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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
 ΑΣΘΕΝΩΝΑΣΘΕΝΩΝ

 ΜΕΜΕ
 ΙΦΝΕΙΦΝΕ

••ΔραστηριότηταΔραστηριότητα
 

τηςτης
 

νόσουνόσου
••ΠαρενέργειεςΠαρενέργειες

 
φαρμάκωνφαρμάκων

••ΛοιμώξειςΛοιμώξεις
••ΔιαταραχέςΔιαταραχές

 
θρέψηςθρέψης

••ΕξωεντερικάΕξωεντερικά
 

προβλήματαπροβλήματα
••ΔυσπλασίαΔυσπλασία

 
––

 
καρκίνοςκαρκίνος

••ΕμβολιασμοίΕμβολιασμοί
••ΓονιμότηταΓονιμότητα‐‐

 
κύησηκύηση

••ΨυχολογικάΨυχολογικά
 

προβλήματαπροβλήματα



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
 ΑΣΘΕΝΩΝΑΣΘΕΝΩΝ

 ΜΕΜΕ
 ΙΦΝΕΙΦΝΕ

••ΚλινικήΚλινική

••ΕργαστηριακήΕργαστηριακή

••ΑπεικονιστικήΑπεικονιστική

••ΕνδοσκοπικήΕνδοσκοπική



ΚλινικοίΚλινικοί  δείκτεςδείκτες  ενεργότηταςενεργότητας

ΕλκώδηςΕλκώδης
 

ΚολίτιδαΚολίτιδα
••Truelove Truelove ––

 
WittsWitts

••St St ΜΜarkark’’s (Powell s (Powell ––
 

Tuck)Tuck)
••ΣφαιρικήΣφαιρική

 
κλινικήκλινική

 
αξιολόγησηαξιολόγηση

 
((Physician Physician 

Global Assessment)Global Assessment)
••ΑπλόςΑπλός

 
δείκτηςδείκτης

 
ενεργότηταςενεργότητας

 
τηςτης

 
κολίτιδαςκολίτιδας

 ((simple clinical colitis activity index)simple clinical colitis activity index)
••Mayo scoreMayo score

ΝόσοςΝόσος
 

CrohnCrohn
••CrohnCrohn’’s Disease Activity Index (CDAI)s Disease Activity Index (CDAI)

••Harvey Harvey ––
 

BradshawBradshaw
••Fistula drainage assessmentFistula drainage assessment

•Αριθμός
 

κενώσεων, αίμα, κοιλιακό
 

άλγος, μάζα
•Πυρετός, ταχυκαρδία, γενική

 
κατάσταση

•Σωματικό
 

βάρος
•Επιπλοκές
•Εξωεντερικές

 
εκδηλώσεις

•ΤΚΕ, Hb
•Σιγμοειδοσκόπηση



ΕργαστηριακήΕργαστηριακή
 

παρακολούθησηπαρακολούθηση
 

ενεργότηταςενεργότητας



ΤαχύτηταΤαχύτητα
 

ΚαθίζησηςΚαθίζησης
 

ΕρυθρώνΕρυθρών

•Βραδεία
 

ανταπόκριση

•Συσχέτιση
 

με
 

κλινική
 

και
 

ενδοσκοπική
 βαρύτητα

 
στην

 
ΕΚ

•Φυσιολογική
 

σε
 

πρωκτίτιδα



CC‐‐reactive proteinreactive protein

••ΒραχύςΒραχύς
 

χρόνοςχρόνος
 

ημιζωήςημιζωής
••ΣυσχέτισηΣυσχέτιση

 
μεμε

 
κλινικήκλινική

 
ενεργότηταενεργότητα

 
((CD)CD)

••ΣυσχέτισηΣυσχέτιση
 

μεμε
 

ενδοσκοπικήενδοσκοπική
 

βαρύτηταβαρύτητα
••ΠρογνωστικόςΠρογνωστικός

 
δείκτηςδείκτης

 
υποτροπήςυποτροπής;;;;

