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N, Siafakas N M. Ga-67 and Tc-99mm MIBI uptake in pulmonary 

 9



sarcoidosis. ERS Annual congress, Stockholm, Sweden, September 7-

11, 1996. Abstract; Eur Resp J 1996; (suppl 23 ): 279s. 
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Comparisonof  Quality of life in sarcoidosis and idiopathic pulmonary 

fibrosis. ERS Annual congress, Stockholm, Sweden, September 7-11, 

1996. Abstract; Eur Resp J 1996; (suppl 23 ): 143s. 
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Σ Υ Ν ΤΜΗ Σ Ε Ι Σ - Σ ΥΜΒΟ Λ Ι Σ ΜΟ Ι  
  
ΙΦΕΝ Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου 
ΠΧΚ Πρωτοπαθής χολική κίρρωση 
Ο2 Οξυγόνο 
He Ήλιον 
ΔVmax50 Διαφορά μεγίστης εκπνευστικής ροής στο 50% της FVC  
VisoV ‘Όγκος των ίσων ροών 
PaCO2 Μερική πίεση διοξειδίου του άνθρακα στο αρτηριακό αίμα 
 PaO2 Μερική πίεση οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα 
DLCO  Διαχυτική ικανότητα πνεύμονα (CO Single breath method ) 
 SRaw Ειδική αγωγιμότης αεραγωγών 
BAL Βρογχοκυψελιδική έκπλυση  
PEFR Μεγίστη εκπνευστική ροή 
Ν.Ι.Η Νational Institute of Health 
FVC Δυναμική εκπνεόμενη ζωτική χωρητικότης  
FEV1 Δυναμικά εκπνεόμενος όγκος το πρώτο δευτερόλεπτο 
Error! Λόγος  δυναμικού εκπνεομένου όγκου το πρώτο δευτερόλεπτο 

προς τον δυναμική εκπνεόμενη ζωτική χωρητικότητα 
V25 Mεγίστη εκπνευστική ροή στο 25% της FVC 
V50 Mεγίστη εκπνευστική ροή στο 50% της FVC 
V75 Mεγίστη εκπνευστική ροή στο 75% της FVC 
TLC Ολική πνευμονική χωρητικότητα 
RV Υπολειπόμενος όγκος 
DLCO Διαχυτική ικανότητα πνευμόνων 
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Π ΡΟ ΛΟ ΓΟ Σ  
 

Το πεπτικό και το αναπνευστικό σύστημα φαίνεται να προσβάλλονται 

συχνά από συστηματικά νοσήματα γεγονός που δείχνει αφενός την σημασία 

τους αφετέρου αποδεικνύει την εκλεκτική «συγγένεια» τους σε ορισμένους 

παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς. Η κοινή εμβρυολογική καταβολή των 

βρόγχων και του εντέρου αλλά και η εκτεταμένη ανοσοβιολογική τους 

συνάφεια φαίνεται να κρύβει το μυστικό των διαταραχών που φαίνεται να 

μοιράζονται κάποιες φορές τα δύο όργανα (159). Η ιδέα να μελετηθεί μία 

«υγιής» από το αναπνευστικό κατά τα άλλα  ομάδα ασθενών με φλεγμονώδη 

νόσο του εντέρου  γεννήθηκε κάτω από την ανάγκη να διερευνηθεί η 

πιθανότητα εύρεσης υποκλινικών παθοφυσιολογικών διαταραχών σε αυτούς 

τους ασθενείς. Η γνώση αυτή θα μπορούσε να είναι χρήσιμη επειδή: 

1. Θα καταδείκνυε την έκταση του προβλήματος των αναπνευστικών 

διαταραχών σε αυτή την ομάδα ασθενών 

2. Θα χρησίμευε πιθανώς στην ανίχνευση ασθενών δυνητικά σε κίνδυνο να 

εμφανίσουν προσβολή του αναπνευστικού 

3. Θα διερευνούσε την πιθανότητα οι εκδηλώσεις από το αναπνευστικό να 

αποτελούν δείκτη ενεργότητος της νόσου ή απάντησης στην θεραπεία  

 Παρόλο που έχουν πολλές εργασίες σχετικά με περιστατικά ασθενών με 

φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και προσβολή του αναπνευστικού δεν 

υπάρχουν εργασίες σχετικές με την υποκλινική προσβολή του αναπνευστικού 

σε αυτούς τους ασθενείς όπως αυτή διερευνάται με την βοήθεια 

εξειδικευμένων δοκιμασιών της αναπνευστικής λειτουργίας.  

Η παρούσα εργασία διαιρείται σε γενικό και ειδικό μέρος. Στο γενικό 

μέρος επιχειρείται μία εκτεταμένη ανασκόπηση της παθοφυσιολογίας των 

φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου και παρουσιάζεται όλη η 

δημοσιευμένη στο Medline βιβλιογραφία των εργασιών που αναφέρονται στις 

πνευμονικές εκδηλώσεις σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο. Στο ειδικό μέρος 

παρουσιάζεται η ερευνητική υπόθεση της εργασίας και διατυπώνεται η 

ερευνητική ερώτηση η οποία απαντάται με δύο πρωτοκόλλα. Στο πρώτο 

παρουσιάζονται και συζητιούνται τα αποτελέσματα των εξετάσεων των 

λειτουργικών δοκιμασιών ρουτίνας του πνεύμονα σε μια μεγάλη ομάδα 

ασθενών με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Στο δεύτερο παρουσιάζονται τα 
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αποτελέσματα των μετρήσεων της λειτουργίας των μικρών αεραγωγών σε 

αυτούς τους ασθενείς και συζητείται η κλινική και ερευνητική σημασία των 

ευρημάτων. Κάθε πρωτόκολλο αναπτύσσεται χωριστά με την παράθεση των 

του υλικού, της μεθόδου, των αποτελεσμάτων και ολοκληρώνεται με την 

παράθεση της περίληψης στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα. Τέλος 

παρατίθενται σε παράρτημα τα ανάτυπα των 2 ξενόγλωσσων δημοσιεύσεων 

σε περιοδικά που περιλαμβάνονται στην βάση δεδομένων του Medline που 

προέκυψαν από την εργασία αυτή.   

