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Σφντομο ιατρικό ιςτορικό 

• Άνδρασ 47 ετϊν ( Μ.Ν.) 
• Ολικι κολεκτομι για οξεία 

κολίτιδα προ 20ετίασ 
• IPAA (ςε 3 ςτάδια) 
• Περιεδρικά ςυρίγγια-

αποςτιματα  
• Πρωκτοκολεκτομι-εκτομι 

τθσ λθκφκου  & τελικι 
ειλεοςτομία 

• Αποςτιματα μαςχαλιαίεσ 
κοιλότθτεσ, όςχεο, περίνεο 

• Ορχεκτομι λόγω πυϊδουσ 
ςυλλογισ ςτο όςχεο 
 
 

Ατομικό αναμνηςτικό  

• Πρϊθν καπνιςτισ 

• BMI>32 

• Νυκτερινόσ πυρετόσ, 
εφιδρϊςεισ 

• Αιμωδίεσ άκρων  

• Ορκοςτατικι υπόταςθ 

• Ηλεκτρολυτικζσ 
διαταραχζσ, επιδείνωςθ 
νεφρ. λειτουργίασ 

• Λευκοκυττάρωςθ, 
αυξθμζνοι δείκτεσ 
φλεγμονισ 

 

 

 

Ζξεισ-Αντ. εξζταςη-
Εργαςτηριακόσ ζλεγχοσ  



Διαγνωςτικόσ-Θεραπευτικόσ χειριςμόσ 

• Πυϊδθσ ιδραδενίτιδα-
ιςχυρι υποψία NC 

• Ειλεοςκόπθςθ-OGD-SBCE-
ιςτολογικζσ  

• Διάγνωςθ νόςου Crohn λ. 
εντζρου  

• Καλλιζργεια υλικοφ 
(ςτελζχθ ςτρεπτοκόκκου) 

• Παροχζτευςθ 
αποςτθμάτων-ςυριγγίων 
μαςχάλθσ/περινζου & 
seton και Αντι-TNF  

Διαχείριςη περιςτατικοφ 



Πορεία -Ζκβαςθ 

• Σαφισ βελτίωςθ 

• Κλινικι & εργαςτθριακι  

• Συνζχιςθ τθσ αγωγισ  

• Ήπια υποςτιριξθ με 
υγρά/θλεκτρολφτεσ κατά τθ 
διάρκεια των εγχφςεων ανά 8 εβδ.   



• Κίνδυνοσ νεοπλαςίασ από τθ χριςθ AZA μόνθ 
ι ςε ςυνδυαςμό με αντι-TNF ςε περίπτωςθ 
πυϊδουσ ιδραδενίτιδασ?? 

Προβλθματιςμόσ-δίλθμμα (1) 



Πορεία νόςου 

• Επιδείνωςθσ νεφρικισ 
λειτουργίασ (κρ 2,0-2,5mg%) 

• Εντονότερθ 
ςυμπτωματολογία 

• Συχνότερθ ανάγκθ 
υποςτιριξθσ  

• Bx νεφροφ (εςτιακι 
τμθματικι 
ςπειραματοςκλιρυνςθ) 

Επιδείνωςη κλιν. εικόνασ 



Προβλθματιςμόσ-δίλθμμα (2) 

Αιτιολογία XNA  

• μεταλοιμϊδθσ?? 

• αυτοάνοςθσ αρχισ?? 

• ωσ παρενζργεια του αντι-TNF?? 



Εξωεντερικζσ εκδθλϊςεισ  

• Οηϊδεσ ερφκθμα  

• Συνζχιςθ τθσ αγωγισ με 
infliximab 

• Εμφάνιςθ εντόσ 24ϊρου από 
ζγχυςθ 

• Άμεςθ απόκριςθ ςε ςτεροειδι 



Προβλθματιςμόσ-δίλθμμα (3) 

• Μθ επαρκισ ζλεγχοσ νόςου?? 

• Παρενζργεια φαρμάκου?? 

• Άλλθ αιτία (λοιμϊξεισ??) 



Τελικι ζκβαςθ  

• Συνζχιςθ ςυνεδριϊν 
για ΧΝΑ 

• Τροποποίθςθ 
παράγοντα 
(Adalimumab) 

• Οξεία κρόμβωςθ 
μεςεντερίου 

• Εντερικι νζκρωςθ-
ςθψαιμία 



Προβλθματιςμόσ-δίλθμμα (4) 

    Πιθανή αιτία θρόμβωςησ  
 

• Μθ επαρκισ ζλεγχοσ νόςου 
Crohn?? 

• Χοριγθςθ άλλων παραγόντων 
κατά τθν αιμοκάκαρςθ 
(ερυκροποιθτίνθ, θπαρίνθ) 

• Άλλθ νόςοσ ?? 



Σφνοψθ 
προβλθματιςμϊν/διλθμμάτων 

• Κίνδυνοσ νεοπλαςίασ από AZA ςε πυϊδθ 
ιδραδενίτιδα?? 

• Αιτία ΧΝΑ?? 

• Αιτία οηϊδουσ ερυκιματοσ?? 

• Αιτία κρόμβωςθσ-νζκρωςθσ εντζρου?? 



Συμπεράςματα  

• Υπαρκτι θ πικανότθτα ανάπτυξθσ ν. Crohn ςε αςκενείσ που ζχουν 
υποβλθκεί ςε ολικι κολεκτομι για υποτικζμενθ ελκϊδθ κολίτιδα 

• Ανάγκθ αυςτθρισ επιλογισ των περιςτατικϊν που πρόκειται να 
υποβλθκοφν ςε IPAA 

• Ποιοτικόσ χρόνοσ-δυνατότθτα ενδελεχοφσ διερεφνθςθσ του 
περιςτατικοφ 

• Μεγαλφτερθ δυνατότθτα επιλογισ κατάλλθλων ςυνεργατϊν 
(εξειδικευμζνων ιατρϊν-νοςθλευτϊν-ψυχολόγων) 

• Οι ςωςτζσ ςυνεργαςίεσ και οι κατάλλθλεσ κεραπευτικζσ επιλογζσ 
μετά από κριτικι ςκζψθ μποροφν να καταςτιςουν εφικτό το 
χειριςμό του δφςκολου περιςτατικοφ με ΙΦΝΕ ςτο ιατρείο.  