••ΠρογνωστικόςΠρογνωστικός
 

δείκτηςδείκτης
 

κολεκτομήςκολεκτομής
 

σεσε
 

κεραυνοβόλοκεραυνοβόλο
 

ΕΚΕΚ

••ΨευδώςΨευδώς
 

χαμηλήχαμηλή
 

((ειλεΐτιδαειλεΐτιδα
 

μεμε
 

χαμηλόχαμηλό
 

BMI)BMI)

Cacheux, Am J Gastro, 2008Cacheux, Am J Gastro, 2008
ECCO, 2009ECCO, 2009

Consigny, IBD, 2006Consigny, IBD, 2006
Desai,  APT, 2007Desai,  APT, 2007

Florin,  Scand J Gastro, 2006Florin,  Scand J Gastro, 2006





ΠρωτεΐνεςΠρωτεΐνες
 

κοπράνωνκοπράνων

ΚαλπροτεκτίνηΚαλπροτεκτίνη

••ELISA (cutELISA (cut‐‐off: 50 off: 50 μμg/g)g/g)

••ΣυσχέτισηΣυσχέτιση
 

μεμε
 

κλινικήκλινική
 

καικαι
 

ενδοσκοπικήενδοσκοπική
 

δραστηριότηταδραστηριότητα

••ΦυσιολογικήΦυσιολογική
 

σεσε
 

ενδοσκοπικήενδοσκοπική
 

επούλωσηεπούλωση
 

((Tibble, Gut, 2000)Tibble, Gut, 2000)

••ΠρογνωστικόςΠρογνωστικός
 

δείκτηςδείκτης
 

υποτροπήςυποτροπής; (; (Tibble, Gastro, 2000Tibble, Gastro, 2000

DD’’Inca, Am J Gastro, 2008)Inca, Am J Gastro, 2008)



ΚαλπροτεκτίνηΚαλπροτεκτίνη
 ––  πρόγνωσηπρόγνωση

 υποτροπήςυποτροπής

CDCD UCUC

ΕυαισθησίαΕυαισθησία: 87% : 87% 
ΕιδικότηταΕιδικότητα:43%:43%

ΕυαισθησίαΕυαισθησία: 89% : 89% 
ΕιδικότηταΕιδικότητα:82%:82%

Costa, Gut, 2005Costa, Gut, 2005



ΑναιμίαΑναιμία

••66‐‐74% 74% 
 

σεσε
 

ΙΦΝΕΙΦΝΕ

••68% 68% τωντων
 

ενδονοσοκομειακώνενδονοσοκομειακών
 

ασθενώνασθενών

••ΣιδηροπενίαΣιδηροπενία
 

(36(36‐‐90%)90%)

••ΑναιμίαΑναιμία
 

χρονίαςχρονίας
 

νόσουνόσου

Kulnig, APT, 2006Kulnig, APT, 2006



ΣιδηροπενίαΣιδηροπενία
 

καικαι
 

ΙΦΝΕΙΦΝΕ
 φυσιολογικήφυσιολογική

 
φεριτίνηφεριτίνη

 χαμηλόςχαμηλός
 

FeFe
 χαμηλήχαμηλή

 
τρανσφερίνητρανσφερίνη

 φυσιολογικόφυσιολογικό
 

MCVMCV

••↓↓φεριτίνηφεριτίνη, , 
••↓↓κορεσμόςκορεσμός

 
τρανσφερίνηςτρανσφερίνης

••↑↑σιδηροδεσμευτικήσιδηροδεσμευτική
 

ικανότηταικανότητα
••↓↓

 
MCVMCV

ΣιδηροπενίαΣιδηροπενία



ΔιάγνωσηΔιάγνωση  σιδηροπενίαςσιδηροπενίας
ΦερριτίνηΦερριτίνη

••≤≤30 30 μμg/L (g/L (χωρίςχωρίς
 

ενεργόενεργό
 

φλεγμονήφλεγμονή))
••≤≤

 
100 100 μμg/Lg/L

 
((παρουσίαπαρουσία

 
φλεγμονήςφλεγμονής))