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο εργαστήρια λειτουργικών εξετάσεων 

των πνευμόνων και το πειραματικό εργαστήριο της Πανεπιστημιακής 

πνευμονολογικής κλινικής υπό την διεύθυνση του Καθηγητού Πνευμονολογίας 

του Πανεπιστημίου Κρήτης Νικολάου Σιαφάκα ο οποίος ήταν ο εμπνευστής 

του θέματος της παρούσας διατριβής και ο οποίος με ενθάρρυνε, συμβούλευε 

και  καθοδηγούσε  σε όλη την διάρκεια αυτής της μελέτης. 

Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους της Γαστρεντερολογικής κλινικής 

Σπανουδάκη Στυλιανό και Αναγνωστοπούλου Ευαγγελία για την βοήθεια τους 

στην ανεύρεση ικανού αριθμού ασθενών που πήραν μέρος στην μελέτη αυτή. 

Ευχαριστώ θερμά τον Καθηγητή Γαστρεντερολογίας Κρήτης Μανούσο 

Ορέστη και τον Επίκουρο καθηγητή Γαστρεντερολογίας Κρήτης Μουζά Γιάννη 

για την ενεργό συμπαράσταση τους. 

Ευχαριστώ θερμά τον Αναπληρωτή Καθηγητή Πνευμονολογίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης Δημοσθένη Μπούρο για τις εύστοχες παρατηρήσεις 

του στην διόρθωση των δοκιμίων της διατριβής αλλά και των ξενόγλωσσων 

δημοσιεύσεων που προέκυψαν από την εργασία αυτή. 

Ευχαριστώ θερμά τον Επιμελητή της πνευμονολογικής κλινικής Τζανάκη 

Νικόλαο για την επίπονη προσπάθεια και συμπαράσταση του για να 

ολοκληρωθεί η εργασία αυτή.  

Τέλος αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω την Εταιρεία 

Πνευμονολογικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης για την οικονομική 

κάλυψη των εξόδων του πειραματικού μέρους της παρούσας εργασίας.  
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ              
Οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντεροπάθειες (ΙΦΕΝ) είναι χρόνια 

νοσήματα αγνώστου αιτιολογίας και παθογένειας με κύριες κλινικές 

εκδηλώσεις από το πεπτικό σύστημα. Καλύπτουν ένα ευρύ κλινικοπαθολογικό 

φάσμα, αλλά οι πιο συχνές νόσοι είναι η  ελκώδης κολίτιδα  και η νόσος του 

Crohn  (1,2). 

Παρόλο που τα δύο νοσήματα μοιάζουν κλινικά, διαφέρουν τόσο 

ιστολογικά όσο και παθογεννετικά. Η ιστολογική τους διάγνωση είναι συνήθως 

εύκολη (3). Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις με χαρακτηριστικά που ανήκουν 

τόσο στην ελκώδη κολίτιδα όσο και στη νόσο του Crohn που δεν επιτρέπουν 

την ένταξη τους στη  μια ή στην άλλη οντότητα. Αυτές οι περιπτώσεις 

αναφέρονται ως αδιευκρίνιστες ή  μη ταξινομήσιμες  (unclassified)  (2). 

 Η ελκώδης κολίτιδα περιγράφτηκε για πρώτη φορά από τον Samuel Wilks 

1859 (4), ενώ η νόσος του Crohn  φέρει το όνομα του Burrill B.Crohn  (5) που 

την περιέγραψε το 1932 σαν κατά τόπους εντερίτιδα, ενώ είχε  ήδη   

περιγραφεί το 1913 από τον Σκοτσέζο χειρουργό Kennedy Dalziel ως ‘’χρονία 

μη φυματιώδης εντερίτιδα’’ (6). 

 Η ελκώδης κολίτιδα  και η νόσος του Crohn παρουσιάζουν τόσα κοινά 

σημεία ώστε από πολλούς θεωρούνται ως δύο αποχρώσεις του ίδιου 

νοσολογικού φάσματος (7). Υπάρχουν όμως και ουσιώδεις διαφορές τόσο 

στην ανατομική εντόπιση όσο και στις κλινικές εκδηλώσεις και την παθογένεια  

(8) (Πίνακας 1).        
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    Πίνακας 1 : Παθολογοανατομικές διαφορές μεταξύ  

 ελκώδους κολίτιδας    και νόσου του  Crohn  

 

Ελκώδης κολίτιδα 

 

Νόσος του Crohn 

Προσβολή ορθού (συνήθως),  

όλου του παχέος εντέρου (σπανίως) 

Προσβολή ολοκλήρου του πεπτικού 

σωλήνος  

Συνεχείς βλάβες 

 

Ασυνεχείς βλάβες 

Περιορίζεται στον βλεννογόνο 

 

Διατοιχωματική προσβολή 

Πάχυνση μυϊκού τοιχώματος Γραμμοειδή έλκη, αποστήματα, 

συρίγγια  

Πάχυνση μυϊκού τοιχώματος 

 

Ουλοποίηση (Στενώσεις) 

Βλεννοπενία αδένων 

 

Έλκη βλεννογόνου 

Διαταραχή της αρχιτεκτονικής των 

αδένων βλεννογόνου 

Έλκη βλεννογόνου 

 Κοκκιώματα 

  

               Lennard Jones 1989 (8) 

 

Πολλοί συγγραφείς προβληματίζονται εάν θα πρέπει τα δύο νοσήματα 

να περιγράφονται ως δύο ξεχωριστές παθήσεις ή ως μία κλινικοπαθολογική 

οντότητα. Σε ανάλυση των ενδείξεων υπέρ της μιας ή της άλλης άποψης ο 

Hodgson 1991 (9)  υποστηρίζει  ότι από τα υπάρχοντα δεδομένα δεν είναι 

δυνατόν να υπάρξει απάντηση. Πρόσφατα ο Shanaham 1995 (7)  σημειώνει 

ότι αν και οι δύο νόσοι έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, οι τρέχουσες 

μελέτες δείχνουν ότι πρόκειται για δύο ξεχωριστές παθήσεις  με σαφείς 

ανοσολογικές διαφορές (πίνακας 2). 

