
Το (δύζκολο) πεπιζηαηικό ηος ιαηπείος μος 

Αλέξανδπορ Ν. Κυθοκώηζιορ MRCP (UK), FEBGH 
Γαζηπενηεπολόγορ 



Ιζηοπικό 

• Γιάννηρ Μ. - γεννημένορ 1997 

• 1η επίζκετη 10/2010 - 6 μήνερ διάπποιερ, απώλεια 
βάποςρ 11 kg, παηέπαρ και αδεπθόρ με ν. Crohn 

• Κολονοζκόπηζη: ειλεοκολίηιδα Crohn 

• Medrol, Azathioprine 2,5 mg/kg B.Σ., Tardyferon 

• MCV 69, Plt 565, TKE 40, CRP 105 (*21) - κόπυζη 



Κολονοζκόπηζη 



Ιζηοπικό 

• Παπακολούθηζη ζε νοζοκομείο ηηρ Θεζζαλονίκηρ 

• 2010-2014 μονοθεπαπεία με azathioprine 

• 11/2014 ΓΔ ημικολεκηομή - ειλεοζηομία, παπαεδπική νόζορ - απόζηημα - 
σειποςπγικόρ  καθαπιζμόρ 

• Κακή ζύγκλειζη σειποςπγικού ηπαύμαηορ 

• Ποηέ δεν έλαβε anti TNFa, Metronidazole (μεηεγσειπηηικά) 

• Ο σειποςπγόρ δεν επέηπετε ηη σοπήγηζη Infliximab λόγυ αηελούρ ζύγκλειζηρ 
ηπαςμάηυν παπόλο πος ςπήπσε παπαεδπικό ζςππίγγιο 

• Μεηεγσειπηηικά 2 επιζκέτειρ ζηα Δ.Ι. Γαζηπενηεπολογικήρ Κλινικήρ - μόνο 
ειδικεςόμενοι 



Ιζηοπικό 

• 11/2015 - επίζκετη ηηρ μηηέπαρ ζηο ιαηπείο 

• Καηάθλιτη - “δεν έσει βγεί από ηο ζπίηι 3 μήνερ” 

• “Γεν ηπώει” - ΒΜΙ 17, 57 Kg, Ύτορ 183 

• Γεν ελέγσει ηο ζθιγκηήπα ηος ππυκηού 

• Διζαγυγή για ενδονοζοκομειακή ανηιμεηώπιζη 



Νοζηλεία 

• Ψηλόρ, αδύναηορ και κάηυσπορ - “λείτανο” ζύμθυνα με ηο 
νοζηλεςηικό πποζυπικό 

• Hb 8 

• Αηελήρ ζύγκλειζη κοιλιακών ηπαςμάηυν 

• Πεπινεφκή - δακηςλική εξέηαζη ςπό αναιζθηζία - ηεπάζηιο έλλειμμα 
ιζηού (όζο μία γποθιά) παπαεδπικά - απογύμνυζη ηος 
ζθιγκηηπιακού μησανιζμού ο οποίορ είναι οπαηόρ - μεγάλο 
ζςππίγιο πος πςοπποεί ζηη 6η ώπα   



Πεπινεφκό ηπαύμα 



Ανηιμεηώπιζη 

• Μεηάγγιζη 4 μονάδυν ζςμπςκνυμένυν επςθπών 

• Υπεπθεπμιδική λεςκυμαηούσορ δίαιηα + παπενηεπική ζίηιζη μέζυ 
ΚΦΚ 

• IV Ciprofloxacin + Metronidazole και per os ζςνέσιζη για 3 μήνερ 

• IV Ferrinject για πλήπυζη ηυν αποθηκών ζιδήπος 

• Quantiferron απνηηική, MRI πςέλος→ συπίρ αποζηήμαηα, 
επιβεβαίυζη μεγάλος ζςππιγγίος 6ηρ ώπαρ→Remicade 



4/1/2016 

• Βάπορ 65 kg 

• “Καλύηεπα” 

• Έλεγσορ ηος ζθιγκηήπα 

• Remicade με πποσοπήγηζη ζηεποειδών - αποθςγή azathioprine 

• Tεπάζηια βεληίυζη πεπινεφκού ηπαύμαηορ - παπακολούθηζη από 
σειποςπγό - ηοπική σπήζη AgNO3 - εδπόλοςηπα 



Γιακύμανζη επγαζηηπιακών εξεηάζευν 

5/11/15 20/11/15 04/1/16 

Hb 8,9 13,3 14,2 

Wbc 14,92 8,45 9,1 

Plt 1041 519 301 

Alb 3 3,6 4,3 

CRP 

(<0,3) 
14,92 0,11 0,17 



01/2016 - 3/2017 

• Απγή βεληίυζη 

• Ύθεζη ηηρ νόζος 

• Remicade 

• Καηά πεπιόδοςρ Cipro + Metro λόγυ ↑CRP (πεπινεφκό ηπαύμα) 



03/2017 

• Βάπορ 80 kg 

• Αηελήρ ζύγκλειζη πεπινεφκού ηπαύμαηορ - εκηίμηζη από πλαζηικό 
σειποςπγό (“Γεν ήηαν σειποςπγική επέμβαζη - ξεκαθάπιζμα 
λογαπιαζμών ήηαν”). 

• Δλέγσει ζθιγκηηπιακό μησανιζμό  



Πεπινεφκό ηπαύμα 



Πεπινεφκό ηπαύμα 



Πεπινεφκό ηπαύμα 



Πλάνο  

• Σύγκλειζη ειλεοζηομίαρ ζηο πποζεσέρ εξάμηνο (μεηά ηην πλήπη 
επούλυζη πεπινεφκού ηπαύμαηορ και νέα ειλεοκολονοζκόπηζη) 



Τι έμαθα; 

• Βέληιζηο αποηέλεζμα με ζςνεπγαζία γαζηπενηεπολόγος - 
σειποςπγού - πλαζηικού σειποςπγού - διαηποθολόγος - τςσιάηπος 
- ομάδαρ ςποζηήπιξηρ 

• It is not rocket science - ζηοισειώδηρ ςποζηήπιξη και σοπήγηζη 
ηυν ενδεικνςόμενυν θαπμάκυν 



“Blessed is the IBD team with an aggressive gastroenterologist and a 
conservative surgeon” 

Michael Kamm 
London Advanced Gastroenterology Course 

November 1998 