••ΘεραπευτικήΘεραπευτική
 

δοκιμήδοκιμή
 

Fe Fe καικαι
 

εκτίμησηεκτίμηση
 Hb Hb σεσε

 
4 4 εβδομάδεςεβδομάδες

••ΣιδηροπενίαΣιδηροπενία
 

χωρίςχωρίς
 

αναιμίααναιμία



ΣτόχοςΣτόχος
 

σιδηροθεραπείαςσιδηροθεραπείας
•Hb>13 g/L άνδρες
•Hb>12 g/L γυναίκες
•Φυσιολογική

 
φερριτίνη

Kulnigg, Am J Gastroenterol, 2008Kulnigg, Am J Gastroenterol, 2008



ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση
 

φαρμακευτικήςφαρμακευτικής
 

τοξικότηταςτοξικότητας
•Σουλφασαλαζίνη, μεσαλαζίνη

•Νεφροτοξικότητα
 

(0,26% /p/y)
•Κρεατινίνη

 
(αρχικά, ανά

 
3‐4 μ., ετήσια)

•Θειοπουρίνες
•TPMT (0,5% χαμηλή)
•Γενική

 
αίματος

•Ανά
 

7‐15 ημέρες
 

– 1ος
 

μήνας
•Ανά

 
3‐μηνο

•Ηπατική
 

βιοχημεία, PLT
•Ανά

 
3‐μηνο

•Παγκρεατικά
 

ένζυμα
•Κοιλιακό

 
άλγος

Gisbert, IBD, 2007Gisbert, IBD, 2007

ECCO,  2010ECCO,  2010

AGA,  2006AGA,  2006

Gisbert, Am J Gastro,  2007Gisbert, Am J Gastro,  2007



•Μεθοτρεξάτη
•Γενική

 
άιματος, ηπατική

 
βιοχημεία

•Ανά
 

7‐15 ημέρες
 

– 1ος
 

μήνας

•Ανά
 

μήνα
 

για
 

6 μήνες

•Ανά
 

3‐μηνο

•Ηπατική
 

βιοψία;

•Αντι‐ΤΝF
•Γενική

 
αίματος, ηπατική

 
βιοχημεία

•Ανά
 

3‐6 μήνες

ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση
 

φαρμακευτικήςφαρμακευτικής
 τοξικότηταςτοξικότητας

ECCO,  2010ECCO,  2010

AGA,  2006AGA,  2006



••ΚορτικοστεροειδήΚορτικοστεροειδή
••ΔενΔεν

 
υπάρχουνυπάρχουν

 
συγκεκριμένασυγκεκριμένα

 
πρωτόκολλαπρωτόκολλα

 παρακολούθησηςπαρακολούθησης

••ΜεταβολικόΜεταβολικό
 

profileprofile

••ΑρτηριακήΑρτηριακή
 

πίεσηπίεση

••ΟφθαλομολογικήΟφθαλομολογική
 

εξέτασηεξέταση
 

((ετήσιαετήσια;);)

••ΜεταβολικήΜεταβολική
 

οστικήοστική
 

νόσοςνόσος

ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση
 

φαρμακευτικήςφαρμακευτικής
 τοξικότηταςτοξικότητας

AGA,  2006AGA,  2006



ΜεταβολικήΜεταβολική
 

οστικήοστική
 

νόσοςνόσος
 

& & ΙΦΝΕΙΦΝΕ

••ΧαμηλήΧαμηλή
 

οστικήοστική
 

πυκνότηταπυκνότητα
 

(20(20‐‐50%)50%)

