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EC-IBD κειέηε 

• δηαθνξά κεηαμύ Βόξεηαο θαη  Νόηηαο Επξώπεο: 

– ΕΚ: 11.8 vs 8.7/100000 

– ΝC: 7.0 vs 3.9/100000 

• ΕΚ 40% ζπρλόηεξε ζηε βόξεηα Επξώπε: RR=1.4 (95% 

CI 1.2-1.5) 

• ΝC 80% ζπρλόηεξε ζηε βόξεηα Επξώπε: RR=1.8 (95% 

CI 1.5-2.1) 

 

 Shivananda S et al. Gut 1996 



κειέηε EpiCom 

• 31 κένηπα από 14 σώπερ ηηρ δςηικήρ Δςπώπηρ και 8 

σώπερ ηηρ αναηολικήρ Δςπώπηρ 

• 10.1 εκ. άηομα ηλικίαρ >15 εηών 

 

Burisch J et al.  Gut 2014 

Median crude annual incidence rates per 1000000 in 2010 

Γςηική Δςπώπη Αναηολική Δςπώπη 

Νόζορ Crohn 6.5 (0-10.7) 3.1 (0.4-11.5) 

Δλκώδηρ κολίηιδα 10.8 (2.9-31.5) 4.1 (2.4-10.3) 

Αηαξινόμηηη κολίηιδα 1.9 (0-39.4) 0 (0-1.2) 

Ν. Crohn  

Γςηική vs Αναη. Δςπώπη 

• 1.9 (95% CI 1.5-2.4) 

Δλκώδηρ κολίηιδα  

Γςηική vs Αναη. Δςπώπη 

• 2.1 (95% CI 1.8-2.6) 



κειέηε EpiCom 

Burisch J et al.  Gut 2014 



επίπηωζε ΙΦΝΕ θαη ειηθία 

 

 

 

Duricova D, et al. JCC 2014 

• ζπλήζεο ειηθία δηάγλωζεο: 2ε-3ε δεθαεηία 

• δηάγλωζε: 0->90 έηε  

• κέζε ειηθία δηάγλωζεο NC: 5-10 έηε λωξίηεξα ηεο ΕΚ 

• 6ε-7ε δεθαεηία: 2ε πεξίνδνο απμεκέλεο επηπηώζεο  

 

 



επίπηωζε ΙΦΝΕ θαη ειηθία 

 

 

 

Duricova D, et al. JCC 2014 

Hussain SW & Pardi DS. Drugs Aging 2010 

• early onset  (πξηλ απν ηελ εθεβεία): 5-10% ηωλ ΙΦΝΕ 

•  elderly onset (ειηθηωκέλνη): 10-15% 

          - 65% ηελ 6ε δεθαεηία 

          - 25% ηελ 7ε δεθαεηία 

          - 10% ηελ 8ε δεθαεηία 

 

 



elderly onset – νξηζκόο 

 

 

 

Sturm A, et al. JCC 2017 

• εκθάληζε ηεο λόζνπ ζε άηνκα ειηθίαο ≥ 60 εηώλ 

 

 

ECCO current practice position 



επίπηωζε ΙΦΝΕ θαη ειηθηωκέλνη 

• 1/8 πεξηπηώζεηο ΕΚ ζε ειηθηωκέλνπο 

• 1/20 πεξηπηώζεηο NC ζε ειηθηωκέλνπο 

 

• ΕΚ ζπρλόηεξε ηεο ΝC: 

– EK: 1.8 -20 /100000 

– NC: 1.0 -10 /100000 

 

 

 

Sturm A, et al. JCC 2017 

Charpentier C, et al. Gut 2014 

 



θιηληθή εκθάληζε ΙΦΝΕ θαη ειηθηωκέλνη 

• ζπλήζωο γπλαίθεο κε NC 

• ζπλήζωο άλδξεο κε ΕΚ 

• ζπλήζωο πην ήπηα ζπκπηώκαηα 

• ζπάληα ζπζηεκαηηθά ζπκπηώκαηα όπωο ππξεηόο, 

απώιεηα βάξνπο  

• ιηγόηεξν ζπρλά εμωεληεξηθέο εθδειώζεηο 

 

 

 

 

Sturm A, et al. JCC 2017 

 



θιηληθή εκθάληζε ΙΦΝΕ θαη ειηθηωκέλνη 

• ΕΚ: κεηωκέλε απώιεηα αίκαηνο θαη θνηιηαθό άιγνο 

• ΕΚ: ζπρλόηεξε αλάγθε γηα λνζειεία ζηελ εκθάληζε 

 

• NC: ιηγόηεξεο δηάξξνηεο, ζπρλόηεξε απώιεηα αίκαηνο 

• ΝC: απμεκέλνο θίλδπλνο ρεηξνπξγηθήο παξέκβαζεο 

 

 

 

 

Sturm A, et al. JCC 2017 

 



