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IΦΝΕ-Ιδιοπαθής φλεγμονωδης 
νοσος του εντέρου 
 
 
- Ελκώδης κολίτις 
 
- Νόσος CROHN  



 Νόσος του Crohn  

     οποιοδήποτε μέρος Γαστρεντερικού, ιδιαίτερα 
όμως στον τελικό ειλεό και στο ανιόν κόλον  

  Ελκώδης κολίτιδα  

    μπορεί να προσβάλλει μόνο το ορθό, όλο το 
έντερο και σε λίγες περιπτώσεις τον μικρό 
τμήμα του τελικού ειλεού. Ένα φυσιολογικό 
ορθό « σχεδόν » αποκλείει την ΕΚ 

ΙΦΝΕ – ΕΝΤΟΠΙΣΗ 



 850 μ.χ King Alfred, 
νόσο ΓΕΣ που άρχισε 
στην ηλικία των 20 
ετών 

 

 Η νόσος τότε 
θεωρήθηκε μαγεία 
σαν τιμωρία για τις 
απιστίες του  

ΙΦΝΕ - ΙΣΤΟΡΙΑ 



 

 

- Φύλο: Συχνότερη στις γυναίκες (1,2:1) 

 

- Συνηθέστερα στη Β Αμερική και Β Ευρώπη,  

     ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές 

 

- Ποιό συχνή σε λευκούς-Εβραίους και υψηλού  

     κοινωνικοοικονομικού  επιπέδου 

 

 Ελλάδα: 1-10 περιπτώσεις /100000 πληθυσμού /έτος  

     με τάση ανόδου στη Κρήτη, ενώ η συχνότητα της νόσου  

     στο νομό Ιωαννίνων είναι πολύ χαμηλή.  

 

Επιδημιολογία – Νόσος του Crohn 



   Ένα γενετικά προδιαθετημένο άτομο εκτίθεται σε 
ένα αντιγόνο του αυλού και στη συνέχεια 
πυροδοτείται μια ανώμαλη χρόνια ανοσιακή 
αντίδραση.  

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 



αιμορραγικές κενώσεις (20-50%)  

περιορθικές φλεγμονές (47%),  

πυρετός ( 36%),  

 

 Στην έναρξη της νόσου ο προσδιορισμός 

είναι δύσκολος ενώ συχνά εκλαμβάνεται ως 

οξεία σκωληκοειδίτις  

 

Νόσος του Crohn – Κλινική εικόνα 



 εντερική απόφραξη 

 αιμορραγία 

 διάτρηση,  
 συρίγγια  
 περιορθικές φλεγμονές 

 
 Εντερικά συρίγγια (20-40%)  
    - τυφλά (ενδοκοιλιακό απόστημα) 

    - εντεροεντερικά ( συμμετοχή λεπτού εντέρου, 
παχέος έντερου και στομάχου) 

    - με γειτονικά όργανα (ουροδόχο κύστη και κόλπο) 

    - εξωτερικά 

 Νόσος του Crohn - εντερικές επιπλοκές  



 25%  

 

 Ραγάδες 
 
 Δερματικές βλάβες 

 
 Περιπρωκτικό απόστημα 
 

 Ορθοϊσχιακό απόστημα 
 

 Συρίγγια 

 Νόσος του Crohn - Πρωκτική – περιπρωκτική   











 παθήσεις του ήπατος και των χοληφόρων  
   - παροδικές αυξήσεις ενζύμων (με τις εξάρσεις) 

   - ΠΣΧ (πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειιτις ) κυρίως σε 
ΕΚ 

   - χολολιθίαση (25% στη Crohn) 
   - χρόνια ενεργός ηπατίτιδα, κίρρωση, 

χολαγγειοκαρκίνωμα, λιπώδες ήπαρ, χολολιθίαση, 
αμυλοείδωση, κοκκιώματα, ηπατικά αποστήματα και 
πρωτοπαθής χολική κίρρωση  

 