••ΑυξημένηΑυξημένη
 

συχνότητασυχνότητα
 

οστεοπορωτικώνοστεοπορωτικών
 

καταγμάτωνκαταγμάτων
 

σεσε
 

ΙΦΝΕΙΦΝΕ

••ΠαράγοντεςΠαράγοντες
 

κινδύνουκινδύνου
••ΧαμηλήΧαμηλή

 
οστικήοστική

 
πυκνότηταπυκνότητα

••ΗλικίαΗλικία
••ΈκθεσηΈκθεση

 
σεσε

 
κορτικοειδήκορτικοειδή

••ΔυσαπορρόφησηΔυσαπορρόφηση
••ΥποθρεψίαΥποθρεψία
••ΚάπνισμαΚάπνισμα
••ΙστορικόΙστορικό

 
κατάγματοςκατάγματος

••ΚαφέςΚαφές/ / αλκοολαλκοολ

Loftus, Gastro, 2002Loftus, Gastro, 2002

Reinshagen, JCC, 2008Reinshagen, JCC, 2008



ΟστεοπόρωσηΟστεοπόρωση
 

σεσε
 

ασθενείςασθενείς
 

μεμε
 

ΙΦΝΕΙΦΝΕ



ΜέτρησηΜέτρηση
 

οστικήςοστικής
 

πυκνότηταςπυκνότητας
 Dual energy XDual energy X‐‐ray absorptiometryray absorptiometry

 DEXADEXA‐‐scanscan
••ΠροηγούμενοΠροηγούμενο

 
οστεοπορωτικόοστεοπορωτικό

 
κάταταγμακάταταγμα

••> 65 > 65 ετώνετών

••ΈκθεσηΈκθεση
 

σεσε
 

κορτικοστεροειδήκορτικοστεροειδή

••>3 >3 μήνεςμήνες

••>2,5 >2,5 mg/d mg/d πρεδνιζολόνηπρεδνιζολόνη

••ΑνάΑνά
 

22‐‐3 3 χρόνιαχρόνια
 

((ΤΤ‐‐score score >0>0))

••ΑνάΑνά
 

έτοςέτος
 

((στεροειδήστεροειδή, , ΤΤ‐‐score <0)score <0)

AGA, Techn review, 2003AGA, Techn review, 2003
Lichtenstein, IBD, 2006Lichtenstein, IBD, 2006
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ΑπεικονιστικήΑπεικονιστική  παρακολούθησηπαρακολούθηση

•Απλή
 

ακτινογραφία
 

κοιλίας

•Διάβαση
 

λεπτού
 

εντέρου
 

–
 

εντερόκλυση

•CT / MRI εντερόκλυση







CT CT εντερογραφίαεντερογραφία
 

‐‐
 

εντερόκλυσηεντερόκλυση

••ΈκτασηΈκταση
 

προσβολήςπροσβολής
 

λλ..εε., ., πάχυνσηπάχυνση
 

τοιχώματοςτοιχώματος, , 
 μεσεντέριαμεσεντέρια

 
λεμφαδενοπάθειαλεμφαδενοπάθεια, , επιπλοκέςεπιπλοκές

••ΕυαισθησίαΕυαισθησία: : 82% 82% ΕιδικότηταΕιδικότητα
 

89%89%

••ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση
 

τηςτης
 

δραστηριότηταςδραστηριότητας
 

τηςτης
 

νόσουνόσου
Hara, AJR, 2008Hara, AJR, 2008





••ΚαλύτερηΚαλύτερη
 

αντίθεσηαντίθεση
 

((συριγγικήσυριγγική
 

––
 

διατιτραίνουσαδιατιτραίνουσα
 νόσονόσο))

••ΠαθολογικήΠαθολογική
 

πρόσληψηπρόσληψη
 

σεσε
 

ενεργόενεργό
 

νόσονόσο

•Διαφοροδιάγνωση
 

ουλώδους
 

από
 

φλεγμονώδη
 στένωση

••ΧωρίςΧωρίς
 

ιονίζουσαιονίζουσα
 

ακτινοβολίαακτινοβολία
 

((επαναληπτικέςεπαναληπτικές
 εξετάσειςεξετάσεις))

