμάτων PROMIS. Παράλληλα ελήφθησαν δείγματα ορού για
τον προσδιορισμό της ΤΚΕ και της C-αντιδρώσας πρωτεϊνης.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη εντάχθησαν 53 ασθενείς, 28 (52,8%) άρρενες, με μ.ο. ηλικίας 39 έτη (εύρος:
19-74). 36 (67,9%) ασθενείς έπασχαν από νόσο Crohn. 44,2% και 34,9% των ασθενών ανέφεραν κλινικά σημαντικά συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης, αντίστοιχα. Το 49% των ασθενών ανέφεραν αυξημένα αλεξιθυμικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τον ελληνικό γενικό πληθυσμό. Όσο αφορά την κλινική
συμπτωματολογία, τα πιο έντονα και συχνά συμπτώματα που ανέφεραν οι ασθενείς ήταν μετεωρισμός
(T-score: 55,27±10,99) και διάρροια (T-score: 53,87±8,93). H κλίμακα δυσκολίας στην αναγνώριση
των συναισθημάτων συσχετίσθηκε ισχυρά με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων ναυτίας/εμέτου (r=0.406,
p=0.003), δυσκαταποσίας (r=0.301, p=0.034), δυσκοιλιότητας (r=0.308, p=0.030), κοιλιακού άλγους
(r=0.322, p=0.021), γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης (r=0.339, p=0.015) και μετεωρισμού (r=0.324,
p=0.026). Παρομοίως, η κλίμακα δυσκολίας στην έκφραση των συναισθημάτων συσχετίσθηκε σημαντικά με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων ναυτίας/έμετου (r=0.445, p=0.001). H παρουσία συμπτωμάτων
άγχους συσχετίσθηκε σημαντικά με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων ναυτίας/έμετου (r=0.373, p=0.014),
δυσκαταποσίας (r=0.319, p=0.039) και μετεωρισμού (r=0.342, p=0.031). Δε διαπιστώθηκε καμία σημαντική συσχέτιση μεταξύ άγχους, κατάθλιψης, αλεξιθυμίας και των εργαστηριακών δεικτών φλεγμονής (TKE
και C-αντιδρώσα πρωτεϊνη).
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με ΙΦΝΕ εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά άγχους, κατάθλιψης και αλεξιθυμίας.
Το άγχος και τα αλεξιθυμικά χαρακτηριστικά συνδέονται με τη βαρύτητα της κλινικής συμπτωματολογίας.
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EPP21
ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ CMV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΥΠΟ
ΑΜΙΝΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΑ
Αναστάσιος Κουτσουμουράκης1, Αστέριος Γκαγκάλης1, Ελισάβετ Παζαρλή2,
Αθανάσιος Καλαμπάκας1, Μαρία Σταφυλίδου1
Α› Παθολογική Kλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
1

2

Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού αναζωπύρωση CMV λοίμωξης σε ασθενή με αριστερόπλευρη
ελκώδη κολίτιδα σε κλινική ύφεση και χωρίς προηγηθείσα λήψη ανοσοκατασταλτικής θεραπείας.
Υλικό και Μέθοδοι: Άρρεν ασθενής 77 ετών, με ιστορικό αριστερόπλευρης ελκώδους κολίτιδας σε κλινική
ύφεση υπο αμινοσαλικυλικά, προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών αιτιώμενος οξύ διαρροϊκό
σύνδρομο από πενθημέρου με αιματηρές προσμίξεις και συνοδό εμπύρετο. Από τον εργαστηριακό έλεγχο
διαπιστώθηκε λευκοκυττάρωση (WBC:15.400, NEU:81%), αυξημένη CRP(6mg/dL), EBV IgG(+) & IgM(-)
και CMV IgG(+) & IgM(+) που δεν προϋπήρχε στον τελευταίο προσκομισθέντα ορολογικό του έλεγχο. Ελήφθη δείγμα κοπράνων για κ/α(-), παρασιτολογική(-) και έλεγχο για αντιγόνο και τοξίνες έναντι Cl.Difficile(-).
Διενεργήθηκε επείγουσα ορθοσιγμοειδοσκόπηση με ενδοσκοπικά ευρήματα συρρεόντων γραμμοειδών
εξελκώσεων με συνοδό εξέρυθρο και έντονα οιδηματώδη βλεννογόνο ορθοσιγμοειδούς (Δ.Δ έξαρση EK/
CMV κολίτιδα από όπου ελήφθησαν ιστοτεμάχια προς αποκλεισμό εγκλείστων σε έδαφος CMV λοίμωξης).
Τέλος, υποβλήθηκε σε CT AKKO, εκ της οποίας δεν ανεδείχθησαν παθολογικά ευρήματα.
Αποτελέσματα: Εν αναμονή ιστολογικής και δείγματος ορού για CMV DNA RT-PCR, ετέθη σε ενδοφλέβια
αγωγή με γκανσικλοβίρη (5 mg/kg ανα 12ώρο) που παρέμεινε σε αυτήν παρά την αρνητική RT-PCR του
δείγματος ορού και την μη ιστολογική επιβεβαίωση λόγω της υψηλής κλινικής υποψίας και της προοδευτική βελτίωσης της κλινικής του εικόνας. Εξήλθε απύρετος με από του στόματος βαλακυκλοβίρη (1 gr τρείς
φορές ημερησίως) και τακτικό κλινικοεργαστηριακό έλεγχο στο εξωτερικό ιατρείο έως την αρνητικοποίηση
του CMV IgM, η οποία επιτεύχθηκε την 14η ημέρα από την ημερομηνία του εξιτηρίου.
Συμπεράσματα: Η αναζωπύρωση της CMV λοίμωξης ενώ είναι πολύ σπάνια στους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα σε κλινική ύφεση όπως περιγράφηκε στο παρόν περιστατικό, απαντάται συνηθέστερα στους
ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα είτε με μέτρια έως σοβαρή ενεργό νόσο είτε/και λήψη ανοσοκατασταλτικών
παραγόντων. Στους παράγοντες κινδύνου για αναζωπύρωση της CMV λοίμωξης στους ασθενείς με
ΙΦΝΕ συγκαταλέγονται η ηλικία > 30 ετών, η λήψη ανοσοκατασταλτικής θεραπείας, η ανθεκτική νόσος
στα κορτικοστεροειδή ή στους TNF ανταγωνιστές, o αριθμός WBC <11.000/mL και η διάρκεια της
συμπτωματικής φάσης του νοσήματος < 60 μηνών.
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EPP22
ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Μαρία Στουπάκη1, Γεώργιος Αξιάρης1, Βασιλική Γκαγκάρη1, Ευγενία Παπαθανασίου1,
Δέσποινα Μπαρμπαρούση2, Ερασμία Ψημένου3, Ευστάθιος Καστρίτης4,
Γεώργιος Λεωνιδάκης1, Ευανθία Ζαμπέλη1, Σπυρίδων Μιχόπουλος1
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα», Αθήνα
2
Αιματολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα», Αθήνα
3
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξανδρα», Αθήνα
4
Θεραπευτική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα», Αθήνα

