
 

 

Έθεβνο αζζελήο κε παγθξεαηίηηδα, πλεπκνληθνύο όδνπο 
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Υαηδελάθνο Γηώξγεο 

(νπθιέξεο Κσλζηαληίλνο) 
 

Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή 
Α.Ν.Θ «Θεαγέλεην» 

Θεζζαινλίθε 



Η αξρή: Ιαλνπάξηνο 2015 

 

 Έθεβνο 17 εηώλ πξνζέξρεηαη ζηα επείγνληα 

εμσηεξηθά ηαηξεία κε νμύ θνηιηαθό άιγνο κε 

αληαλάθιαζε ζηελ νζθύ. 

 Εσηηθά ζεκεία θπζηνινγηθά, ρσξίο ηδηαίηεξα 

επξήκαηα ζηελ θιηληθή εμέηαζε (θνηιηαθή 

επαηζζεζία, ΒΜΙ 31) 

 Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο ρσξίο άιια παζνινγηθά 

επξήκαηα:  Ακπιάζε,  Τ.Κ.Δ.,  CRP 

 Αηνκηθό θαη θιεξνλνκηθό αλακλεζηηθό ειεύζεξν 

 Γελ πίλεη, δελ θαπλίδεη, δελ παίξλεη θάξκαθα 

 



Τπνβάιιεηαη ζε αμνληθή ηνκνγξαθία (θνηιίαο!) 

 

 Οηδεκαηώδεο Παγθξεαηίηηδα           

ρσξίο ρνινιηζίαζε � 

 

 Πάρπλζε ηνπ ηνηρώκαηνο ηνπ ηειηθνύ 

εηιενύ θαη πνιιαπινί επηρώξηνη 

κεζεληέξηνη ιεκθαδέλεο  

 

 → Δηιενθνινλνζθόπεζε:                 

 κηθξά αβαζή έιθε ηειηθνύ εηιενύ    

βηνςία ζπκβαηή κε ΙΦΝΔ  (λ. Crohn)  

(ρσξίο θνθθηώκαηα) 

 

 Πνιιαπινί όδνη ζηηο βάζεηο ησλ 

πλεπκόλσλ (max 2.8 cm) � 

 

 



Διάγνωζη εξόδου  

Ήπια  «ιδιοπαθήρ» παγκπεαηίηιδα 

Πνεςμονικοί «Όζοι» 

«Τελική ειλεΐηιδα» 

Παξνπζίαζε Πεξηζηαηηθνύ 



Οξεία παγκπεαηίηιδα και ΙΦΝΕ  

US/MRCP 

Χσξίο ρνινιηζίαζε 

Φπζηνινγηθά 

Αζβέζηην θαη 

Τξηγιπθεξίδηα 

Φπζηνινγηθή IgG4 

Όρη Φάξκαθα Όρη Αιθνόι 

Χσξίο ζπγγελείο κε 

παγθξεαηίηηδα 

Δλδνζθόπεζε 

αλώηεξνπ πεπηηθνύ 

κε βηνςίεο: θ.θ. 

1.Torres et al, JCC 2016 

2. Rasmussen et al, Scand J Gastroenterol 1999 

3. Chen et al, J Gastroenterol Hepatol 2016 

4.Triantafillidis et al, Am J Gastroenterol  2003 

ζπρλόηεξε (Υ4) 2,3, ηδηνπαζήο 15-33%1, ήπηα1, κπνξεί λα πξνεγείηαη4 

Δπηβεβαησκέλε 

Παγθξεαηίηηδα 



Πλεπκνληθνί όδνη ζε αζζελή κε ΙΦΝΕ: 
Σπλύπαξμε ή εμσεληεξηθή εθδήισζε; 

Γηαθνξηθή δηάγλσζε κε κεγάιν εύξνο! 

 

,  

                              ΥΡΗΙΜΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

 

Εθεβηθή Ηιηθία 

 

Υσξίο θάξκαθα 

 

Υσξίο αλνζνθαηαζηνιή 

 

Υσξίο θιεξνλνκηθή επηβάξπλζε 

 

Υσξίο έθζεζε ζε ηνμηθνύο παξάγνληεο 

 

Υσξίο θιηληθέο ελδείμεηο ινίκσμεο 

 

Υσξίο παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα 

ζπγθεθξηκέλε ινίκσμε 

 

Υσξίο ζπκπηώκαηα 

 

                                   ΑΙΣΙΑ 

 