MRI MRI εντερογραφίαεντερογραφία
 

‐‐
 

εντερόκλυσηεντερόκλυση

Masselli,  Abdom Imaging, 2004Masselli,  Abdom Imaging, 2004

Rimolla, Gut, 2009Rimolla, Gut, 2009









MRI MRI & & περιπρωκτικήπεριπρωκτική
 

νόσοςνόσος

••ΔιαγνωστικήΔιαγνωστική
 

ακρίβειαακρίβεια
 

>90%>90%

••MRI, EUA, EAUSMRI, EUA, EAUS

••ΔιαγνωστικήΔιαγνωστική
 

ακρίβειαακρίβεια: 100%: 100%

Buchanan, Radiology, 2004Buchanan, Radiology, 2004

Schwarz, Gastro, 2001



Ng, Am J Gastro, 2009Ng, Am J Gastro, 2009



ΘρέψηΘρέψη
 

& & ΙΦΝΕΙΦΝΕ

••ΑπώλειαΑπώλεια
 

βάρουςβάρους: : 

••7070‐‐80% 80% τωντων
 

νοσοκομειακώννοσοκομειακών
 

ασθενώνασθενών

••2020‐‐40% 40% τωντων
 

εξωνοσοκομειακώνεξωνοσοκομειακών
 

ασθενώνασθενών

••ΠαθοφυσιολογίαΠαθοφυσιολογία

••ΜειωμένηΜειωμένη
 

πρόσληψηπρόσληψη
 

τροφήςτροφής

••ΔυσαπορρόφησηΔυσαπορρόφηση

••ΕντερικέςΕντερικές
 

απώλειεςαπώλειες

••ΥπερμεταβολικήΥπερμεταβολική
 

κατάστασηκατάσταση

••ΦάρμακαΦάρμακα



ECCO consensus, 2010ECCO consensus, 2010



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση
 

θρέψηςθρέψης
••ΣωματικόΣωματικό

 
βάροςβάρος, , Body Mass IndexBody Mass Index

••ΔιατροφολογικόΔιατροφολογικό
 

ιστορικόιστορικό
••ΠρόσληψηΠρόσληψη

 
πρωτεϊνώνπρωτεϊνών

••ΠρόσληψηΠρόσληψη
 

υδατανθράκωνυδατανθράκων
••ΠρόσληψηΠρόσληψη

 
CaCa

••ΠρόσληψηΠρόσληψη
 

FeFe
••ΠρόσληψηΠρόσληψη

 
φυλλικούφυλλικού

••ΠρόσληψηΠρόσληψη
 

βιταμινώνβιταμινών
 

ΑΑ, , ΒΒ, , C, D, EC, D, E

••ΑνθρωπομετρίαΑνθρωπομετρία
••ΠάχοςΠάχος

 
δερματικήςδερματικής

 
πτυχήςπτυχής

 
τρικεφάλουτρικεφάλου

••ΠερίμετροςΠερίμετρος
 

βραχίοναβραχίονα

•Ενεργός
 

νόσος;
•Επιπλοκές;
•Οστεοπόρωση;
•Καθυστέρηση

 
ανάπτυξης;



ΔιατροφολογικέςΔιατροφολογικές
 

παρεμβάσειςπαρεμβάσεις

••ΔιόρθωσηΔιόρθωση
 

μεμονωμένωνμεμονωμένων
 

ελλειμάτωνελλειμάτων
••Fe, B12, Fe, B12, vitDvitD, Ca, , Ca, φυλλικόφυλλικό

••ΣυμπληρώματαΣυμπληρώματα
 

διατροφήςδιατροφής

••ΑποκλειστικήΑποκλειστική
 

υγρήυγρή
 

δίαιταδίαιτα
 

((πολυμερικήπολυμερική) () (TGFTGF‐‐ββ;);)

••ΕντερικήΕντερική
 

διατροφήδιατροφή
 

μεμε
 

σωλήνασωλήνα

••ΠαρεντερικήΠαρεντερική
 

διατροφήδιατροφή
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