1

Εισαγωγή: Οι αιματολογικές εξωεντερικές εκδηλώσεις των φλεγμονωδών νόσων του εντέρου (ΙΦΝΕ) είναι
σπάνιες. Σε σύνολο 400 ασθενών κατεγράφησαν 5 περιπτώσεις πασχόντων από Ελκώδη Κολίτιδα (ΕΚ): 1)
Άνδρας 58 ετών με Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (ΑΑΑ): Αποτυχία κορτιζόνης και αντί-ιντεγκρίνης. Ύφεση της ΑΑΑ μετά από κολεκτομή. 2) Γυναίκα 30 ετών με ΑΑΑ έλαβε κορτιζόνη, ινφλιξιμάμπη, κυκλοσπορίνη
και αντί-ιντεγκρίνη χωρίς ανταπόκριση της ΑΑΑ, ενώ η ΕΚ ετέθη σε ύφεση. Η ασθενής υποβλήθηκε σε
σπληνεκτομή, έχει λάβει 3 σχήματα ριτουξιμάμπης και λαμβάνει πλέον μόνο μεσαλαζίνη. 3) Άνδρας 56 ετών
σε ύφεση υπό μεσαλαζίνη. Ιδιοπαθές Ηωσινοφιλικό Σύνδρομο: Οίδημα προσώπου/τραχήλου και περιφερική
ηωσινοφιλία. Έλαβε υδροξυουρία, ενώ η μεσαλαζίνη που θεωρήθηκε πιθανό εκλυτικό αίτιο δεν ανεστάλη.
4) Άνδρας 47 ετών: ΕΚ σε ύφεση υπό μεσαλαζίνη. Νεφρωσικό σύνδρομο, διακοπή μεσαλαζίνης και έναρξη
αζαθειοπρίνης. Βιοψία νεφρού: σπειραματονεφρίτιδα. Ο περαιτέρω έλεγχος επιβεβαίωσε τη διάγνωση
Μονοκλωνικής Γαμμμαπάθειας με νεφρική συμμετοχή (MGRS). Θεραπεία με Daratumumab, Βortezomib,
Κυκλοφωσφαμίδη και Δεξαμεθαζόνη. 5) Γυναίκα 61 ετών, υπό μεσαλαζίνη, με σοβαρή υπεργαμμασφαιριναιμία
που ανέδειξε Μονοκλωνική Γαμμαπάθεια με απροσδιόριστη βιολογική συμπεριφορά (MGUS).
Συμπέρασμα: Η συνύπαρξη αιματολογικών νόσων και ΙΦΝΕ αν και σπάνια, πρέπει να αναζητείται.
Μπορεί να σχετίζεται με κοινό γενετικό υπόβαθρο, να είναι εκφράσεις κοινής ανοσολογικής διέγερσης ή
αποτέλεσμα ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων.
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EPP23
ΓΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΛΩΠΕΚΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ. ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ
ΝΟΣΟΥ Η΄ ΚΟΙΝΟΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ;
Αφροδίτη Μπιτούλη, Πηνελόπη Νικολάου, Μαγδαληνή Βελεγράκη,
Γρηγόριος Πασπάτης, Αγγελική Θεοδωροπούλου
Γαστρεντερολογική Κλινική, «Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
Σκοπός: Δερματικές εκδηλώσεις περιγράφονται στο 1/3 των ασθενών με φλεγμονώδη νοσήματα του
εντέρου. Υπάρχουν λίγα δεδομένα στη βιβλιογραφία συνύπαρξης ελκώδους κολίτιδας (UC) και γυροειδούς
αλωπεκίας, χωρίς να διευκρινίζεται αν πρόκειται για ένα νόσημα ή απλά υπάρχει κοινός παθοφυσιολογικός
μηχανισμός. Σκοπός μας είναι η περιγραφή 3 ασθενών του κέντρου μας.
Υλικά και Μέθοδοι: Αναδρομική, περιγραφική μελέτη 3 ασθενών του κέντρου μας με UC και συνυπάρχουσα γυροειδή αλωπεκία.
Αποτελέσματα: Οι 3 περιπτώσεις ασθενών αφορούν γυναίκες με εκτεταμένη UC (2 σε θεραπεία με
αμινοσαλικυλικά και 1 σε βιολογικό παράγοντα),το ατομικό ιστορικό των οποίων περιλαμβάνει γυροειδή
αλωπεκία καθώς και κάποιο άλλο αυτοάνοσο νόσημα (Ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα, Θυρεοειδίτιδα
Hashimoto, Αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα). Και στις τρεις, η αλωπεκία εμφανίστηκε στην εφηβεία
(11,11,14 ετών αντίστοιχα) πριν από την διάγνωση της UC. Στις 2 περιπτώσεις υπήρξε καθολική αλωπεκία όλων των τριχών του σώματος και χορηγήθηκε θεραπεία με κορτικοστεροειδή από του στόματος, ενώ
στην τρίτη χορηγήθηκαν μόνο τοπικά σκευάσματα. Χαρακτηριστικό είναι πως στις δυο ασθενείς η UC
διαγνώστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα (1 και 6 μήνες) από τη διακοπή των κορτικοστεροειδών, ενώ
η τρίτη ασθενής εμφάνισε για δεύτερη φορά αποψιλωτικές πλάκες στο τριχωτό της κεφαλής 1 μήνα πριν
της διάγνωσης της UC. Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως και οι τρεις αναφέρουν επιδείνωση της υποκείμενης
γυροειδούς αλωπεκίας σε περιόδους έξαρσης της UC.
Συμπεράσματα: Υπάρχουν πολλά κοινά στην εμφάνιση και την εξέλιξη της αλωπεκίας και στις 3 ασθενείς
με UC. Ευθύνεται ο κοινός παθοφυσιολογικός μηχανισμός με τα T1 λεμφοκύτταρα και τις IFN-γ,TNFα,ΙL-1 και IL-2 κυτοκίνες ή μπορεί να είναι εξωεντερική εκδήλωση της νόσου; Η μελέτη περισσότερων
περιστατικών είναι απαραίτητη για πιο ασφαλή συμπεράσματα.
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EPP24
ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ
ΕΝΤΕΡΟΥ: ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
Δήμητρα Κουμάκη1, Αγγελική Μαχαίρα2, Αλέξανδρος Κατούλης3, Παναγιώτης Μπιτάδος1,
Ελένη Ορφανουδάκη2, Καλλιόπη Φωτεινογιαννοπούλου2, Μαρία Στεφανίδου1,
Κωνσταντίνος Κρασαγάκης1, Ιωάννης Ε. Κουτρουμπάκης2
Δερματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
3
Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδίσιων και Δερματολογικών Νόσων, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο “Αττικόν”, Αθήνα
1

2

Σκοπός: Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να προσδιοριστούν ο επιπολασμός και οι μορφές
των δερματικών εκδηλώσεων (ΔΕ) σε Έλληνες ασθενείς με ΙΦΝΕ. Επίσης, σκοπός της μελέτης ήταν
να διερευνηθούν πιθανές συσχετίσεις των δερματικών εκδηλώσεων με τα κλινικά χαρακτηριστικά των
ασθενών με ΙΦΝΕ.
Υλικά και μέθοδοι: Η συγκεκριμένη μελέτη ήταν μία μονοκεντρική μελέτη παρατήρησης στην οποία
συμπεριελήφθησαν ασθενείς με τη διάγνωση ΙΦΝE, οι οποίοι παρακολουθούνταν στο ΠΑΓΝΗ Κρήτης,
από τον Ιανουάριο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2020. Τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά
των ασθενών αυτών συλλέχτηκαν από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων των ασθενών με ΙΦΝΕ. Για την
ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics 25.
Αποτελέσματα: Συνολικά 806 ασθενείς με ΙΦΝΕ συμπεριελήφθησαν στη μελέτη [463 (57.4%) άνδρες,
441 (54.7%) νόσος Crohn (NC), 352 (43.7%) ελκώδης κολίτιδα (ΕΚ), 13 (1.6%) αταξινόμητη ιδιοπαθής
φλεγμονώδη νόσος του εντέρου, μέση ηλικία 50.67±17.67 έτη, μέση ηλικία διάγνωσης 36.67 ± 16.53 έτη
και μέση διάρκεια νόσου 13.65 ± 9.89 έτη]. Ο επιπολασμός των δερματικών εκδηλώσεων (Πίνακας 1)
ήταν 171/806 (21.2%), 9.65% σε ασθενείς με ΕΚ και 30.84% με NC (p<0.001) και συσχετίστηκε με τη
νεότερη ηλικία διάγνωσης, τη μεγαλύτερη διάρκεια νόσου, τη NC, τη φλεγμονώδη συμπεριφορά και την
ειλεική ή ειλεοκολική εντόπιση της NC, την εκτεταμένη κολίτιδα στην EK, την ύπαρξη άλλων εξωεντερικών
εκδηλώσεων και τη θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά ή αντι-TNFa. Στη πολυπαραγοντική ανάλυση
διατηρήθηκε η συσχέτιση με την ύπαρξη άλλων εξωεντερικών εκδηλώσεων (OR 4.03 95% CI 2.60-6.24, p
<0.001) και τη θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά (OR 1.87, 95% CI 1.14-3.07, p = 0.013) ή αντι-TNFa (OR
2.47, 95% CI 1.59-3.84, p<0.01).
Συμπεράσματα: Στη παρούσα μελέτη, περίπου το ένα πέμπτο των Κρητικών ασθενών με ΙΦΝΕ εμφάνισαν
κάποια δερματική εκδήλωση, η οποία ήταν συχνότερη σε ασθενείς με Crohn από ότι στην ελκώδη κολίτιδα
και σχετιζόταν με την ύπαρξη άλλων εξωεντερικών εκδηλώσεων και την φαρμακευτική αγωγή.
Πίνακας 1 Κατανομή δερματικών εκδηλώσεων (n = 171) στους ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο
του εντέρου (n = 806).
Σύνολο
ΙΦΝΕ

Ελκώδης
κολίτιδα

Νόσος
Crohn

IBD-U

(p-value)

Ασθενείς με δερματικές εκδηλώσεις

171/806

34/352

136/441

1/13

<0.001

N (%)

(21.2)

(9.65)

(30.84)

(7.69)

Ψωρίαση

30/806

5/352

25/441

0/13

Ν (%)

(3.7)

(0.85)

(5.67)

(0%)
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Οζώδες ερύθημα

23/806

1/352

22/441

0/13

Ν (%)

(2.9)

(0.28%)

(4.99%)

(0%)

Γαγγραινώδες πυόδερμα

7/806

4/352

3/441

0/13

Ν (%)

(0.9%)

(1.14%)

(0.68%)

(0%)

Αφθώδης στοματίτιδα

19/806

5/352

14/441

0/13

Ν (%)

(2.4%)

(1.42%)

(3.17%)

(0%)

Δερματίτιδα

34/806

8/352

26/441

0/13

Ν (%)

(4.2%)

(2.27%)

(5.90%)

(0%)

Κνησμός

14/806

4/352

10/441

0/13

Ν (%)

(1.7%)

(1.14%)

(2.27%)

(0%)

Θυλακίτιδα

9/806

0/352

9/441

0/13

Ν (%)

(1.1%)

(0%)

(2.05%)

(0%)

Διαπυητική ιδρωταδενίτιδα

7/806

0/352

7/441

0/13

Ν (%)

(0.9%)

(0%)