θαηλόηππνο ΕΚ θαη ειηθηωκέλνη 

• εληόπηζε: αξηζηεξή (Ε2): 45% (95% CI 40-50) 

                      οπθίηιδα (Δ1): 22% 

                      πανκολίηιδα (Δ3): 31% 

• ζπάληα επέθηαζε ηεο λόζνπ κε ηνλ ρξόλν 

• ζπαληόηεξεο εμάξζεηο αιιά ζνβαξόηεξεο  

             

 

 

 

 

 

 

Ananthakrishnan AN, et al. JCC 2016 

Charpentier C, et al. Gut 2014 

Gisbert JP & Chaparro M. APT 2014 

 

 



θαηλόηππνο NC θαη ειηθηωκέλνη 

• εληόπηζε: παρύ έληεξν (L2): 44% (95% CI 36-52) 

                ειλεοκολονική (L3): 26%, λεπηού ενηέπος (L1): 32% 

• πεξηπξωθηηθή πξνζβνιή: 12% (95% CI 9-15) 

• ζπάληα πξνζβνιή ηνπ αλώηεξνπ ΓΕΣ: 7%  

• θιεγκνλώδεο ζπκπεξηθνξά (Β1): 68% (95% CI 61-74) 

                ζηενωηική (Β2) ή ζςπιγγοποιόρ (Β3): ζπάνια 

• ζπάληα κεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο κε ηνλ ρξόλν 

             

 

 

 

 

 

 

Ananthakrishnan AN, et al. JCC 2016 

 



ειηθηωκέλνη vs. λένη κε ΕΚ 

εληόπηζε: αξηζηεξή θνιίηηδα 

Ananthakrishnan AN, et al. JCC 2016 

 

OR 1.49, 95% CI 1.18-1.88, 



ειηθηωκέλνη vs. λένη κε NC 

εληόπηζε L1 

Ananthakrishnan AN, et al. JCC 2016 

 

OR 0.87, 95% CI 0.68-1.12  



Ananthakrishnan AN, et al. JCC 2016 

 

ειηθηωκέλνη vs. λένη κε NC 

εληόπηζε L2 

OR 2.56, 95% CI 1.88-3.48, p<0.001  



ειηθηωκέλνη vs. λένη κε NC 

εληόπηζε L3 

Ananthakrishnan AN, et al. JCC 2016 

 

OR 0.43, 95% CI 0.33-0.57 



• θιεγκνλώδεο: OR 1.19, 95% CI 1.07-1.33, p=0.002 

• ζπαληόηεξα ζπξηγγνπνηό: OR 0.48, 95% CI 0.33-0.69 

• ζηελωηηθή: OR 0.90, 95% CI 0.67-1.20 

• ζπαληόηεξα πεξηπξωθηηθή λόζνο: OR 0.64, 95% CI 

0.56-0.80 

 

 

 

 

 

 

 

Ananthakrishnan AN, et al. JCC 2016 

 

 

ειηθηωκέλνη vs. λένη κε NC 

ζπκπεξηθνξά 



ειηθηωκέλνη λεόηεξνη 

ζπκπηώκαηα ζπλνιηθά επηόηεξα ζνξπβώδε 

ζπκπηώκαηα ΕΚ 

ιηγόηεξν αίκα ζηηο 

θελώζεηο θαη θνηιηαθό 

άιγνο 

πεξηζζόηεξν αίκα ζηηο 

θελώζεηο θαη θνηιηαθό 

άιγνο 

ζπκπηώκαηα NC 

πεξηζζόηεξν αίκα ζηηο 

θελώζεηο θαη ιηγόηεξεο 

δηάξξνηεο 

πεξηζζόηεξεο δηάξξνηεο 

θαη ζπζηεκαηηθά 

ζπκπηώκαηα 

εληόπηζε ΕΚ  

αξηζηεξή θνιίηηδα, 

ζπάληα νξζίηηδα  ζπρλά παλθνιίηηδα 

εληόπηζε NC παρύ έληεξν (L2)  εηιενθνιηθή (L3) 

ζπκπεξηθνξά NC θιεγκνλώδεο (Β1) ζπξηγγνπνηόο 

εμωεληεξηθέο εθδειώζεηο  ζπάληεο ζπρλέο 

πνξεία λόζνπ ζηαζεξή ζπκπεξηθνξά ζπάληα επέθηαζε 



ζπκπεξάζκαηα 

• 10-15% ηωλ πεξηπηώζεωλ ΙΦΝΕ εκθαλίδνληαη ζε 

ειηθηωκέλνπο 

• επηόηεξα ζπκπηώκαηα 

• NC θπξίωο κε πξνζβνιή ηνπ παρένο εληέξνπ θαη κε 

θιεγκνλώδε ζπκπεξηθνξά 

• ζπλήζωο αξηζηεξή ΕΚ, ζπάληα επέθηαζε ηεο λόζνπ 

 

 

 

 

 