 

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 
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2.1  Επιδημιολογικά στοιχεία 

Η συχνότητα εμφάνισης της ελκώδους κολίτιδας και της νόσου του 

Crohn  δεν είναι η ίδια στις διάφορες περιοχές της γης. Η επίπτωση της 

ελκώδους κολίτιδας κυμαίνεται μεταξύ 4-14 νέων περιπτώσεων ανά 100 

χιλιάδες πληθυσμού κάθε χρόνο (10) ενώ της νόσου του Crohn από 1-10 

περιπτώσεις (Mendeloff 1992) (2,9). Και οι δύο παθήσεις είναι συχνότερες 

στη λευκή φυλή παρά στην μαύρη και ιδιαίτερα συχνά στην Εβραϊκή φυλή 

(Mayderry 1986) (2,11).  

Στην χώρα μας σε πρόσφατη μελέτη που έγινε από την 

Γαστρεντερολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης, δείχνεται ότι στον 

σταθερό πληθυσμό του Ηρακλείου Κρήτης (263000 κάτοικοι) την τετραετία 

1990-1994, οι νέες περιπτώσεις (επίπτωση) ελκώδους κολίτιδας είναι 

8,3/100000 τον χρόνο και της νόσου του Crohn 2,6/100000  περιπτώσεις 

αντίστοιχα (2,12-14). 

Πίνακας 2: Ανοσολογικές διαφορές ελκώδους κολίτιδας και     νόσου 

του  Crohn 

 

 

Συσχέτιση με αυτοάνοσες 

νόσους 

 

Συσχέτιση με 

αυτοαντισώματα   

   

Καθίζηση ανοσοσφαιρινών  

& αντισωματάτων  

 

Σχηματισμός κοκκιωμάτων 

 

Τύπος ανοσοσφαιρινών 

    βλεννογόνου 

 

   Ελκώδης κολίτιδα     Νόσος Crohn

          Ναι                             Οχι 
 

 

        Ισχυρή                        Ασθενής 

            

            

           Ναι                             Οχι 

                    

 

           Οχι                             Ναι 

 

          IgG1                             IgG2 
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Εντερικά κύτταρα με 

έκφραση υποδoχέων IL-2 

 

     

      Κυρίως                         Κυρίως 

    Μακροφάγα                Κύτταρα Τ   

                                  

  

 

 
 Ηλικία και φύλο: 

Αν και η συχνότερη ηλικία εμφάνισης των ΙΦΕΝ είναι από 15-35 έτη, 

έχουν περιγραφεί περιπτώσεις σε κάθε δεκαετία της ζωής. Γενικώς η ελκώδης 

κολίτιδα προσβάλλει άτομα νεαρής ηλικίας με δύο αιχμές συχνότητας. Οι 

Evans και Acheson (1965) (15) περιγράφουν μία κύρια αιχμή μεταξύ 20-30 

ετών και μία δεύτερη στην ηλικία των 50. Στην Ελλάδα σε μελέτη που έγινε 

στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός (16) διαπιστώθηκε μία αιχμή συχνότητας της 

νόσου μεταξύ 20-30 ετών που αφορά και τα δύο φύλα και μία δεύτερη μεταξύ 

40-60 ετών που αφορά μόνο τους άνδρες. 

Σε μελέτη που έγινε από την Γαστρεντερολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Κρήτης σε ασθενείς της Κρήτης διαπιστώθηκε ότι η ελκώδης 

κολίτιδα   ήταν πιο συχνή στους άνδρες και παρουσίαζε δύο αιχμές αυξημένης 

συχνότητας, μία μεταξύ 35-44 ετών και μία μεταξύ 55-64 ετών (14). Η δεύτερη 

αιχμή στους άνδρες στην ηλικία των 60 ετών αποδίδεται στη διακοπή του 

καπνίσματος που παρατηρείται συχνά σε αυτή την ομάδα ασθενών (17). 

Οι Tysk και Jarnerot (17) ανάλυσαν 56 επιδημιολογικές μελέτες της 

ελκώδους κολίτιδας και φαίνεται ότι αν και στο παρελθόν η νόσος ήταν 

συχνότερη στις γυναίκες, τελευταία συμβαίνει το αντίθετο. Η μεταβολή αυτή 

αποδίδεται στην αύξηση του ποσοστού των καπνιστριών. Σχετικά με την 

συχνότητα εμφάνισης της νόσου του Crohn στην Ελλάδα οι μόνες έγκυρες 

πληροφορίες αφορούν τον πληθυσμό του νομού Ηρακλείου Κρήτης. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν διαπιστώνεται ότι η νόσος 

προσβάλλει άτομα ηλικίας 20-40 ετών και τους καπνιστές (13). 

 

  Οικονομικό-κοινωνικό επίπεδο: 
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Στην διεθνή βιβλιογραφία οι απόψεις ως προς την επίδραση της 

κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης στην συχνότητα εμφάνισης των ΙΦΕΝ 

είναι αλληλοσυγκρουόμενες (18). Οι ΙΦΕΝ φαίνεται ότι προτιμούν τα 

οικονομικώς ισχυρότερα και μορφωτικά κατώτερα στρώματα του πληθυσμού, 

ενώ σε ότι αφορά τον τόπο διαμονής προσβάλλονται συχνότερα κάτοικοι 

αστικών περιοχών παρά του αγροτικού πληθυσμού. 