(1.59%)

(0%)

Καρκίνος δέρματος

8/806

3/352

5/441

0/13

Ν (%)

(1%)

(0.85%)

(1.13)

(0)

Ερπητική λοίμωξη

11/806

3/352

8/441

0/13

Ν (%)

(1.4)

(0.85)

(1.81)

(0)

Έρπης ζωστήρας

9/806

1/352

7/441

1/13

Ν (%)

(1.1)

(0.03)

(1.59)

(7.69)

<0.001

0.745

0.230

0.031

0.427

0.023

0.054

0.865

0.466

0.017
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EPP25
ΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΕΣ
Νικόλαος Κοτανίδης, Μάριος Χριστοφόρου, Ευστράτιος Γιοβάνης,
Φίλιππος Δημουλιός, Κωνσταντίνος Βασιλείου, Δημήτριος Καπετάνος,
Αντώνιος Αυγερινός, Θεοφάνης Μάρης, Αναστάσιος Ηλίας
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«Γ .Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
Σκοπός: Η καταγραφή των δυσπλαστικών αλλοιώσεων και νεοπλασίας σε ασθενείς με ΙΦΝΕ σε ένα
τριτοβάθμιο νοσοκομείο.
Ασθενείς/Μέθοδοι: Υλικό αποτέλεσαν 201 ασθενείς, 125 (62,2%) με ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ), 69 (34,3%)
με Crohn’s (CD) and 7 (3,5%) με απροσδιόριστη κολίτιδα που παρακολουθούνται στην κλινική μεταξύ
2010/2020.
Αποτελέσματα : Στην αναδρομική κοόρτη καταγράφηκε 1 περίπτωση καρκίνου παχέος εντέρου (ΚΠΕ)
σε 1 ασθενή με συριγγοποιητική νόσο του Crohn, οποίος υποβλήθηκε σε κολεκτομή και χημειοθεραπεία,
(201 επί 10 έτη παρακολούθησης για κάθε ασθενή, ανά 2010 ασθενείς-έτη) (Ρ=0,0005 με 95% διάστημα
εμπιστοσύνης (Δ.Ε) 0,0001-0,0032). Σε 2 ασθενείς (Ρ=0,001, 95% ΔΕ: 0,0002-0,004)ανιχνεύθηκε βαρεία
δυσπλασία (ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία) , μία με CD που υποβλήθηκε σε κολεκτομή και έναν ασθενή με
ΕΚ με βαρειά στεφανιαία νόσο ο οποίος αρνήθηκε να χειρουργηθεί και αντιμετωπίσθηκε ενδοσκοπικά με
βλεννογονεκτομή και παρακολούθηση. Οι ασθενείς είχαν ιστορικό νόσου πάνω από 10 έτη, ο ασθενής
με ΚΠΕ ελάμβανε βιολογικό παράγοντα. Οι ασθενείς με δυσπλασία η μία ελάμβανε αζαθειοπρίνη και
ο δεύτερος 5 ΑΣΑ. Ουδείς ασθενής είχε οικογενειακό ιστορικό ΚΠΕ ή σκληρυντικής χολαγγειτίτιδας.
Εξωεντερικά νεοπλάσματα αναπτύχθηκαν 5, ήτοι:1 αδενοκαρκίνωμα στομάχου , 1 Hodgin λέμφωμα, 1
νεόπλασμα μήτρας, 1 ωοθηκών και 1 μαστού. Δεν αναφέρθηκε θάνατος από νεόπλασμα.
Συμπέρασμα: Η συχνότητα ανάπτυξης δυσπλασίας και νεοπλασίας των ασθενών με ΙΦΝΕ σε διάστημα
10 ετών.
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EPP26
ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
Καλλιόπη Φωτεινογιαννοπούλου, Ελένη Ορφανουδάκη, Ειρήνη Θεοδωράκη,
Ιωάννης Δρυγιαννάκης, Ιωάννης Κουτρουμπάκης
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
Σκοπός: Οι ασθενείς με Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου (ΙΦΝΕ) συχνά εμφανίζουν
συννοσηρότητες στις οποίες συγκαταλέγονται και οι κακοήθεις νεοπλασίες (ΚΝ). Σκοπός της μελέτης ήταν
να καταγραφεί η συχνότητα, το είδος και οι παράγοντες κινδύνου των ΚΝ σε ασθενείς με ΙΦΝΕ στην Κρήτη.
Μέθοδος: Έγινε αναδρομική καταγραφή των ΚΝ, του είδους και της έκβασης τους σε όλους τους ασθενείς
της βάσης δεδομένων ΙΦΝΕ του ΠΑΓΝΗ.
Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν 849 ασθενείς με ΙΦΝΕ [375 (44.2%) με ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ), 458
(53.9%) με νόσο Crohn (ΝC) και 10 (1.9%)με αταξινόμητη ΙΦΝΕ] από αυτούς 46 (5.4%) διαγνώστηκαν με
ΚΝ είτε αιματολογική είτε συμπαγή όγκο (Πίνακας 1). Αναλυτικότερα 18 (39.1%) ήταν άνδρες, 28 (60.9%)
γυναίκες ενώ 29 έπασχαν από ΝC και 17 από ΕΚ. Έντεκα ασθενείς διαγνώστηκαν με ΚΝ πριν την διάγνωση
ΙΦΝΕ ενώ 35 μετά. Η διάμεση ηλικία διάγνωσης της ΚΝ ήταν τα 56.9 έτη (IQR 19). Η διάμεση διάρκεια
της ΙΦΝΕ κατά την διάγνωση του καρκίνου ήταν 14.9 έτη (IQR 15), ενώ για αυτούς που διαγνώστηκαν
πρώτα με ΚΝ η διάγνωση ΙΦΝΕ έγινε μετά 3.6 έτη (IQR 4). Οικογενειακό ιστορικό κακοήθειας είχαν 7
(15.2%) ασθενείς. Δώδεκα ασθενείς ήταν ενεργοί και 14 παλαιοί καπνιστές. Αναφορικά με την θεραπεία
ΙΦΝΕ 13 ασθενείς είχαν εκτεθεί σε θειοπουρίνες, 6 σε Μεθοτρεξάτη και 14 σε βιολογικούς παράγοντες
ενώ οι 8 είχαν λάβει συνδυασμένη θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά και βιολογικούς παράγοντες. Μετά τη
διάγνωση της ΚΝ, σε 12 ασθενείς τροποποιήθηκε η θεραπεία για την ΙΦΝΕ ενώ σε 25 όχι. Από τους 46
ασθενείς με ΚΝ 5 απεβίωσαν στα επόμενα 5 έτη από την διάγνωση.
Συμπεράσματα: Ο επιπολασμός των κακοήθων νεοπλασιών σε ασθενείς ΙΦΝΕ είναι 5.4% και φαίνεται
να είναι υψηλότερος στις γυναίκες και στη ΝC. Η πλειοψηφία νόσησε από κακοήθεια μετά τη διάγνωση της
ΙΦΝΕ ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό 17.4% είχε εκτεθεί σε συνδυασμένη αγωγή με ανοσοκατασταλτικά και
βιολογικούς παράγοντες.
Πίνακας 1. Κλινικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των ΙΦΝΕ ασθενών με κακοήθεις νεοπλασίες
Ν

p

Άνδρες/γυναίκες (%)

18/28 (39.1/60.9)

< 0.0001

ΝC/ΕΚ (%)

29/17 (63/37)

< 0.0001

Εξωεντερικές εκδηλώσεις (%)

13 (28.2)

Διάγνωση πριν την ΙΦΝΕ/διάγνωση μετά την ΙΦΝΕ

11/35 (23.9/76.1)

Διάμεση ηλικία στην διάγνωση της ΚΝ (έτη, εύρος)

56.9 (49-68)

Διάμεση διάρκεια ΙΦΝΕ στην διάγνωση της ΚΝ (έτη, εύρος)

14.9 (8-23)

Ενεργός/ Παλαιός Καπνιστής(%)

12/14(26.1/30.4)

Οικογενειακό ιστορικό ΚΝ

7 (15.2)

Ανοσοκατασταλτικά AZA-6MP/MTX(%)

13/6 (28.3/13.05)

Διάρκεια>5 έτη AZA-6MP/MTX

10/1 (21.7/2.1)

< 0.0001
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Βιολογικοί παράγοντες (%)

14 (30.4)

Διάρκεια βιολογικών>3 έτη (%)

1 (2.2)

Συνδυασμένη θεραπεία (%)

8 (17.4)

Διάμεση διάρκεια συνδυασμένης θεραπείας (μήνες, εύρος)

28.5 (12-97)

ΚΝ Θυρεοειδούς

10

CRC

6

Μη μελανωτικό ΚΝ Δέρματος

5

ΚΝ Προστάτη

4

ΚΝ Μαστού

4

ΚΝ Πνεύμονα

3

ΚΝ Νεφρού

3

Λέμφωμα

3

Αιματολογικές κακοήθειες

3

ΚΝ ουροδόχου κύστης

2

Διάφορα (μελάνωμα, ωοθηκών, NET)

