
Σν (δύζθνιν) πεξηζηαηηθό ηνπ 

Σκήκαηνο 

Αλαζηαζία Κνπξίθνπ 

 

Γαζηξεληεξνιόγνο 

Hπαην-Γαζηξεληεξνινγηθή Μνλάδα 

2ε Παλεπηζηεκηαθή Παζνινγηθή Κιηληθή  

ΓΝΑ Ηππνθξάηεην 



Σν πεξηζηαηηθό 

• Άλδξαο, εηώλ 40, εηζάγεηαη ηνλ 02 / 2017 γηα θνηιηαθό άιγνο, 

ππξεηό  ≤39ν C θαη δηαξξντθέο θελώζεηο 4-5/24σξν  από 5εκέξνπ 

Αηνκηθό αλακλεζηηθό 

• N.Crohn, από 2005 (A2L3B1) 

    ΑΕΑ 2,5 mg/Kg/H από ην 2005-2009. Έθηνηε ρσξίο ζεξαπεία γηα 

ηε λόζν.  

    1-2 ππνηξνπέο/ρξόλν πνπ ππνρσξνύζαλ κε p.o.  θνξηηθνζηεξνεηδή 

• 02/2010 : ζεκίλσκα δεμηνύ όξρενο –ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε 

    Γελ αθνινύζεζε ΥΜΘ παξά ηηο ζπζηάζεηο 

• Καπλόο :  30-40 ηζηγ/Ζ ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα (40 pack/y) 

• Αιθνόι : 30-40 gr/ 2-3 εβδνκαδηαίσο  

• Φάξκαθα : όρη 



Κιηληθή εμέηαζε- Δξγαζηεξηαθόο –

Απεηθνληζηηθόο έιεγρνο 

 
ΒΜΗ 18kgr/m2 ΑΠ=100/60mmHg, Φ 105/min Sat=98% , Θ=38,5 OC  

Κνηιηά: κεηεσξηζκέλε, δηάρπηε επαηζζεζία, ηδίσο ζην ΓΛΒ, Rebound (±), 

ειαηησκέλν εληεξηθό πεξηζηαιηηζκό 

Λνηπά ζπζηήκαηα : ρσξίο παζνινγηθά επξήκαηα 

Λεπθά 13850mm³ , πνιπ:92%,  Hb 9,7g/dl, Αηκνπ 296000mm³,  CRP 

431mg/l,  Οι. ιεπθ 4g/dl   αιβ 2,2g/dl,   θξεαη 0,8mg/dl,  SGOT/SGPT: 

6U/L/7U/L 

 



Αληηκεηώπηζε 

• Φαξκαθεπηηθή αγσγή 

Παξεληεξηθή δηαηξνθή, Πηπεξαθηιιίλε/Σαδνκπαθηάκε 4,5grX3   

Mεξνπελέκε 2grx3, Φινπθνλαδόιε 200mgx2, επαξίλε ρακεινύ ΜΒ  

• Γηαδεξκηθή ππό CT θαζνδήγεζε παξνρέηεπζε ηεο ζπιινγήο 

Δμέξρεηαη κεηά 22 κέξεο λνζειείαο-βειηίσζε   

Δπαλεθηίκεζε κεηά 15λζεκέξνπ 

Δλδνζθόπεζε: Βιελλνγόλνο : άθζεο ζην ΓΔ ΠΔ. Δμέξπζξε, νηδεκαηώδεο 

ΔΒ. Γελ θαηέζηε δπλαηή ε είζνδνο ζηνλ ΣΔ. 

Βηνςίεο: ρξόληα ήπηα έσο κέηξηα βαξύηεηαο αιινηώζεηο ελεξγνύ N.Crohn 

 

Εμέηαζε ηνπ πγξνύ παξαθέληεζεο: 

E. Coli   

Eξγαζηεξηαθόο έιεγρνο:  

Λεπθά 9200mm3, Ζb 12gr/dl,  

CRP 11mg/l, αιβ 3,1g/dl 



Δξσηήκαηα-Πξνβιεκαηηζκνί 

 

• Περαιτέρω αντιμετϊπιςη 

 

• Πόςο επηρεάζει το ιςτορικό του ςεμινϊματοσ 
ςτη λθψη φαρμακευτικθσ ιεραπείασ 



ΗΦΝΔ θαη ηζηνξηθό θαξθίλνπ 

Αnnese V et al. JCC 2015;945-965 



Θεξαπεία ΗΦΝΔ ζε αζζελείο κε θαξθίλν 

Ζ απόθαζε ρνξήγεζεο αλνζνθαηαζηαιηηθήο 
ζεξαπείαο  ζε αζζελή κε θαξθίλν εμαηνκηθεύεηαη 
θαη απαηηεί ζηελή ζπλεξγαζία γαζηξεληεξνιόγνπ-
νγθνιόγνπ  

Βαζίδεηαη ζε: 

•Σύπν-ζηάδην θαξθίλνπ θαη ηελ πηζαλόηεηα 
ππνηξνπήο 

•Σνλ δπλεηηθό θίλδπλν ηεο αλνζνθαηαζηαιηηθήο 
ζεξαπείαο ζε ζπγθεθξηκέλν ηύπν θαξθίλνπ 

•Σν ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ νινθιήξσζε ηεο 
ζεξαπείαο  ηνπ θαξθίλνπ 

•Γξαζηεξηόηεηα-επηζεηηθόηεηα ηεο ΗΦΝΔ 

 

 

 



Αλνζνθαηαζηαιηηθή αγσγή vs είδνο 

θαξθίλνπ 

Αnnese V et al. ECCO Guideline,JCC 2015 



Anti-TNF ζε αζζελείο κε ηζηνξηθό 

θαξθίλνπ 

Αnnese V et al. JCC 2015;945-965 



Kίλδπλνο λένπ ή ππνηξνπήο θαξθίλνπ ζε αζζελείο κε 

ΗΦΝΔ θαη ηζηνξηθό θαξθίλνπ πνπ εθηίζνληαη ζε 

αλνζνθαηαζηαιηηθά θαη anti-TNF 

Aλαδξνκηθή κειέηε, Ν=333 

Axerald J et al. CGH 2016;14:58-64  



Ο δηθόο καο αζζελήο  

Σπδήηεζε κε νγθνιόγν γηα έλαξμε anti-TNF 

    Yπέξ 

• εκίλσκα ζηαδίνπ ΗΒ 

(Σ2Ν0Μ0S0) 

    Xακεινύ θηλδύλνπ ππνηξνπήο  

    5εηήο απνπζία ππνηξνπήο 82% 

    5εηήο επηβίσζε 86%  

• Παξέιεπζε 7 εηώλ ρσξίο 

ππνηξνπή ηνπ θαξθίλνπ 

• Αλάγθε άκεζα γηα ζεξαπεία 

ΗΦΝΔ 

        Kαηά 

• Γελ έιαβε ΥΜΘ παξά ηηο 

ζπζηάζεηο 

• Λίγεο αλαθνξέο (5 case 

report) πεξηζηαηηθώλ 

εκθάληζεο θαξθίλνπ 

γελλεηηθώλ θπηηάξσλ όξρενο 

ζε αζζελείο πνπ έιαβαλ anti-

TNF   



Έναρξη infliximab 5mg/Kg + AZA 



ΔΤΥΑΡΗΣΩ ΠΟΛΤ!!! 