 

2.2 Κληρονομικοί παράγοντες. 
Σε μελέτες που έχουν γίνει υπάρχουν πολλές ενδείξεις που 

υποστηρίζουν την άποψη ότι οι ΙΦΕΝ οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε 

γενετικούς παράγοντες. Οι ενδείξεις περιλαμβάνουν: 

1.  Αυξημένη συχνότητα σε συγγενείς των πασχόντων και μεταξύ 

μονοωογενών διδύμων (19). 
2.  Συσχέτιση   με σύνδρομα που έχουν γενετικό υπόστρωμα  (Πιν. 3). 
3.  Ύπαρξη γενετικών δεικτών (20-24). 

Στην ελκώδη κολίτιδα έχει διαπιστωθεί ότι περίπου το 10-15 % των 

περιπτώσεων έχουν θετικό κληρονομικό ιστορικό και εκδηλώνουν την νόσο σε 

νεώτερη ηλικία. Γενικώς, οι συγγενείς πρώτου βαθμού ασθενών με  ελκώδη 

κολίτιδα ή νόσο του Crohn έχουν δεκαπλάσια πιθανότητα να νοσήσουν από 

την ίδια νόσο. Στην μελέτη του Tysk και συν. 1988 μεταξύ διδύμων 

διαπιστώνεται ότι μεταξύ μονοωογενών διδύμων ο αδελφός του πάσχοντος 

από ΙΦΕΝ έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να προσβληθεί από την ίδια νόσο από 

ότι σε μη μονοωογενείς διδύμους (19). Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι παθήσεις 

που έχουν γενετικό υπόστρωμα συνυπάρχουν συχνά με ΙΦΕΝ (Πιν.3 ). 
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Πίνακας 3: Γενετική βάση των ΙΦΕΝ 

α) Νοσήματα με κληρονομική βάση που συνδυάζονται με ΙΦΕΝ 

• Αγκυλοποιητική σπονδυλίτις 

• Ψωρίαση 

• Ατοπικές καταστάσεις - Έκζεμα 

• Κοιλιοκάκη 

• Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία 

• Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγεΐτις 

 

β) Σπάνια γενετικώς καθοριζόμενα σύνδρομα που σχετίζονται μεΙΦΕΝ 

• Σύνδρομο Turner (η συχνότης είναι πολλαπλάσια από την αναμενόμενη) 

• Σύνδρομο Hermanksy-Pudlak (Διαταραχή του μεταβολισμού της  τυροσίνης 

με αλβινισμό που συνδυάζεται συχνά με νόσο του Crohn) (25,26). 

 

Σε μελέτες που έγιναν για την πιθανή συσχέτιση μεταξύ διαφόρων 

γενετικών δεικτών π.χ. ομάδος αίματος, α1-αντιθρυψίνης δεν βρέθηκαν θετικά 

αποτελέσματα. Αντίθετα σε πρόσφατη μελέτη παρουσιάζεται θετική συσχέτιση 

μεταξύ των ΙΦΕΝ και των αντιγόνων ιστοσυμβατότητος (HLA) στο 

χρωμόσωμα 6, συστατικά των ανοσοσφαιρινών στο χρωμόσωμα 14 κλπ (27). 

Αξιόλογα συμπεράσματα προκύπτουν και από μελέτη των Papasteriades  και 

συν. (28) όπου διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση με το HLA-A11, B7και Β13 και 

αρνητική συσχέτιση με το HLA-B14 . Σε πρόσφατες μελέτες που έγιναν στην 

Ιαπωνία επιβεβαιώθηκε με την χρήση της μεθόδου της αλυσιδωτής 

αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) η θετική συσχέτιση μεταξύ ελκώδους 

κολίτιδας  με το HLA-DR2 και HLA-DQ1  (28,29). 

Μια νέα σημαντική εξέλιξη στην διαγνωστική προσέγγιση των ΙΦΕΝ είναι 

η  ανίχνευση ουδετεροφιλικών αυτοαντισωμάτων (ANCA) στο ορό αυτών των 

ασθενών.  Σε υψηλό ποσοστό ασθενών με ελκώδη κολίτιδα (68-86%) 

βρίσκονται αυτοαντισώματα έναντι του πρωτοπλάσματος των 

πολυμορφοπύρηνων (30-33). Από σημαντικούς μελετητές υποστηρίζεται η 

σπουδαιότητα της αναζήτησης των γενετικών δεικτών για την έγκαιρη 

διάγνωση αλλά κυρίως την πρόληψη των ΙΦΕΝ όπως ακριβώς έχει συμβεί με 
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την κυστική ίνωση και άλλες παθήσεις που καθορίζονται γενετικώς (27).  Η 

ελκώδης κολίτιδα σύμφωνα με τους μελετητές παρουσιάζει ετερογένεια 

αναφορικά με την ύπαρξη ή όχι των ANCA, η οποία έχει πιθανώς γενετική 

βάση. 

Σε πρόσφατη σημαντική εργασία μελετήθηκε η σχέση μεταξύ της 

ύπαρξης HLA-DR2 και ANCA σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα. Διαπιστώθηκε 

ότι ασθενείς που ήταν ANCA θετικοί είχαν αυξημένη συχνότητα HLA-DR2 

συγκριτικά με ANCA αρνητικούς μάρτυρες. Αντίθετα σε ANCA αρνητικούς 

ασθενείς η συχνότητα HLA-DR2 ήταν η ίδια με αυτή  των φυσιολογικών 

μαρτύρων (18,28,31,32). Η μελέτη επίσης των περιπυρηνικών ANCA (p 

ANCA)  σε πρόσφατη εργασία, φαίνεται ότι είναι ικανή να διαχωρίσει με 

αρκετή ακρίβεια την ελκώδη κολίτιδα από την νόσο του Crohn (80% στην 

ελκώδη κολίτιδα, 13% στην νόσο του Crohn) (3,33,34). 

