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Γηάγλσζε: 28,1 ρξόληα 





Δλδείμεηο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. 

 

• Απνηπρία ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο 

• ηέλσζε  (Οπιώδε ,κε πξνζηελσηηθή δηάηαζε) 

• πξίγγην , απόζηεκα 

• Αηκνξξαγία  

• Γηάηξεζε  

• Καξθίλνο 

• Καζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο 

• Δμσεληεξηθέο εθδειώζεηο 



Δίδνο επέκβαζεο: Δηιενηπθιεθηνκή 



2 vs 12 cm επί 

καθξνζθνπηθά πγηνύο 

Με θαη δηεζεκέλα όξηα 

Κανόνες: 

Όρια Εκτομής και σποτροπή 

Κακία ζεκαληηθή ζηαηηζηηθά δηαθνξά 



Η πλαγιο-πλαγία αναστόμωσε στετίδεται με: 

 

• Ληγόηεξεο αλαζηνκσηηθέο δηαθπγέο  

• Ζπηόηεξνο ρεηξηζκόο 

• Μηθξόηεξε δηεγρεηξεηηθή επηκόιπλζε 

• Καιύηεξε αηκάησζε 

• Μεγαιύηεξε δηάκεηξν  κηθξόηεξε ελδαπιηθή πηέζε 

• Ληγόηεξεο άκεζεο κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο 

• Μηθξόηεξν ρξόλν λνζειείαο 

• Τπνηξνπή ίδηα κε ηεο ηειηθνηειηθήο  αλαζηόκσζεο 

 C. Simillis et al, Dis Colon Rectum  2007;50:1674-87 

Αλάινγα απνηειέζκαηα θαη από ηελ πξννπηηθή ηπραηνπνηεκέλε κειέηε  

  ησλ Μc Leed et al DCR 2009 



Υεηξνπξγηθή επέκβαζε 

Έτει σαν στότο:  

 

• Βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ αζζελή. 

• Με ηνλ κηθξόηεξν δπλαηό θίλδπλν. 

• ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ρξόλν. 

 

• ΝΟΖΡΟΣΖΣΑ 

• ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ 

• ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΤΠΟΣΡΟΠΖ 

• ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 
 

 

Γελ ζεξαπεύεη ηνλ αζζελή αιιά 



729 αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε εηιενηπθιεθηνκή νη 335 ιαπαξνζθνπηθά 







National Inpatient Sample (ΝIS) 2000-2004 

Αζζελείο Crohn  396.911 

X/O (12%) 49.609 

Αλνηθηά (94%) 46.783 

Λαπαξνζθνπηθά  (6%) 2.826 

Ννζεξόηεηα  15% 

Θλεζηκόηεηα 0,2% ιαπαξνζθνπηθά 

0,9%αλνηθηά 



 
 

• Απώιεηα Βάξνπο >10% 

 

• Κνξηηθνζηεξνεηδή 

 

• Δλδνθνηιηαθό Απόζηεκα 

 

• Τπνηξνπηάδνληα Δπεηζόδηα  Έμαξζεο 

ηεο Νόζνπ 

 

 

• 4/4   100% 

 

• 3/4    26% 

 

• 2/4     16% 

 

• 1/4     ζρεδόλ  0% 

 



Surgery October 2008 

56 αζζελείο 

Follow up: 10,5 ρξόληα   29 ππνηξνπέο (52%)   16 επαλεπεκβάζεηο (28,5%) 







Dig Surg 2016 

1008 Αζζελείο λ. Crohn 

97% Πξνγξακκαηηζκέλε εηιενηπθιεθνκή 

Μηρ παξαθνινύζεζε : 30 εκέξεο  5 ρξόληα 

Έλαξμε βειηίσζεο HR QoL ζηηο 2 εβδ.κεηά ρ/ν 

 θαη δηάξθεηα 5 έηε 

Τςειή ηθαλνπνίεζε αζζελώλ, ηδηαίηεξα κε ηελ 

ιαπαξνζθνπηθή επέκβαζε 



1999 – 2007 

Follow up : 5 έηε 

QoL: SF36 ππέξ ηνπ ρεηξνπξγηθνύ ζθέινπο γηα ηνλ 1ν  ρξόλν  

Γηαθνπή κειέηεο ιόγσ αξγνύ ξπζκνύ έληαμεο θαη  

αιιαγήο θιηληθήο πξαθηηθήο (IFX). 