4
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EPP27
ΚΥΗΣΗ ΣΕ ΙΦΝΕ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Ανδρέας Βαδαρλής, Αναστάσιος Παυλής, Χαράλαμπος Ευταξίας,
Φίλιππος Δημουλιός, Κωνσταντίνος Βασιλείου, Δημήτριος Καπετάνος,
Αντώνιος Αυγερινός, Θεοφάνης Μάρης, Αναστάσιος Ηλίας
Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ .Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
Σκοπός: Η αναδρομική καταγραφή κύησης σε γυναίκες με ΙΦΝΕ.
Ασθενείς/Μέθοδοι : Διακόσιοι ένας ασθενείς 125 (62,2%) με ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ) 69 (34,3%) με Crohn’s
(NK) and 7 (3,5%) με απροσδιόριστη κολίτιδα Α:129/Γ:72 παρακολουθήθηκαν από την κλινική την δεκαετία
2010/2020.Έγινε καταγραφή των δεδομένων των φακέλων για ιστορικό κύησης.
Αποτελέσματα : Σε σύνολο 72 γυναικών οι 36 βρίσκονταν σε αναπαραγωγική ηλικία. Κύηση καταγράφηκε
σε 6 από τις ασθενείς αυτές, 3 των οποίων έπασχαν από ΕΚ και 3 από NK. Όπως είχε συσταθεί με
πρόγραμμα αντισύλληψης οι ασθενείς βρίσκονταν σε ύφεση της νόσου. Οι ασθενείς με ΕΚ ελάμβαναν 5
ΑΣΑ και αυτές με NK οι 2 αζαθειοπρίνη και η μία βιολογικό παράγοντα/infliximab. Μετά συναίνεση των ασθενών συνεχίσθηκε η θεραπεία συντήρησης σε όλες. Οι 5 ασθενείς που ελάμβαναν 5ΑΣΑ και αζαθειοπρίνη
είχαν οι τέσσερις φυσιολογικό τοκετό και η μια ασθενής (με περιπρωκτική νόσο) με καισαρική τομή. Όλα
τα νεογνά ήταν απολύτως υγιή. Η ασθενής με ΝK και βιολογικό παράγοντα διέκοψε την θεραπεία τον 5ο
μήνα, εμφάνισε έξαρση της νόσου η οποία δεν ανταποκρίθηκε σε ενδοφλέβια κορτικοειδή και οδηγήθηκε
σε διακοπή της κύησης. Η ίδια ασθενής υπό αγωγή με βιολογικό παράγοντα σε όλη τη διάρκεια της 2ης
κύησης, είχε επιτυχή εγκυμοσύνη με φυσιολογικό τοκετό και υγιές νεογνό.
Συμπέρασμα: 1. Η πορεία της εγκυμοσύνης σε γυναίκες με ΙΦΝΕ ιδιαίτερα σε φάση ύφεσης είναι γενικά
καλή 2. Τα φάρμακα είναι ασφαλή και 3. διακοπή της αγωγής συντήρησης λόγω πιθανότητας έξαρσης της
νόσου γενικώς δεν συνιστάται.
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EPP28
ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ (ΜΑΛΝΗ) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ (ΙΦΝΕ)
Πλούταρχος Πάστρας, Αιμιλία Κανελλοπούλου, Παρασκευάς Τσαπλαρής,
Αναστάσιος Αποστολός, Σταύρος Καναλουπίτης, Ιωάννα Αγγελετοπούλου,
Παρασκευή Τσελεκούνη, Κωνσταντίνος Ζησιμόπουλος, Κατερίνα Καραϊβάζογλου,
Γεώργιος Θεοχάρης, Κωνσταντίνος Θωμόπουλος, Χρήστος Τριάντος
Τμήμα Γαστρεντερολογίας, Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Ρίο, Πάτρα
Σκοπός: Οι ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ΙΦΝΕ) έχουν αυξημένο κίνδυνο
ανάπτυξης μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (ΜΑΛΝΗ). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η
ανίχνευση ΜΑΛΝΗ σε ασθενείς με ΙΦΝΕ και η συσχέτιση με δημογραφικούς και κλινικοεργαστηριακούς
παράγοντες.
Υλικά-Μέθοδοι: Εξετάσθηκαν προοπτικά 101 ασθενείς με ΙΦΝΕ [νόσος του Crohn / ελκώδης κολίτιδα /
απροσδιόριστη: 57/42/2, Α/Θ: 60/41, μέση ηλικία ασθενών: 43.5 έτη (εύρος: 15-86) διάγνωση: 35.9 έτη
(εύρος: 9-85)]. 59 ασθενείς υποβλήθηκαν σε υπερηχογράφημα κοιλίας και κλινικοεργαστηριακό έλεγχο για
τη διάγνωση της ΜΑΛΝΗ.
Αποτελέσματα: 23 από τους 59 ασθενείς (39%) διαγνώστηκαν με ΜΑΛΝΗ (νόσος Crohn / ελκώδης
κολίτιδα /απροσδιόριστη: 15/7/1, Α/Θ: 14/9), μέση ηλικία: 46.0 έτη (εύρος: 22-72), ηλικία στην διάγνωση
ΙΦΝΕ: 37.4 έτη (εύρος: 9-72)].
Οι ασθενείς με ΜΑΛΝΗ εμφάνισαν σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά κεντρικής παχυσαρκίας (p=0.026,
R=3.545) και ολικής παχυσαρκίας (p=0.002, OR=16.0), σημαντικά μεγαλύτερο BMI (p=0.013), σημαντικά
υψηλότερα επίπεδα γλυκόζης ορού νηστείας (p=0.027) και οριακά μεγαλύτερα ποσοστά μεταβολικού
συνδρόμου (p=0.086, OR=3.346) σε σύγκριση με τους ασθενείς χωρίς ΜΑΛΝΗ.
Δεν υπήρξε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στην ηλικία, ηλικία πρώτης διάγνωσης, φύλο, τύπο
της νόσου, κάπνισμα, SGPT, γGT, ALP, ουρία, αιμοπετάλια, χολερυθρίνη, INR, κρεατινίνη και αλβουμίνη.
Τέλος, δε διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά σακχαρώδη διαβήτη, υπέρτασης, υποθυρεοειδισμού, υπερλιπιδαιμίας, ιστορικό θεραπείας με anti-TNF, CDAI και Truelove Witts.
Συμπεράσματα: Η ΜΑΛΝΗ είναι συχνή σε ασθενείς με ΙΦΝΕ και σχετίζεται με την παρουσία παχυσαρκίας
(κεντρικής και ολικής) καθώς και με αυξημένα επίπεδα γλυκόζης ορού νηστείας.
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EPP29
Ο ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
Αικατερίνη Μάντακα1, Νικόλαος Γαλανάκης2, Δημήτριος Τσέτης2,
Ιωάννης Κουτρουμπάκης1
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, Κρήτη
1

2

Σκοπός: Να υπολογιστεί ο βαθμός επασβέστωσης της κοιλιακής αορτής (ΒΕΚΚ) ως μέτρο έκτασης
της διαμεσολαβούμενης από την χρόνια φλεγμονή αθηροσκληρωτικής νόσου σε ασθενείς με Ιδιοπαθή
Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου (ΙΦΝΕ) και να εκτιμηθεί η πιθανή συσχέτισή με την διαχρονική βαρύτητα
της νόσου.
Υλικό - Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά οι αξονικές τομογραφίες ή οι αξονικές εντερογραφίες 70 ασθενών με ΙΦΝΕ χωρίς καρδιαγγειακή νόσο [47 άνδρες, 50 με νόσο Crohn, ηλικίας 22-80 έτη, μέσης (±SD)
ηλικίας διάγνωσης 40.8±14.9 έτη και μέσης διάρκεια παρακολούθησης 12.1±10.6 έτη] από 1/1/2013 έως
12/2019. Υπολογίστηκε ο ΒΕΚΚ (μετρίου έως σημαντικού βαθμού επασβέστωση των αρτηριών ορίζεται
ως >50% της περιμέτρου έως πλήρης επασβέστωση σε αρκετά τμήματα των αρτηριών) και συγκρίθηκε
με παραμέτρους βαρύτητας των ΙΦΝΕ όπως χειρουργεία για τη νόσο, αριθμός νοσηλειών για υποτροπή,
φαρμακευτική αγωγή, έκταση της νόσου (>40εκ στον τελικό ειλεό για τη νόσο Crohn ή εκτεταμένη κολίτιδα
για την Ελκώδη Κολίτιδα) και με τους κλασσικούς παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο.
Αποτελέσματα: Ιστορικό υπέρτασης, βρέθηκε σε ποσοστό 11.5% των ασθενών με ΙΦΝΕ, σακχαρώδης
διαβήτης στο 4.2%, δυσλιπιδαιμία στο 10.4% ενώ το 51% είχε ιστορικό καπνίσματος(πρώην ή ενεργείς).
Η μέση τιμή BMI ήταν 26.9±5.7kg/m2. Θεραπεία με anti-TNF καταγράφηκε στο 43.8% και χειρουργεία
για τη νόσο στο 19.8% των ασθενών με ΙΦΝΕ. Μετρίου-σημαντικού βαθμού επασβέστωση της κοιλιακής
αορτής βρέθηκε συχνότερα στους ασθενείς με Ελκώδη Κολίτιδα(47.4% vs 16%, p<0.001), στις γυναίκες
(p<0.001), στους ασθενείς χωρίς ιστορικό χειρουργείου για τη νόσο (30% vs 10.5%, p<0.001), χωρίς λήψη
anti-TNF παραγόντων(47.8% vs 14.3%, p<0.006) ή στεροειδών (p<0.033). Η πολυπαραγοντική ανάλυση
ανέδειξε τη μή χρήση anti-TNF α (p=0.043), το BMI (p=0.039), το ιστορικό υπέρτασης (p=0.037), και την
δυσλιπιδαιμία (p=0.044) ως ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου για σημαντικότερο ΒΕΚΚ.
Συμπεράσματα: Από την μελέτη μας φαίνεται ότι ο καλός έλεγχος της νόσου με τη χρήση anti-TNF α πιθανά
να έχει προστατευτικό ρόλο έναντι της διαμεσολαβούμενης από την χρόνια φλεγμονή αθηροσκλήρωσης.
Μεγαλύτερες προοπτικές καταγραφές απαιτούνται προκειμένου να καθοριστεί ο ρόλος της χρόνιας
φλεγμονής των ΙΦΝΕ στην πρώιμη εμφάνιση αθηροσκληρυντικής νόσου όπως αυτή εκφράζεται με το
βαθμό επασβέστωσης της κοιλιακής αορτής.
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EPP30
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΛΗΨΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης1, Φώτιος Λεζγίδης2, Αθανάσιος Ντάγκας2
1