 

2.3 Αιτιολογία των ΙΦΕΝ. 
Παρά το γεγονός  ότι το αίτιο της ελκώδους κολίτιδας και της  νόσου του    

Crohn παραμένει άγνωστο, η έρευνα περιστρέφεται γύρω από τρία πιθανά 

αίτια (2,10,11,35) :  

α)  λοιμώδη αίτια    

β)  ανοσοβιολογικοί παράγοντες 

γ)  ψυχολογικοί παράγοντες 

Η χρόνια φλεγμονώδης φύση των νοσημάτων αυτών έχει ενοχοποιήσει 

λοιμογόνους παράγοντες. Έτσι η ομοιότητα της κλινικής εικόνας αλλά και των 

ιστολογικών αλλοιώσεων που παρατηρούνται στη  δυσεντερία που προκαλεί 

η Singella και ορισμένα μυκοβακτηρίδια ενισχύει την υπόθεση της λοιμώδους 

αιτιολογίας. Τα τελευταία χρόνια τα αποτελέσματα των μελετών ενοχοποιούν 

τις λεγόμενες L-μορφές βακτηριδίων που έχουν χάσει το μεγαλύτερο μέρος 

της κυτταρικής τους μεμβράνης και παρουσιάζουν κυμαινόμενη λοιμογόνο 

δύναμη και αντιγονικότητα, έχοντας έτσι την δυνατότητα να μεταπίπτουν από 

αδρανή σε δραστήρια νοσογόνο μορφή (36). Ο αιτιολογικός ρόλος των 

λοιμώξεων δεν έχει τεκμηριωθεί μέχρι τώρα αλλά δεν έχει αποκλειστεί όμως 

(11). 

 20



Όσον αφορά την θεωρία που υποστηρίζει ότι ένας ανοσολογικός 

μηχανισμός  προκαλεί την έντονη αντίδραση που παρατηρείται στον εντερικό 

βλεννογόνο των ασθενών με ΙΦΕΝ βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση. Σύμφωνα με 

τους μελετητές οι πιθανοί ανοσολογικοί μηχανισμοί που μπορεί να 

προκαλέσουν ιστική βλάβη στο έντερο είναι: 

α) αντιδράσεις που προκαλούνται μέσω αντισωμάτων ή ανοσο-    

συμπλεγμάτων. 

β)  αντιδράσεις προκαλούμενες από ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα (11). 

Αρχικά κυριάρχησε η υπόθεση ότι κυκλοφορούντα αυτοαντισώματα αντιδρούν 

με τα επιθηλιακά κύτταρα του εντερικού βλεννογόνου με αποτέλεσμα την 

ενεργοποίηση  του μηχανισμού φλεγμονής. Στη  συνέχεια η άποψη αυτή 

έχασε έδαφος γιατί αντισώματα έναντι των επιθηλιακών κυττάρων  βρέθηκαν 

σε φυσιολογικά άτομα καθώς και σε άλλα νοσήματα όπως ουρολοίμωξη, 

ευερέθιστο έντερο κλπ. Μια σειρά από παρατηρήσεις όμως, σε 

αναγνωρισμένα κέντρα έρευνας, υποστηρίζουν ότι αυτοάνοσοι μηχανισμοί 

ενδέχεται να συμμετέχουν στην αιτιολογία της ελκώδους κολίτιδος (36,37). Η 

αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ ΙΦΕΝ και ανοσοσυμπλεγμάτων υποστηρίχθηκε 

όταν διαπιστώθηκε  η ύπαρξη συμπληρώματος (C3) και γ- σφαιρίνης στον 

βλεννογόνο ασθενών με  ελκώδη κολίτιδα και νόσο του Crohn.Εντούτοις δεν 

υπάρχει ομοφωνία για την πραγματική σημασία του φαινομένου αυτού. 

 Οι Stenson και Mac Dermott (29) υποστηρίζουν ότι η αλληλουχία των 

γεγονότων της ανοσολογικής αντίδρασης στις ΙΦΕΝ αρχίζει με μια 

ευαισθητοποίηση εναντίον αντιγόνων του εντερικού αυλού. Τα μακροφάγα του 

εντερικού επιθηλίου φαγοκυτταρώνουν το αντιγόνο και στη συνέχεια το 

παρουσιάζουν στο Τ λεμφοκύτταρο. Ακολουθεί περαιτέρω ενεργοποίηση 

κυττάρων και μεσολαβητών της φλεγμονής με αποτέλεσμα την ιστική βλάβη.   

Τελευταία γίνεται μεγάλη συζήτηση για τον πραγματικό ρόλο που 

διαδραματίζουν οι κυτταροκίνες στην παθογένεια των ΙΦΕΝ. Οι Brynskov και 

συν. (1992) (38) αναφέρουν ότι μιά σειρά από διαταραχές στη παραγωγή και 

την έκλυση των κυτταροκινών παρατηρούνται στις ΙΦΕΝ αλλά η ακριβής 

συσχέτιση των διαταραχών αυτών με τους παθογενετικούς μηχανισμούς δεν 

είναι σαφής. Οι Mahida και συν.(1991) (39) διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα της 

IL-6 στην κυκλοφορία του αίματος είναι αυξημένα στη νόσο του Crohn αλλά 
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όχι και στην ελκώδη κολίτιδα και αποδίδουν διαφοροδιαγνωστική σημασία στο 

εύρημα. 