 παθήσεις των οφθαλμών  
    - ραγοειδίτιδα 

    - επισκληρίτιδα 

 ΙΦΝΕ – Εξωεντερικές εκδηλώσεις 



 ΠΣΧ 

ΕΚ, 2,5-7,5 % (ανεξάρτητα από την ενεργότητα) 
ΝC, 1-2% 



Ραγοειδίτιδα  
ΕΚ 2 % 
NC 5 % 
Λιγότερο συχνά με την 
ενεργότητα της νόσου 

Επισκληρίτιδα,  
ΕΚ 5-8 % 
NC 3-10 % 
παράλληλα με την ενεργότητα της νόσου 

 Ραγοειδίτιδα, Επισκληρίτιδα 



 
 οζώδες ερύθημα, γαγγραινώδες πυόδερμα, 

πομφολυγώδης επίκτητη επιδερμόλυση, 
πολύμορφο ερύθημα, ψωρίαση, παλαμιαίο 
ερύθημα, πληκτροδακτυλία, απώλεια τριχών 
κεφαλής, αγγειίτιδες,  
 

 αλλοιώσεις στόματος 
   οίδημα βλεννογόνου  
   άφθες 
   βλαστική πυοστοματίτιδα  
   εικόνα λιθόστρωτου  

 

 ΙΦΝΕ – Εξωεντερικές εκδηλώσεις 
Παθήσεις του δέρματος 



Αφθώδης εξέλκωση 

http://162.129.70.33/images/neutrophilic_dermatosis_crohns_1_030116.jpg


Οζώδες ερύθημα 

ΕΚ 1%,  
NC 4% 
παράλληλα με 
τη δραστηριότητα της  
νόσου 

http://162.129.70.33/images/cutaneous_crohns_disease_5_050505.jpg
http://162.129.70.33/images/erythema_nodosum_1_041024.jpg


Γαγγραινώδες πυόδερμα 

ΕΚ, 1%, παράλληλα ή όχι με 
 τη δραστηριότητα της νόσου 
NC, 2%, ανεξάρτητα ενεργότητας 



 παθήσεις του ερειστικού συστήματος  

     -περιφερική αρθρίτιδα  

     -περιφερικές αρθραλγίες (16-20% στη ν.Crohn, με την ενεργότητα) 

     -Ιερολαγονίτιδα 

      -Οστεοπόρωση - οστεοπενία ή οστεοπόρωση 30-60%  

 

 

 παθήσεις του αίματος και των αγγείων 

        - θρομβώσεις (μικροαγγειακή ενεργοποίηση της πήξης)      

         - αναιμία 

         - αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία,  

 ΙΦΝΕ – Εξωεντερικές εκδηλώσεις 



 παθήσεις των νεφρών  
 απόφραξη ουρητήρων,  
 εντεροκυστικά συρίγγια  
 νεφρολιθίαση (δυσαπορόφηση) 

 
 παθήσεις των πνευμόνων  
  αεροφόρων οδών (πχ χρόνια βρογχιολίτιδα) 
  διάμεση πνευμονοπάθεια,  
  συσσώρευση πλευριτικού υγρού,  
  πνευμονική αγγειίτιδα 



 Άλλα αίτια διάρροιας 

 Ειλεοκολική φυματίωση 

 Λεμφώματα 

 HIV 

 ΙΦΝΕ – Δ/Δ 



ΙΦΝΕ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 

 Επιβεβαίωση της διάγνωσης 

 Καθορισμός έκτασης και ενεργότητας νόσου 

 Εντόπιση επιπλοκών 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 

 Ενδοσκόπηση ( λήψη βιοψίας) 

 Εντεροσκόπηση ? 

 Ενδοσκοπική κάψουλα 

 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

         Αξονική εντερογραφία- κολονοσκόπηση 

            Μαγνητική εντεροκλuση 







ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΙΦΝΕ 

- Θεραπεία οξέων προσβολών 

- Πρόληψη υποτροπών 

- Εντοπισμός καρκινώματος σε πρώϊμα στάδια 

- Επιλογή ασθενών για χειρουργείο 



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 Παράγοντα 5-αμινοσαλικυλικου οξέος 

 Κορτικοειδή 

 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΙΦΝΕ 

Ομαδική προσέγγιση από 

             - Γαστρεντερολόγο 

       - Ακτινολόγο 

             - Παθολόγο 

             - Χειρούργο 

             - Διαιτολόγο 

Η ΙΦΝΕ είναι μακροχρόνια πάθηση με ψυχολογικές προεκτάσεις 