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», Πτολεμαΐδα
2
Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», Πτολεμαΐδα

Η χρήση αναστολέων των σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού (Immune checkpoint inhibitors, ICPI)
αποτελεί αποδεδειγμένα ωφέλιμη θεραπευτική παρέμβαση για διάφορους τύπους κακοηθειών. Συγκεκριμένα, η συγχορήγηση Nivolumab και Ipilinumab χρησιμοποιείται ευρέως στη θεραπεία του μεταστατικού
μελανώματος. Η συχνότητα εμφάνισης κολίτιδας από ανοσοθεραπεία σύμφωνα με μελέτες κυμαίνεται
μεταξύ 0.3-7.0%.
Άρρεν 75 ετών με ιστορικό μεταστατικού μελανώματος υπό Nivolumab και Ipilinumab, προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με σοβαρή διάρροια από δεκαημέρου. Αναφερόμενη λήψη ριφαξιμίνης από
ημερών έπειτα από σύσταση παθολόγου, χωρίς καμία βελτίωση των συμπτωμάτων του. Εισήχθη στη
παθολογική κλινική και τέθηκε αρχικά σε σιπροφλοξασίνη και μετρονιδαζόλη ως πιθανή λοιμώδης κολίτιδα,
εν αναμονή των αποτελεσμάτων των καλλιεργειών κοπράνων, χωρίς βελτίωση της κλινικής του εικόνας.
Λόγω του ιστορικού χρήσης ICPIs, που έθεσε στη διαφορική διάγνωση την κολίτδια από ανοσοθεραπεία
(immune mediated colitis, IMC) και προς διερεύνηση άλλων κολίτιδων, διενεργήθηκε κολονοσκόπηση,
με ενδοσκοπική εικόνα μιμούμενη ΙΦΝΕ (οίδημα βλεννογόνου με απουσία διαγραφής των αγγείων, ήπια
ευθρυπτότητα, κοκκίωση). Ελήφθησαν βιοψίες που ανέδειξαν κρυπτίτιδα με αποστήματα εντός των
κρυπτών και πολυμορφοπυρηνική, λεμφοκυτταρική και πλασματοκυτταρική διήθηση του βλεννογόνου.
Οι καλλιέργειες κοπράνων ήταν αρνητικές για σαλμονέλα, σιγκέλα και παράσιτα. Επομένως, τέθηκε η
διάγνωση IMC με τροποποίηση της ενδονοσοκομειακής του αγωγής σε πρεδνιζολόνη και μεσαλαζίνη, με
πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων. Ο ασθενής εξήλθε σε άριστη κλινική κατάσταση μετά από νοσηλεία 2
εβδομάδων, υπό πρεδνιζολόνη και μεσαλαζίνη, με σύσταση για μηνιαία παρακολούθηση από γαστρεντερολόγο και τήρηση αυστηρού προγράμματος διατροφής.
Συμπερασματικά, η εκτεταμένη χρήση των νέων ανοσοθεραπευτικών φαρμάκων επιβάλει την εξοικείωση
της ιατρικής κοινότητας με τις ανεπιθύμητες ενέργειές τους. Το ιστορικό χρήσης ICPIs θέτει την IMC στη
διαφορική διάγνωση ασθενών με συμπτώματα τύπου κολίτιδας και ένα πιο ενδελεχές διαγνωστικό πλάνο
κρίνεται απαραίτητο σε αυτές τις περιπτώσεις, για την αποφυγή μη έγκαιρης ή ακόμη και λανθασμένης
διάγνωσης.
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EPP31
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΙΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΟΣ (SAM) ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ
ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN ΥΠΟ INFLIXIMAB
Ν. Χρύσανθος1, Η. Ζαρρέας2, Ι. Κονταξάκης3, Μ. Ροβίθη3
1

Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, Κρήτη
2
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, Κρήτη
3
Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, Κρήτη

Εισαγωγή: Η SAM αναφέρεται σε μια διαταραχή με απόφραξη στο χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας
(LVOT) στα πλαίσια ανώμαλης θέσης της πρόσθιας γλωχίνας της μιτροειδούς βαλβίδας και συσχετίζεται
συνήθως με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Η αυξημένη ροή σε συνδυασμό με την υπερτροφία οδηγεί
σε μηχανισμό Venturi τραβώντας τη γλωχίνα της μιτροειδούς βαλβίδας προς το μεσοκοιλιακό διάφραγμα,
αναστέλλοντας με τον τρόπο αυτό την κοιλιακή παροχή . Η νόσος του Crohn είναι μια χρόνια κολίτιδα
που μπορεί να προσβάλλει όλο τον πεπτικό σωλήνα, από τον οισοφάγο μέχρι το ορθό. Οι σοβαρότερες
περιπτώσεις απαιτούν βιολογικές θεραπείες οι οποίες δεν στερούνται παρενεργειών.
Περιγραφή περιπτώσεως: Άνδρας ασθενής 50 ετών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό εισήχθη σε
Νοσοκομείο λόγω σιδηροπενικής αναιμίας. Διεγνώσθη με νόσο Crohn και ετέθη σε ύφεση με ινφλιξιμάμπη.
12 μήνες αργότερα ο ασθενής εμφάνισε νευρολογική συνδρομή (δεξιά πυραμιδική) που αποδόθηκε σε μεγάλη ελίκωση των έσω καρωτίδων. Στα 4 έτη θεραπείας εμφάνισε στηθάγχη και κολπική μαρμαρυγή. Ο
έλεγχος ανέδειξε υπερτροφία του εγγύς τμήματος του μεσοκοιλιακού διαφράγματος και περιοδική πρόσθια
συστολική κίνηση μιτροειδούς ( αρνητικό jet Venturi effect) με μειωμένη παροχή . Λόγω αδυναμίας διακοπής της ινφλιξιμάμπης επελέγη η ελάχιστη θεραπευτική δόση και θεραπεία με β αποκλειστή. Παρουσίασε
άμεση βελτίωση και παρέμεινε ασυμπτωματικός.
Συμπεράσματα: Η θεραπεία με φάρμακα έναντι του παράγοντα νέκρωσης του όγκου (TNF) δυνητικά
μπορεί να οδηγήσουν σε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και πρόσθια συστολική κίνηση μιτροειδούς
βαλβίδας με σοβαρές επιπλοκές. Εφόσον διαπιστωθεί θα πρέπει ει δυνατόν να διακοπούν και να
χρησιμοποιηθούν άλλα φάρμακα.
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Παθογένεια
EPP32
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΤΕΛΟΥΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΜΥΕΣ,
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ιωάννης Γεωργόπουλος1, Ελευθερία Μαυριγιαννάκη1, Σωτηρία Στασινοπούλου2,
Γεώργιος Ρενιέρης3, Γεώργιος Νικολάκης4, Ιωάννης Χανιωτάκης5, Δήμητρα Τηνιακού6,7,
Ιωάννης Παπακωσταντίνου8
Παιδοχειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Αθήνα
Τμήμα Παθολογοανατομίας, 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Αθήνα
3
Δ’ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “Αττικόν”, Αθήνα
4
Department of Dermatology Venereology, Allergology and Immunology, Dessau Medical Center,
Medical School Brandenburg Theodor Fontane, Dessau, Germany
5
Τμήμα Κτηνιατρικής, Κέντρο Βιολογικών Ερευνών Στρατού, Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, Αθήνα
6
Τμήμα Παθολογοανατομίας, Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
7
Institute of Cellular Medicine, Faculty of Medical Sciences, Newcastle University, Newcastle, United
Kingdom, 8 Β’ Χειρουργική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
1