Λνηκώμεηο                                             
Βαθηήξηα ,Φπκαηίσζε  

Μύθεηεο, Παξάζηηα 

Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε 
Φάξκαθα 

ηνμίλεο, πλεπκνλνθνλίαζε, μέλν ζώκα 

Καθνήζεηα  
Λέκθσκα 

Αλνζναλεπάξθεηα  
CVID 

Χξόληα Κνθθησκαηώδεο Νόζνο 

Αγγεηίηηδεο  
Wegener 

Churg Strauss 

Υξόληεο θιεγκνλέο  
αξθνείδσζε 

Ιζηηνθπηηάξσζε Langerhans 

Γηάκεζε Πλεπκνλνπάζεηα  

Ρεπκαηνεηδήο Αξζξίηηδα 

 



ηνρεπκέλνο Παξαθιηληθόο Έιεγρνο (απνθιεηζκνύ) 

πλεζηζκέλνο εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο 
 
-Γεληθή αίκαηνο: Λεπθά αηκνζθαίξηα, Δσζηλόθηια, Hb, PLT                  θ.θ. 
-Βηνρεκηθόο έιεγρνο: Οπξηθό νμύ, LDH, TSH                     θ.θ. 
-Γείθηεο θιεγκνλήο (ESR, CRP)              ήπηα απμεκέλεο ηηκέο κε δηαθπκάλζεηο 
 

Έιεγρνο γηα ινηκώδεηο παξάγνληεο 
 
Καιιηέξγεηεο 
-θνπξάλσλ (Yersinia , Salmonella , Shigella, παξαζηηνινγηθή), C Diff              αξλεηηθέο 
-πηπέισλ (βαθηήξηα, κπθνβαθηεξίδηα, κύθεηεο, ρξώζε γηα νμεν-άληνρα, Z-N)             αξλεηηθέο 
Οξνινγηθέο δνθηκαζίεο 
-Quantiferon, EBV, HSV, CMV, Toxoplasma, HBV, HCV,HIV             αξλεηηθά-αλνζία, (EBV IgG+) 
-PPD (Mantoux)                                       αξλεηηθή 
-βηβιηάξην εκβνιηαζκώλ                                      (αλνζία) 
 

Αλνζνινγηθόο έιεγρνο 
 
-Αλνζνζθαηξίλεο νξνύ       (IgG 1145 mg/dl, IgM 59 mg/dl, IgA 281 mg/dl, IgG4 31.4 mg/dl) 
-Σπκπιήξσκα                       (C3 1.52 g/L,C4 0.317 g/L) 
-p-ANCA, c-ANCA                                   αξλεηηθά 
-ΑΝΑ, Ds DNA                                     αξλεηηθά 
-RF                                            9.5 iu/ml (<15) 
 

Έιεγρνο θαγνθπηηαξηθήο ιεηηνπξγίαο 
-DRH123                                              αξλεηηθή: MFI index 78 (70-92) 
 

Έιεγρνο γηα ζαξθνείδσζε 
 
-Μεηαηξεπηηθό έλδπκν νξνύ                                   62 iu/l  Α(52) 
 

Έιεγρνο γηα θπζηηθή ίλσζε 
 
-Cl                                        αξλεηηθή: 31 meq/l 
 

Έιεγρνο γηα θαξθίλν! 
-CEA, CA 19-9, AFP, bHCG                              θ.θ. 
 
 
 
 



ΙΦΝΕ θαη Πλεπκνληθή Νόζνο 

Σπάληα εμσεληεξηθή εθδήισζε αλ απνθιεηζηνύλ ινηκώμεηο θαη θάξκαθα1,2 

Παζνινγηθέο πλεπκνληθέο δνθηκαζίεο (δηάκεζεο πλεπκνλνπάζεηαο) 20-55% 3,4 

Πξώηε πεξηγξαθή πλεπκνλνπάζεηαο ζε ΙΦΝΔ1976 5 

Πξώηε πεξηγξαθή πλεπκνληθνύ όδνπ ζε ΙΦΝΔ 20006 

3 πεξηζηαηηθά (επηθνπξηθήο) ρξήζεο anti-TNF ζηε ζεξαπεία ΙΦΝΔ πλεπκνληθώλ όδσλ 7 

Αλνζηαθό ζύζηεκα βιελλνγόλσλ κε νκνηόηεηεο ζε αλαπλεπζηηθό θαη πεπηηθό 4,8  

Απμεκέλν πξόζθαην ελδηαθέξνλ γηα ΙΦΝΔ πλεπκνληθέο εθδειώζεηο 

(Pubmed Search:  “IBD AND Pulmonary”: 91/298 βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο κεηά ην 2015!) 