Η αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ ψυχολογικών παραγόντων και ΙΦΕΝ 

έχει ερευνηθεί από τους μελετητές. Δεν είναι ασύνηθες για τα νοσήματα αυτά 

και πρωτοεμφανίζονται ή και παρατηρείται έξαρση μετά από έντονο 

ψυχολογικό stress. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι ασθενείς με ΙΦΕΝ έχουν 

χαρακτηριστική προσωπικότητα που τους καθιστά ευάλωτους σε ψυχολογικά 

stress τα οποία μπορεί να ευνοήσουν την έναρξη ή την επιδείνωση των 

συμπτωμάτων. Παρόλο που υπάρχει ασθενής συσχέτιση των 

συναισθηματικών παραγόντων στην αιτιολογία της φλεγμονώδους νόσου δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι τα άτομα αυτά παρουσιάζουν συχνά αίσθημα οργής, 

άγχους και κάποιο βαθμό κατάθλιψης. Η αναγνώριση και η αντιμετώπιση των 

ψυχικών αυτών διαταραχών παίζει σημαντικό ρόλο στην τροποποίηση τη 

πορείας των νοσημάτων αυτών και στην ανταπόκριση στην θεραπεία. 

• Πιθανοί αιτιολογικοί παράγοντες 

α) Αγγειακοί παράγοντες  

 Η ελάττωση της μικροκυκλοφορίας λόγω των παρατεταμένων συσπάσεων 

του παχέος εντέρου προκαλεί αλλοιώσεις στο βλεννογόνο του εντέρου.   

Αλλοιώσεις του εντερικού βλεννογόνου παρόμοιες με αυτές που 

παρατηρούνται σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα  παρατηρούνται και σε 

πειραματόζωα  προκαλώντας τους τροποποίηση της αγγειακής άρδρευσης 

του εντέρου. Σε ανοσοϊστοχημικές μελέτες που έγιναν σε παρασκευάσματα 

ασθενών με νόσο του Crohn υποστηρίζεται ότι η μικροκυκλοφορία του 

εντέρου συμμετέχει ουσιαστικά στην παθογένεια της νόσου (40). 

β) Διαιτητικοί παράγοντες  

 Υποστηρίχθηκε αρχικά ότι το γάλα της αγελάδας προκαλούσε αλλεργικά 

φαινόμενα με αποτέλεσμα οι ασθενείς να παρουσιάζουν ευρήματα συμβατά 

με ελκώδη κολίτιδα (41-43). Σε μετέπειτα εργασίες του Truelove (44) 

υποστηρίχθηκε ότι ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα παρουσιάζουν ύφεση ή 

υποτροπή της νόσου ανάλογα με την απομάκρυνση ή επανεισαγωγή του 

γάλακτος στην διατροφή τους. Η υπόθεση αυτή ενισχύθηκε ακόμη 

περισσότερο όταν αργότερα έγινε γνωστή η υπολακτασία, κατάσταση η οποία 

παρουσιάζεται με μεγάλη συχνότητα σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα. Ετσι 

επικράτησε η άποψη ότι οι διακυμάνσεις της συμπτωματολογίας της νόσου σε 
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σχέση με τη λήψη ή μη γάλακτος, οφείλονται μάλλον στη δυσανεξία έναντι της 

λακτόζης. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των μελετητών σχετικά με την 

διατροφική συσχέτιση των ΙΦΕΝ επικεντρώνεται στις επιπτώσεις 

κατανάλωσης ζάχαρης και το πώς επιδρά στην διαπερατότητα του εντερικού 

επιθηλίου. 

γ) Διαπερατότητα του εντερικού επιθηλίου 

Ο εντερικός βλεννογόνος αποτελεί το προστατευτικό κάλυμμα έναντι των 

τεράστιων συγκεντρώσεων αντιγόνων τα οποία προέρχονται είτε από τις 

τροφές είτε από διάφορους μικροοργανισμούς και τα προϊόντα μεταβολισμού 

τους. Υπάρχουν σήμερα ενδείξεις ότι ασθενείς με ΙΦΕΝ παρουσιάζουν 

αυξημένη διαπερατότητα του εντερικού επιθηλίου η οποία αυξάνει  την 

πιθανότητα αντιγονικού ερεθισμού του βλεννογόνου (45,46). 

δ) Κάπνισμα 

Πολλές μελέτες που έγιναν την τελευταία δεκαετία στην Αγγλία και σε 

άλλες χώρες υποστηρίζουν ότι υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ καπνίσματος 

και ελκώδους κολίτιδος. Οι Osborne και Stansby (47) σε πρόσφατη 

ανασκόπηση επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η ελκώδης κολίτιδα είναι νόσος 

των μη καπνιστών ενώ  οι Jick και συν.(48) και Logan και συν. (49) σε μελέτες 

τους υποστηρίζουν την αρνητική συσχέτιση μεταξύ καπνίσματος και 

ελκώδους κολίτιδας.  Ο Calkins και συν. (50) ανέλυσε περαιτέρω τα 

αποτελέσματα αυτών των μελετών και υποστήριξε ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης 

ελκώδους κολίτιδας είναι μεγαλύτερος στους πρώην καπνιστές παρά στους 

μη καπνιστές. Ο προστατευτικός ρόλος που ασκεί το κάπνισμα εξηγεί το 

γεγονός ότι η μέση ηλικία έναρξης της νόσου στους πρώην καπνιστές είναι 

μεγαλύτερη, περίπου 15 έτη, από τους μή καπνιστές που είναι περίπου 30 έτη 

(51). Ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η προστατευτική επίδραση του 

καπνίσματος δεν είναι γνωστός. Οι πιθανοί μηχανισμοί μέσω των οποίων το 

κάπνισμα επηρεάζει την ελκώδη κολίτιδα παρουσιάζονται στον πίνακα 4.  

Πίνακας 4. Κάπνισμα - ελκώδης κολίτιδα.Πιθανοί μηχανισμοί. 