2

Σκοπός: Η ατελής εντερική απόφραξη (ΑΕΑ) αποτελεί μία συχνή και δυνητικά επικίνδυνη για την ζωή
χειρουργική οντότητα που σχετίζεται με πολυάριθμες παθήσεις. Διάφορα πειραματικά μοντέλα έχουν καταγραφεί ως αποτελεσματικά στην προσομοίωση της ΑΕΑ σε μύες, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν δεδομένα
για την μακροπρόθεσμη επιβίωση των υποκειμένων. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε μία καινούρια
χειρουργική τεχνική για την αναπαραγωγή της ΑΕΑ σε νεαρούς μύες και συγκρίνουμε την μακροπρόθεσμη
αποτελεσματικότητα της με τις πιο διαδεδομένες τεχνικές της βιβλιογραφίας.
Υλικό - Μέθοδοι: 60 C57BL/6 μύες, ηλικίας 6 έως 8 εβδομάδων χωρίστηκαν μέσω πίνακα τυχαιοποίησης
σε 5 ομάδες: απολίνωση, δακτύλιος, μερική απολίνωση, microclips και η νέα τεχνική του τριπλού ράμματος.
Η ομάδα του δακτυλίου χωρίστηκε σε τρεις υποομάδες ανάλογα με τη σχέση της περιμέτρου του δακτυλίου
προς την περίμετρο του αυλού του εντέρου: στενός, μεσαίος, μεγάλος. Η ομάδα της μερικής στένωσης
χωρίστηκε σε τρεις υποομάδες ανάλογα με το μέγεθος του αυλού που απολινώθηκε: 1/3, ½, 2/3. Οι
παρεμβάσεις έγιναν στον τελικό ειλεό στα 3εκ από την ειλεοτυφλική βαλβίδα. Απαραίτητο όριο επιβίωσης
ορίστηκε η 4η μετεγχειρητική εβδομάδα. Όσα ζώα έφτασαν το όριο επιβίωσης, ευθανατώθηκαν και το
τμήμα του εντέρου 3εκ εκατέρωθεν της παρέμβασης εστάλη για παθολογοανατομική μελέτη.
Αποτελέσματα: Κανένα από τα ζώα των ομάδων απολίνωση και δακτύλιος δεν κατάφεραν να επιβιώσουν
έως την 4η μετεγχειρητική εβδομάδα. Οι ομάδες μερική απολίνωση και microclips εμφάνισαν θνησιμότητα
33.3% και 0% αντίστοιχα. Ωστόσο στα περισσότερα ζώα αυτών των ομάδων παρατηρήθηκε το φαινόμενο
της εξαφάνισης του υλικού, δηλαδή απουσία του ράμματος ή του clip από το σημείο τοποθέτησης κατά
την ευθανασία. Σε αυτά τα δείγματα δεν ανεδείχθησαν παθολογοανατομικές αλλοιώσεις. Η τεχνική του
τριπλού ράμματος είχε 90% επιβίωση μέχρι 4η μετεγχειρητική εβδομάδα και τα ράμματα αναγνωρίστηκαν
σε όλα τα ζώα. 6 από τα 10 ζώα αυτής της ομάδας παρουσίασαν μακροσκοπικά ήπια διάταση εγγύτερα
της θέσης των ραμμάτων, ενώ η παθολογοανατομική μελέτη ανέδειξε αλλοιώσεις ατελούς απόφραξης.
Συμπέρασμα: Η τεχνική του τριπλού ράμματος είναι αποτελεσματική και αξιόπιστη μέθοδος προσομοίωσης της ατελούς εντερικής στένωσης με μακροπρόθεσμη επιβίωση και πολύ χαμηλή θνησιμότητα.
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Περιπτώσεις - Διεπιστημονική Συζήτηση Ενδιαφερουσών Περιπτώσεων
Ασθενών με ΙΦΝΕ
EPP33
ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΗΨΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ANTITNF
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ), ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΗΜΙΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΕΞΑΡΣΗ ΝΟΣΟΥ
CROHN ΚΑΙ «ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ» ΝΟΣΟ ΑΙΔΟΙΟΥ
Εμμανουήλ Παντελάκης1, Χαράλαμπος Ζλατινούδης1, Παναγιώτης Μαρκόπουλος1,
Φώτιος Καλλιέρης1, Αικατερίνη Φιλιππάκου1, Ευθυμία Σούκα2, Ιωάννης Σκούρας3,
Ευτυχία Τσιρώνη1
1
2

Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», Πειραιάς
Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», Πειραιάς
3
Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», Πειραιάς

Γυναίκα 42 ετών με νόσο Crohn προσήλθε με εικόνα έξαρσης νόσου (κοιλιακό άλγος, αναιμία, 10-12
πολτώδεις κενώσεις/d) και συνοδό υπόσκληρη, ανώδυνη διόγκωση του δεξιού μεγάλου χείλους του αιδοίου, με επιφανειακές διαβρώσεις και μικροοζώδη διαμόρφωση (για την οποία είχε λάβει αντιβιοτικά χωρίς
αποτέλεσμα). Η ασθενής διεγνώσθηκε με νόσο Crohn προ έτους μετά από διενέργεια αριστερής ευρείας
ημικολεκτομής, λόγω φλεγμονώδους στένωσης του σιγμοειδούς (η διάγνωση ετέθη με την ιστολογική εξέταση του χειρουργικού παρασκευάσματος). Η ασθενής μετά το χειρουργείο δεν επισκέφθηκε γαστρεντερολόγο και ήταν άνευ παρακολούθησης για τη νόσο Crohn.
H ασθενήs πάσχει από αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και υποτροπιάζοντα επεισόδια ραγοειδίτιδας και
αρθραλγιών, και είχε λάβει στο παρελθόν πληθώρα βιολογικών και ανοσοτροποποιητικών θεραπειών, για
ποικίλο χρονικό διάστημα (certolizumab pegol, adalimumab, infliximab, methotrexate, golimumab). Από
4μηνου άνευ θεραπείας.
Διενεργήθηκε κολονοσκόπηση και CT εντερογραφία, με εικόνα σοβαρής προσβολής τόσο του παχέος
εντέρου, όσο και της νήστιδας. Ελήφθη βιοψία από τη βλάβη του αιδοίου υπό γενική αναισθησία. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε εικόνα φλεγμονώδους διήθησης με παρουσία κοκκιωμάτων, πλέον συμβατή με
«μεταστατική» νόσο Crohn αιδοίου.
Η ασθενής αρχικά έλαβε αντιβιοτική αγωγή με μετρονιδαζόλη λόγω επιλοίμωξης με C. difficile και στη
συνέχεια ενδοφλέβια κορτιζόνη (μεθυλπρεδνιζολόνη 40mg) με ύφεση της συμπτωματολογίας από το πεπτικό, αλλά και σημαντική υποχώρηση της διόγκωσης του αιδοίου.
Τέθηκε δίλημμα επιλογής βιολογικού παράγοντα που να ενδείκνυται και για τα δύο νοσήματα. Αποφασίσθηκε
η χορήγηση συνδυαστικής θεραπείας infliximab και methotrexate υπό κορτιζόνη και διμεθινδένη (η
ασθενής είχε λάβει στο παρελθόν για την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα μόνο δύο εγχύσεις infliximab και
αναφέρθηκε από το ρευματολόγο της ασαφές ιστορικό αλλεργικής αντίδρασης). Η ασθενής προς το παρόν
βρίσκεται σε tapering κορτιζόνης, έχοντας λάβει 2 εγχύσεις infliximab, ανεπίπλεκτα, με τη νόσο σε κλινική
και εργαστηριακή ύφεση και τη βλάβη του αιδοίου να έχει υποχωρήσει σχεδόν πλήρως. Σε περίπτωση
αστοχίας του infliximab στο μέλλον, τίθεται το ερώτημα συνδυαστικής βιολογικής θεραπείας.
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EPP34
ΕΦΗΒΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΠΟΛΥΠΟΔΑ
Μαρίνα Μητρογιώργου1, Γεωργία Γεωργαντζή1, Ιωάννα Γεωργάκη1, Περικλής Φούκας2,
Βασιλική Παπαευαγγέλου1, Χρυσούλα Μάλλη3, Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου3,
Σμαραγδή Φεσσάτου1
1
2

Γ’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα
Β’ Τμήμα Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα
3
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Β’ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
«Αττικόν», Αθήνα