 

Gerdin L. et al Journal of Crohn's and Colitis, 2016, 



 

 

 Πνιπθεληξηθή ηπραηνπνηεκέλε κειέηε  (33 θέληξα ζε Οιιαλδία θαη Αγγιία) 

Δλήιηθεο αζζελείο  κε CD ηειηθνύ εηιενύ   

θαη απνηπρία ζηελ ζεξαπεία κε  ζηεξνεηδή ή ζεηνπνπξίλεο (>3 κήλεο)  

Απνθιεηζκόο: σοβαρή στένωσε, εηιενηπθιεθηνκή, κήθνο λνζνύληνο >40 εθ, απόζηεκα  

Μαηνο 08- Οθη 15 

143 αζζελείο 
65 αζζ  

ΗFX 
70 αζζ 

Λαπαξνζθνπηθή εηιενηπθιεθηνκή 

• QoL κε ρξήζε ηνπ  Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ) θαη 

ηνπ SF-36 

• Μέζε δηαθνξά (MD) ζην IBDQ score: 5.8 κνλάδεο ππέξ ηεο εθηνκήο 

(p=0.28) 

• MD ζην SF-36 : 4.8 κνλάδεο ππέξ ηεο εθηνκήο (p=0.035) 

• Μέζν θόζηνο/αζζελή : 19.655€ ζην IFX θαη 10.724€ ζηελ εθηνκή 



• H ρεηξνπξγηθή εθηνκή  (ιαπαξνζθνπηθή εηιενηπθιεθηνκή) 
βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ κε λόζν Crohn ηνπ 
ηειηθνύ εηιενύ. 

 

• Έρεη  ρακειόηεξν θόζηνο από ηελ ζεξαπεία κε IFX. 

 

• Ζ ιαπαξνζθνπηθή εηιενηπθιεθηνκή είλαη απνδεθηή ελαιιαθηηθή 
κέζνδνο ηεο ζεξαπείαο κε IFX θαη  

 



Krause U. 



Αλαδξνκηθή κειέηε 

207 αζζελείο 

1ε νκάδα: Γηάγλσζε λόζνπ κε ηελ ιαπαξνηνκία 

2ε νκάδα: Γλσζηή λόζνο από 1-438 κήλεο (ΜΟ:54,2) 

Μηρ: 12-534 κήλεο (ΜΟ:147)  

Κιηληθή ππνηξνπή 



ρεηηθή πηζαλόηεηα κηρ πνξείαο ειεύζεξεο 



Digestive and Liver Disease 2009 

Αλαδξνκηθή κειέηε 490 αζζελώλ  



Digestive and Liver Disease 2009 

Αλαδξνκηθή κειέηε 490 αζζελώλ  



80 αζζελείο 

“Έγηλε ην Υ/Ο ζηνλ θαηάιιειν ρξόλν;» 

Απάληεζαλ νη 70 (88%): 

18 (26%) θαηάιιεινο ρξόλνο 

52 (74%) ήζειαλ Υ/Ο λσξίηεξα (κν:12 κήλεο) 

Λόγσ: 

• Βαξύηεηα ησλ ζπκπησκάησλ πξνεγρεηξεηηθά(97%) 

• Γπλαηόηεηα ζίηηζεο κεηά ρ/ν (86%) 

• Μηρ δηαθνπήο θαξκάθσλ (43%) 

 



Πξώηκε Υεηξνπξγηθή επέκβαζε vs Φαξκαθεπηηθή Θεξαπεία 

 
Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Πξώηκε Υεηξνπξγηθή 

επέκβαζε 

• Γξήγνξε ύθεζε 

• Απνθαηάζηαζε QoL 

• Ληγόηεξα θάξκαθα 

• Ννζεξόηεηα 

• Υεηξνπξγηθή ππνηξνπή 

Φαξκαθεπηηθή Θεξαπεία • Απνθπγή 

επέκβαζεο 

• Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 

• Άγλσζηα καθξνρξόληα 

απνηειέζκαηα 

• Βαξύηεξεο ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο (λνζεξόηεηα 

45% vs 15%) 

 

Bemelman & Allez  Clin Gastrenterology 2014 

Tekkis and Nicholls; Nature CPGH April 2008 



Εκτομή 

Πεπαρπζκέλν, βξαρύ κεζεληέξην 



DCR 2001 





 

 Γύζθνιε Απόθαζε ; 