Μεταβολές της σύνθεσης ή της παραγωγής βλέννης στο έντερο 
Αιμάτωση του  εντερικού βλεννογόνου-Ανοσολογικοί μηχανισμοί 
Επίδραση στις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου 
Παραγωγή λευκοτριενίων από τον βλεννογόνο 
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 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ των ΙΦΕΝ 

 

Η ελκώδης κολίτιδα είναι μια φλεγμονώδης νόσος που προσβάλλει τον 

βλεννογόνο του παχέος εντέρου και παρουσιάζει υφέσεις και εξάρσεις. Τα 

δύο κορυφαία συμπτώματα της νόσου είναι οι αιματηρές κενώσεις και η 

διάρροια. Η αιμορραγία οφείλεται στις εξελκώσεις, στην υπεραιμία του 

βλεννογόνου και στον σχηματισμό του αγγειοβριθούς εύθρυπτου κοκκιώδους 

ιστού. Οι υδαρείς κενώσεις οφείλονται στις μεταβολές της λειτουργίας του 

βλεννογόνου που παρουσιάζει μειωμένη ικανότητα απορρόφησης νατρίου και 

νερού. Ο περιορισμός της εντόπισης των αλλοιώσεων στον βλεννογόνο και 

τον υποβλεννογόνο εξηγεί την σπανιότητα του κοιλιακού πόνου, 

περιτοναϊσμού, απόφραξης και  σχηματισμού  συριγγίων. Ο πυρετός είναι 

σύμπτωμα βαριάς μορφής αλλά παρατηρείται και σε ηπιότερες περιπτώσεις 

της νόσου που επιπλέκονται από αποστήματα. 

Η ελκώδης κολίτιδα είναι νόσος που παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία στη 

κλινική διαδρομή, στην ένταση των συμπτωμάτων και στην τελική της έκβαση. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών (60-75%) παρουσιάζει συχνούς 

παροξυσμούς με μεσοδιαστήματα πλήρους ύφεσης της νόσου. Ένα μικρό 

ποσοστό (5-15%) παρουσιάζει την χρόνια συνεχή μορφή της νόσου με ήπια 

συμπτώματα και ένα ακόμη μικρότερο ποσοστό χαρακτηρίζεται από ένα 

τυπικό επεισόδιο κολίτιδος που ακολουθείται από πλήρη ύφεση και κατόπιν 

παρουσιάζει υποτροπή (1). Από πλευράς βαρύτητας η ελκώδης κολίτιδα 

ταξινομείται με τα παρακάτω κριτήρια σε βαρειάς και ήπιας μορφής, ενώ όσες 

περιπτώσεις βρίσκονται ανάμεσα στις δύο αυτές μορφές θεωρούνται 

ενδιάμεσης βαρύτητας (1,11,52). 

 

Κριτήρια καθορισμού της βαρύτητας των επεισοδίων της Ε.Κ. 

                                             Βαρύ επεισόδιο         Ηπιο επεισόδιο 
Διαρροϊκές κενώσεις /24ωρο                    >6                                 4 ή <4       

Αίμα στις κενώσεις                                Άφθονο                          Ελάχ. 

Πυρετός                                                  >380                                 Οχι 

Σφύξεις                                                    >90                                  ΚΦ 
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Αναιμία 

(Αιμοσφ<75%της φ.τ)                              Ναι                                 Οχι    

 

ΤΚΕ (1η
 ώρα)                                            >30                                  ΚΦ 

(Στα επεισόδια μέτριας βαρύτητας τα συμπτώματα είναι ενδιάμεσα) 

   

Αναλόγως των κλινικών εκδηλώσεων της ελκώδους κολίτιδος περιγράφονται 

τέσσερις τύποι όπως φαίνονται στο πίνακα 5:  

 

Πίνακας 5. Κλινικοί τύποι της Ε.Κ 

• Ορθίτις 

• Κολίτις ηπίας μορφής 

• Κολίτις μέσης βαρύτητας  

• Βαρεία ή κεραυνοβόλος κολίτις 

 

Η νόσος του Crohn αποτελεί πιό περίπλοκη και δύσκολη νόσο λόγω της 

εντόπισης της σε διάφορα σημεία του πεπτικού σωλήνα. Η κλινική εικόνα της 

νόσου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εντόπιση και χαρακτηρίζεται από 

τρία κεντρικά συμπτώματα: διάρροια, κοιλιακό πόνο, απώλεια βάρους. Τα 

επόμενα κατά συχνότητα συμπτώματα που παρατηρούνται είναι αιμορραγία, 

περιορθρικές φλεγμονές και αρθρίτιδα, ενώ στο  50% των περιπτώσεων  

παρουσιάζεται  χαμηλή πυρετική κίνηση. Οι κύριες θέσεις εντόπισης  της 

νόσου είναι:             

 α) τελικός ειλεός και η περιοχή του τυφλού  

 β) λεπτό έντερο 

 γ) παχύ έντερο 

Μία σπάνια μορφή της νόσου του Crohn είναι η διάχυτη νηστιδοειλεΐτις 

ενώ σε πολύ μικρό ποσοστό (1-2%) η νόσος εντοπίζεται αποκλειστικά σε 

περιοχές του ανωτέρου πεπτικού συστήματος (στόμα, οισοφάγος, στόμαχος, 

δωδεκαδάκτυλο) (10). Η διάρροια παρατηρείται στο σύνολο σχεδόν των 

περιπτώσεων ανεξαρτήτως εντόπισης. Στις τυπικές περιπτώσεις της νόσου 

του Crohn του λεπτού εντέρου η διάρροια έχει χαρακτήρες στεατόρροιας ενώ 

σε προσβολή του παχέος εντέρου προέχουν οι βλεννοαιματηρές διαρροϊκές 
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κενώσεις. Ο πόνος στη νόσο του Crohn συνήθως εντοπίζεται στο δεξιό 