Εισαγωγή: Οι νεανικοί πολύποδες (JP) αντιπροσωπεύουν πάνω από το 95% των πολυπόδων στα
παιδιά. Οι JP είναι αμαρτωματώδεις πολύποδες, και βρίσκονται κυρίως στο αριστερό κόλον. Ωστόσο, δεν
έχει αξιολογηθεί ακόμα η συσχέτιση του νεανικού πολύποδα με τη μελλοντική ανάπτυξη φλεγμονώδους
νόσου του εντέρου (ΙΦΝΕ).
Σκοπός/Υλικό: Η παρουσίαση ενός εφήβου με μονήρη JP που εμφάνισε αργότερα εντοπισμένη ΙΦΝΕ
στο σημείο εξαίρεσης του πολύποδα.
Αποτελέσματα: Αγόρι 13 ετών προσέρχεται με υποτροπιάζουσες ανώδυνες αιμορραγικές κενώσεις από
4μήνου χωρίς άλλα συνοδά συμπτώματα. Από τον εργαστηριακό έλεγχο είχε φυσιολογικούς αιματολογικούς
χωρίς δείκτες φλεγμονής και αυξημένη καλπροτεκτίνη κοπράνων. Διενεργήθηκε ενδοσκόπηση του
κατώτερου πεπτικού, όπου διαπιστώθηκε μισχωτός πολύποδας στη σπληνική καμπή και αφαιρέθηκε με
βρόχο. Η βιοψία ανέδειξε νεανικό αμαρτωματώδη πολύποδα με φλεγμονώδη στοιχεία. Μετά την αφαίρεση
του πολύποδα δόθηκε η οδηγία επανεκτίμησης της FC η οποία επανήλθε σε φυσιολογικά όρια. 3 χρόνια
αργότερα εμφάνισε εκ νέου διαλείπουσες αιμορραγικές κενώσεις, εντοπισμένο κοιλιακό άλγος στο αριστερό
υποχόνδριο με φυσιολογικούς αιματολογικούς δείκτες και αύξηση εκ νέου της καλπροτεκτίνης κοπράνων.
Στην 2η ενδοσκόπηση διαπιστώθηκε εντοπισμένη φλεγμονή στην σπληνική καμπή μήκος περίπου 10 εκ.
του τύπου της Crohn. Ο υπόλοιπος έλεγχος λεπτού και παχέος εντέρου δεν ανέδειξε επιπλέον παθολογία. Συνοδά ο ασθενής εμφάνιζε κλινικά και ακτινολογικά ευρήματα ιερολαγονίτιδας και θετικό το αντιγόνο
HLA-B27. Ο ασθενής έκτοτε τέθηκε σε βιολογικό παράγοντα για την νόσο Crohn και την ιερολαγονίτιδα. Στο
μέχρι τώρα follow up (2 έτη) παραμένει σε κλινική και εργαστηριακή ύφεση με φυσιολογική καλπροτεκτίνη
κοπράνων.
Συμπεράσματα: O JP πρέπει να τίθεται στη διαφορική διάγνωση σε παιδιά με αιμορραγικές κενώσεις
και παθολογική καλπροτεκτίνη κοπράνων. Ο μονήρης πολύποδας συνήθως δεν υποτροπιάζει, θα πρέπει
όμως να υπάρχει υποψία εμφάνισης ΙΦΝΕ σε περιπτώσεις με παθολογική FC.
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EPP35
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΙΦΝΕ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Αθανασία Δέτσικα, Νικόλαος Κτενόπουλος, Μιχάλης Ζαχαράκης
Α› Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων», Αθήνα
Σκοπός: Σκοπός της συγκεκριμένης ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση μιας περίπτωσης ασθενούς με νέα
διάγνωση ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου που εκδηλώθηκε με εξωεντερικά συμπτώματα
(μεταναστευτική αρθρίτιδα) .
Υλικό-μέθοδοι: Άντρας 57 ετών προσέρχεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με αδυναμία
ορθοστάτισης λόγω προοδευτικώς επιδεινούμενου άλγους και περιορισμού της κινητικότητας της
άρθρωσης του αριστερού γόνατος από μηνός. Αναφέρει από εβδομάδος, συνοδό εμπύρετο έως 38,2?C
με διαρροικές κενώσεις (6-7 καθημερινώς) με πρόσμιξη αίματος και απώλεια 17 κιλών τους τελευταίους
2 μήνες, χωρίς όμως συνοδό απώλεια όρεξης. Περιγράφει παρόμοια συμπτώματα προ μηνός στην
δεξιά άρθρωση του γόνατος τα οποία αποδόθηκαν σε κρίση ουρικής αρθρίτιδας και υφέθηκαν αυτόματα.
Συνολικά αναφέρει τρία επεισόδια αρθρίτιδας την τελευταία διετία στις αρθρώσεις των γόνατων χωρίς
όμως την ανεύρεση του αίτιου. Από το ατομικό αναμνηστικό, αναφέρει αρτηριακή υπέρταση και κάπνισμα
το οποίο έχει διακόψει. Από τη κλινική εξέταση, ο ασθενής είναι ωχρός, καχεκτικός, χωρίς έλκη στοματικής
κοιλότητας και χωρίς ευρήματα συμβατά με συστηματική λοίμωξη. Στην άρθρωση του αριστερού γόνατος
διαπιστώνεται παρουσία υγρού το οποίο και παρακεντήθηκε. Οι λοιπές αρθρώσεις ελέγχονται φυσιολογικές. Από τον εργαστηριακό έλεγχο, εμφάνιζε Ht:34%, MCV:84,WBC:6.800, ΤΚΕ:95, CRP:180mg/
dl, Fe:6mg/dl και Alb:2 mg/dl ενώ στάλθηκε έλεγχος για HLA-B27 αντιγόνα ιστοσυμβατότητας. Ο απεικονιστικός έλεγχος (αξονική τομογραφία κοιλίας) δεν ανέδειξε συλλογές ή αποστηματικές κοιλότητες. Ο
ενδοσκοπικός έλεγχος (κολονοσκόπηση) έδειξε εικόνα σοβαρού βαθμού κολίτιδας (Mayo=3) η οποία εκτεινόταν από το το σιγμοειδές ως το τυφλό. Η ιστολογική εξέταση ήταν συμβατή με ΙΦΝΕ χωρίς να καθορίζεται
ο τύπος. Από την παρακέντηση του αρθρικού υγρού διαπιστώθηκε υγρό φλεγμονώδους αιτιολογίας με
WBC:1500/κοπ,Πολυμορφοπύρηνα:75%,RBC:150.000/κοπ, χωρίς κρυστάλλους ουρικού οξέος και στείρα καλλιέργεια. Αποτελέσματα: Τα ευρήματα ήταν συμβατά με ΙΦΝΕ και ο ασθενής τέθηκε σε ενδοφλέβια
κορτικοστεροειδή με άμεση κλινική και βιοχημική ανταπόκριση. Την τέταρτη ημέρα χορηγήθηκε θεραπεία
με τον βιολογικό παράγοντα infliximab.
Συμπεράσματα: Η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου είναι δυνατόν να παρουσιαστεί με ποικίλα συμπτώματα
από το μυοσκελετικό. Η περιφερική αρθρίτιδα αφορά το 5-20% των ασθενών. Σχεδόν οι μισοί ασθενείς με
ΙΦΝΕ θα παρουσιάσουν εξωεντερικές εκδηλώσεις κατά τη πορεία της νόσου αλλά συχνά διαλάθουν της
προσοχής αν δεν υπάρχουν ευρήματα από το πεπτικό σύστημα.
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EPP36
ΝΟΣΟΣ CROHN ΤΗΣ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ: ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ
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Σκοπός: Η νόσος Crohn που είναι περιορισμένη στη σκωληκοειδή απόφυση είναι σπάνια και υπολογίζεται
ότι αποτελεί το 0.2% - 1.8% των σκωληκοειδεκτομών [1].
Υλικό - Μέθοδοι: Άνδρας ασθενής 16 ετών προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών λόγω οξέος
κοιλιακού άλγους στο δεξιό λαγόνιο βόθρο τις τελευταίες 10 ώρες με συνοδό ανορεξία χωρίς άλλα
συμπτώματα. Από το ιστορικό ανέφερε ένα σταθερό πόνο σαν κράμπα περιομφαλικά τις τελευταίες
8 ημέρες. Η κλινική εξέταση ανέδειξε θετικό σημείο Mc Burney και αναπηδώσα ευαισθησία, ενώ στον
εργαστηριακό έλεγχο ανευρέθηκαν υψηλά λευκά αιμοσφαίρια και ουδετερόφιλα χωρίς όμως αυξημένη
CRP (WBC= 14.8 K/UL, NEUT 85%, CRP= 0.5 mg/dl). Ένας υπερηχογραφικός έλεγχος της άνω και κάτω
κοιλίας πραγματοποιήθηκε ο οποίος επιβεβαίωσε τη διάγνωση της οξείας σκωληκοειδίτιδας: διογκωμένη
σκωληκοειδής απόφυση, ασυμπίεστη, ελεύθερο υγρό πέριξ αυτής και φλεγμονή του γειτονικού λίπους.
Κατά συνέπεια, ο ασθενής υποβλήθηκε σε σκωληκοειδεκτομή. Κατά την επέμβαση η σκωληκοειδής απόφυση ανευρέθηκε διογκωμένη και οιδηματώδης, ενώ το τυφλό και ο τελικός ειλεός ήταν φυσιολογικοί.
Μετεγχειρητικά, ο ασθενής ανένηψε χωρίς επιπλοκές και πήρε εξιτήριο την 2η μετεγχειρητική ημέρα. Η
ιστολογική έκθεση υπέδειξε τη διάγνωση της μεμονωμένης νόσου Crohn της σκωληκοειδούς απόφυσης.
Ο ασθενής υποβλήθηκε σε κολονοσκόπηση 3 μήνες μετεγχειρητικά, η οποία δεν φανέρωσε κανένα σημάδι
νόσου Crohn στο παχύ έντερο και στον τελικό ειλεό, ενώ η καλπροτεκτίνη κοπράνων ήταν 40 μg/mg. Ο
ασθενής παραμένει ελεύθερος συμπτωμάτων 3 χρόνια αργότερα.
Αποτελέσματα: H συχνότητα της νόσου Crohn είναι 200 νέες περιπτώσεις ανά 100,000 ενήλικες και 40
νέες περιπτώσεις ανά 100,000 παιδιά [2]. Η σκωληκοειδής απόφυση μπορεί να προσβληθεί στο 21% λόγω
επέκτασης από τον τελικό ειλεό ή το τυφλό, ενώ η μεμονωμένη προσβολή της σκωληκοειδούς απόφυσης
είναι σπάνια [3]. Η κυριότερη εκδήλωσή της μεμονωμένης νόσου Crohn στη σκωληκοειδή απόφυση είναι
οξύς πόνος στο δεξιό λαγόνιο βόθρο, ο οποίος συνήθως προϋπάρχει 3 ημέρες έως 3 εβδομάδες. Είναι
αδύνατο να διακριθεί προεγχειρητικά από την οξεία σκωληκοειδίτιδα [4].
Συμπεράσματα: Στην σπάνια περίπτωση της μεμονωμένης νόσου Crohn της σκωληκοειδούς απόφυσης,
η θεραπεία εκλογής είναι η σκωληκοειδεκτομή και καμία περαιτέρω θεραπεία δεν χρειάζεται [5].
References:
1. Lee CJ, Flores SW, Siaghani PJ. Isolated appendiceal Crohn’s disease. AMSRJ. 2015;2:66-70.
2. El-Saady A. Crohn’s disease limited to the appendix, case report. Egypt J Surg. 2016;35:460-463.
3. Stangl PC, Herbst F, Birner P, Oberhuber G. Crohn’s disease of the appendix. Virchows Arch.
2002;440:397-403.
4. Machado NO, Chopra PJ, Al Hamdani A. Crohn’s disease of the appendix with enterocutaneous fistula
post-appendicectomy; an approach to management. N Am J Med Sci. 2010;2:158-161
5. Han H, Kim H, Rehman A, Jang SM, Paik SS. Appendiceal Crohn’s disease clinically presenting as
acute appendicitis. World J Clin Cases. 2014;2:888-892.
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Σκοπός: Το σύνδρομο Cogan (CSy) είναι ένα σπάνιο αυτοάνοσο σύνδρομο ισχυρά σχετιζόμενο με τα
Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου (ΙBD).Χαρακτηρίζεται από την τριάδα της ταχείας έκπτωσης ακοής(συχνά οδηγώντας σε κώφωση), οφθαλμική προσβολή και διάστημα λιγότερο των 2 ετών μεταξύ της αιθουσαιοκοχλιακής και της οφθαλμικής συμπτωματολογίας.
Υλικό-Μέθοδοι: Ασθενής θήλυ 23 ετών, καπνίστρια παραπέμπεται από τους ρευματολόγο και
ωτορινολαρυγγολόγο μετά από πρόσφατη διάγνωση συνδρόμου Cogan για αξιολόγηση στο τακτικό ιατρείο
ΙΦΝΕ λόγω ισχυρής συσχέτισης του συνδρόμου με συνύπαρξη ΙΦΝΕ. Η ασθενής ήδη λαμβάνει θεραπεία
συντήρησης Μεθυλπρεδνιζολόνης (MP) 6mg/ημερησίως και Μεθοτρεξάτης (MTX) 15mg/εβδομαδιαίως.
Δεν αναφέρει γαστρεντερολογικά συμπτώματα πριν ή κατά τη διάρκεια της θεραπείας συντήρησης. Από
το ατομικό ιστορικό, αναφέρει φυσιολογικές κενώσεις με διαλείπουσα εμφάνιση βλέννης στα κόπρανα.
Αποτελέσματα: Η ασθενής υποβάλλεται σε κολονοσκόπηση με ανάδειξη αφθωδών ελκών στον τελικό ειλεό
ενώ το παχύ έντερο δεν εμφανίζει βλεννογονικές αλλοιώσεις.Η ιστολογική εξέταση αποκαλύπτει χρόνια
διατοιχωματική φλεγμονή με διαταραχή της αρχιτεκτονικής των κρυπτών και λαχνών, άνευ παρουσίας
κοκκιωμάτων,συμβατή με ΙΦΝΕ-τύπου Crohn (CD). Επιπρόσθετα, υποβάλλεται σε MRI εντερογραφία με
ανάδειξη ήπιας πάχυνσης και μέτριας ενίσχυσης του εντερικού τοιχώματος,σε μήκος 4 εκατ. στον τελικό
ειλεό. Η καλπροτεκτίνη κοπράνων (FC) ανευρίσκεται σε επίπεδα 375mg/dl (Φ.Τ 0-50mg/dl). Η ασθενής
ήδη λαμβάνει MTX και MP,ενώ με στόχο να βελτιωθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα μετά από διεπιστημονική συνεργασία αποφασίζεται αύξηση της MTX σε 25mg/εβδομαδιαίως. Σε follow up ενδοσκόπηση
κατωτέρου πεπτικού σε διάστημα 6 μηνών, τόσο ενδοσκοπικά όσο και ιστολογικά τεκμηριώνεται CD σε
ύφεση με ομαλοποίηση της καλπροτεκτίνης κοπράνων.
Συμπεράσματα:Το σύνδρομο Cogan είναι σπάνιο σύνδρομο με άτυπη κλινική εικόνα στο 20% των
ασθενών. Το συχνότερο σύμπτωμα είναι η ταχεία έκπτωση της ακοής που μπορεί να οδηγήσει σε
κώφωση άνευ θεραπείας. Μπορεί να προϋπάρχει ή να ακολουθεί τη διάγνωση των IΦΝΕ.Η θεραπευτική
παρέμβαση πρέπει να είναι άμεση και επιθετική, με διεπιστημονική προσέγγιση .Συμπερασματικά ,κάθε
αιθουσαιοκοχλιακή δυσλειτουργία σε ασθενή με ΙΦΝΕ θα πρέπει να αξιολογείται προς αποκλεισμό του
συνδρόμου Cogan.
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Πευκιανάκη Ιωάννα