 

 

 

 

από ECCO Extraintestinal Manifestations Consensus, JCC 2016 

 

 

5. Kraft et al, Arch Intern Med 1976 

6. Faller et al, Respiration 2000 

7. Hayek et al, Resp Med Case Rep 2015 

8. Keely et al, Mucosal Immunol 2012 

 

 

 

 

1. Harbord et al, JCC 2016 

2. Storch et al, Inflamm Bowel Dis 2003 

3. Herrlinger et al, Am J Gastroenterol 2002 

4. Tzanakis et al, Respir Med 1998 



Απαξαίηεηε ε ηζηνινγηθή δηάγλσζε: 

CT-θαηεπζπλόκελε βηνςία πεξηθεξηθνύ πλεπκνληθνύ όδνπ 

πκπέξαζκα: 

 

 -επξήκαηα ζπκβαηά κε αιινηώζεηο ρξόληαο λεθξσηηθήο θνθθησκαηώδνπο θιεγκνλήο 

 -ζπληζηάηαη  ζπζρέηηζε κε ηζηνξηθό θαη θιηληθνεξγαζηεξηαθά επξήκαηα ηνπ αζζελνύο 

→ Όρη θπκαηίσζε, Όρη ζαξθνείδσζε, Όρη Wegener, NAI ΙΦΝΕ 

Θεξαπεία;  



Πίζσ ζην πεξηζηαηηθό… 

06/2015:                                        Πξεδληδνιόλε 
 

08/2015:       Πιήξεο αληαπόθξηζε απεηθνληζηηθή (CT/MRI) θαη εξγαζηεξηαθή (ESR)  
 

09/2015:                                                 ΑΕΑ (50-100 mg) 
 

10/2015:                           Νέα παγθξεαηίηηδα, δηαθνπή ΑΕΑ 
 

10/2015:                           Νέα παγθξεαηίηηδα (ρσξίο ΑΕΑ!) 
 

06/2016:                                  Παλειιήληεο Δμεηάζεηο!!! 
 

09/2016:                  Αίκα από ην νξζό → εηιενθνινλνζθόπεζε: ζηέλσζε, έιθε 
 

10/2016:                     Έλαξμε IFX 5mg/Kg Β.Σ./8weeks+AZA 50 
 

12/2016:                  νξηζηηθή δηαθνπή ΑΕΑ ιόγσ γαζηξηθήο δπζαλεμίαο (AMS θ.θ.) 
 

04/2016:                      Χσξίο βηνινγηθή θαη ελδνζθνπηθή αληαπόθξηζε 
 

05/2016:                 Μέηξεζε IFX trough levels () θαη αληηζσκάησλ () 
 

ήκεξα:                                     Αιιαγή ζεξαπείαο: ADA (+MTX;) 

 



(Calpro 809):ΙΦΝΕ: εμσεληεξηθή ζπρλά, εληεξηθή πάληα… 



Συμπεπάζμαηα-Συζήηηζη 

Karmiris et al, JCC 2016 

Πνιινί (ην 1/3) αζζελείο κε ΙΦΝΔ εκθαλίδνπλ 

εμσεληεξηθέο εθδειώζεηο θαη ζπρλά (ζην 1/3) 

πξνεγνύληαη ρξνληθά  

ρεηίδνληαη κε επηδείλσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηεο λόζνπ ηνπ Crohn 

Η εμσεληεξηθή εθδήισζε πξηλ εθδεισζνύλ 

ζπκπηώκαηα από ην πεπηηθό απνηειεί 

αλεμάξηεην πξνγλσζηηθό δείθηε αληαπόθξηζεο 

ζηνπο  anti-TNF  

(ζεξαπεπηηθό παξάζπξν;) 

Οη ζπαληόηεξεο παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο 

ζηελ αλαγλώξηζε-δηάγλσζε θαη ζεξαπεία 

Η εληεξηθή λόζνο ζην πξνζθήλην αξγά ή 

γξήγνξα 

Απαηηείηαη πςειόο δείθηεο ππνςίαο, 

ζπλεξγαζία κε άιιεο εηδηθόηεηεο θαη επηζεηηθή 

ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε 
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1. Ξσνού Αικαηερίνη, Επιμελήηρια Α’ Ε.Σ.Υ., Ακηινολογικό Εργαζηήριο, Α.Ν.Θ «Θεαγένειο» 
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Και ζε πολλούς άλλοσς… 

 Θα μποπούζε/έππεπε να γίνει κάηι διαθοπεηικό; 