29

Μπιτάδος Παναγιώτης

50

Πολύμερος Δημήτριος

11

Πόντας Χρήστος

23

Πουλάκη Αικατερίνη

39

Μπιτούλη Αφροδίτη

38, 41, 49

Μπλέτσα Μαρία

28

Μπουζούκας Σωκράτης

43

Μπουμπόναρης Αλέξανδρος

21

Ν
Νικολάκης Γεώργιος

60

Νικολάου Μαρία

40

Νικολάου Πηνελόπη

7, 41, 49

Ντάγκας Αθανάσιος

58

70

Ρ
Ρενιέρης Γεώργιος

60

Ρίζος Ευριπίδης

11

Ροβίθη Μ.
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Σ
Σακκά Βησσαρία

Τσιρώνη Ευτυχία
14

Σαριμπεγιόγλου Νικόλαος

8

Σαχτούρης Γεώργιος

8

Σκούρας Ιωάννης

61

Σούκα Ευθυμία

61

Σουφλέρης Κωνσταντίνος
Στασινοπούλου Σωτηρία
Σταυρινίδης Σταύρος
Σταφυλίδου Μαρία

21, 43
60
8
47, 66

Στεργίου Ευδοξία

43

Στεφανίδου Μαρία

50

Στεφανόπουλος Αναστάσιος

6

Στεφάνου Στέφανος

65

Στεφάνου Χρήστος

65

Στουπάκη Μαρία

13, 48

Στρουμπούλη Ευαγγελία

30

Σφουγκατάκης Νικόλαος

30

Σωτήροβα Ήρα

39

Τελάκης Εμμανουήλ

6

Τεπελένης Κώστας

65

Τζαμπούρας Νικόλαος

34

Τζατζάγου Γλυκερία

66

Τζιλβές Δημήτρης

43

Τηνιακού Δήμητρα

10, 21, 28
20, 24

Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος

11, 63

Τριάντος Χρήστος

44, 45
20

Φ
Φασούλας Κωνσταντίνος
Φεσσάτου Σμαραγδή
Φιλιππάκου Αικατερίνη
Φούκας Περικλής
Φωτεινογιαννοπούλου Καλλιόπη

21, 43
63
6, 61
63
21, 33, 50,
53

Χ
Χανιωτάκης Ιωάννης

60

Χατζηδάκης Αλέξανδρος

11

Χατζόπουλος Αντώνιος

44, 45

Χατζόπουλος Ευθύμιος

43

Χέρα Μαρουλιώ

44, 45

Χέρας Παναγιώτης

44, 45

Χρηστίδου Αγγελική

23
12, 21, 34, 37

Χριστοφόρου Μάριος

52

Χρύσανθος Νικόλαος

30, 59

Ψ
Ψημένου Ερασμία

48

Ψιστάκης Ανδρέας

31

40
20, 21, 24, 46, 56

Τρίκολα Άρτεμις

23

Τριμπόνιας Γεώργιος

10

Τσαμακίδης Κλεισθένης

8

Τσαπλαρής Παρασκευάς

56

Τσελεκούνη Παρασκευή

Τσολιάς Χρυσόστομος

6, 21, 61

60

Τουρκοχρήστου Ευανθία
Τριανταφύλλου Χαρίλαος

Τσόκκου Κορνηλία

Χριστοδούλου Δημήτριος

Τ

Τζουβαλά Μαρία

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

46, 56

Τσέτης Δημήτριος

57

Τσιλογιάννη Ζωή

11
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Χορηγοί
Μεγάλοι Χορηγοί

Χορηγοί
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