λαγόνιο βόθρο και συχνά συνοδεύεται από διάταση και εμετό. Οι εντερικές 

στενώσεις που παρατηρούνται μπορεί να οφείλονται είτε σε έξαρση της 

φλεγμονής είτε σε ανάπτυξη ινώδους συνδετικού ιστού με μόνη θεραπευτική 

αντιμετώπιση την χειρουργική. Η απώλεια βάρους είναι συχνότατο σύμπτωμα 

ανεξαρτήτως εντόπισης της νόσου και οφείλεται στη δυσαπορρόφηση των 

θρεπτικών ουσιών από το λεπτό έντερο και κυρίως στο ότι οι ασθενείς 

αποφεύγουν τη σίτιση λόγω του φόβου του κοιλιακού πόνου που ακολουθεί 

συνήθως τα γεύματα. Σε φάσεις παροξυσμού της νόσου συχνά 

παρατηρούνται απίσχνανση, οίδημα σφυρών και ψηλαφητή μάζα στη κοιλιά 

με ευαισθησία στη ψηλάφηση. Ο πυρετός μπορεί να οφείλεται στη 

φλεγμονώδη εξεργασία οπότε είναι συνεχής ή στον σχηματισμό αποστήματος 

ή συριγγίου οπότε παρουσιάζει ρίγη, πυρετικά κύματα και λευκοκυττάρωση με 

πολυμορφοπυρηνικό τύπο. Λόγω της διατοιχωματικής επέκτασης της  

φλεγμονής  είναι χαρακτηριστικός ο σχηματισμός συριγγίων και 

αποστημάτων.   

Η εκτίμηση της δραστηριότητας της νόσου παρουσιάζει αρκετές 

δυσκολίες και η ανάπτυξη των κλινικών δεικτών είναι ένα θέμα αρκετά 

αμφιλεγόμενο. Αρκετές από τις δυσκολίες αυτές οφείλονται στην ποικίλλουσα 

κλινική εικόνα της νόσου, στην ύπαρξη επιπλοκών και σε ενδεχόμενη 

προηγηθείσα χειρουργική επέμβαση. Έχουν περιγραφεί αρκετοί δείκτες 

δραστηριότητας της νόσου, οι κυριότεροι και πλέον χρησιμοποιούμενοι είναι: 

ο Crohn Disease Activity Index (CDAI), ο δείκτης των Harvey & Bradshaw και 

ο δείκτης του Van Hees (11). Ο CDAI βασίζεται στην καταγραφή από τον 

ασθενή μιας σειράς συμπτωμάτων για 7 ημέρες πριν την επίσκεψη  και 

καθορίζεται από τον υπολογισμό 8 συγκεκριμένων παραμέτρων: 1) κοιλιακό 

άλγος, 2) αριθμός διαρροϊκών κενώσεων, 3) γενική κατάσταση υγείας, 4) 

συστηματικές εκδηλώσεις, 5) χρήση αντιδιαρροϊκών φαρμάκων, 6) ύπαρξη 

κοιλιακής μάζας, 7) αιματοκρίτης, 8) σωματικό βάρος. Ο δείκτης Harvey & 

Bradshaw  ή απλοποιημένος CDAI περιλαμβάνει 5 παραμέτρους: 1) γενική 

κατάσταση, 2) κοιλιακό άλγος, 3) αριθμός κενώσεων, 4) κοιλιακή μάζα, 5) 

επιπλοκές. Ο δείκτης του  Van Hees περιλαμβάνει συνολικά 18 παραμέτρους 

από τους οποίους πολλοί αναφέρονται σε εργαστηριακά δεδομένα. Παρά τις 

πολυάριθμες προσπάθειες δεν έχει ακόμη επινοηθεί ο ιδανικός δείκτης που 
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θα περιλαμβάνει κριτήρια ικανά να καλύψουν όλους τους συντελεστές που 

αποτελούν αυτό που ονομάζεται βαρύτητα της νόσου.  

 

Διάγνωση 

Το διαγνωστικό ενδεχόμενο της ΙΦΕΝ θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους 

εκείνους τους ασθενείς οι οποίοι προσέρχονται είτε με την τυπική μορφή της 

νόσου π.χ. διάρροια αιματηρή ή όχι, περιεδρική σηπτική φλεγμονή  και 

κοιλιακό πόνο, είτε με άτυπη μορφή όπως πυρετό με ή χωρίς εντερικές ή 

εξωεντερικές εκδηλώσεις. Ο αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος 

παρουσιάζει ευρήματα ανάλογα με την έκταση και βαρύτητα της νόσου. 

Μπορεί να υπάρχει διαφόρου  βαθμού αναιμία, δυσαπορρόφηση βιταμινών, 

όπως βιταμίνης D, B12, K, διαταραχές ηλεκτρολυτών, υπολευκωματιναιμία 

κτλ. Στις φάσεις δραστηριότητας της νόσου παρατηρούνται αύξηση της 

Τ.Κ.Ε., της C-αντιδρώσης πρωτεΐνης και του αριθμού αιμοπεταλίων. 

Μετά το 1990 η έρευνα της παθογέννεσης και θεραπείας των ΙΦΕΝ έχει 

στραφεί προς την διερεύνηση των κυτταροκινών (24,53-62). Σε μελέτη των 

Dalton και Jewell, 1992 (59) και Dalekos και συν 1993 (63) βρέθηκε ότι οι 

υποδοχείς  IL-2 είναι αυξημένοι σε ασθενείς με ενεργό νόσο. Παρόλα όμως τα 

πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα δεν υπάρχει προς το παρόν κλινική 

εφαρμογή στην διάγνωση ή την θεραπεία των ΙΦΕΝ  σχετική με τις 

κυτταροκίνες. Επίσης η μελέτη των ουδετεροφιλικών αυτοαντισωμάτων 

(ANCA) έχει διαγνωστική αξία  και σύμφωνα με τους μελετητές τα 

περιπυρηνικά ANCA (p-ANCA) είναι θετικά σε 60-80% των περιπτώσεων της 

ελκώδους κολίτιδος αλλά μόνο στο 10% στη νόσο του Crohn  (Pool και συν 

1993) (34). 

Η ενδοσκοπική προσέγγιση αποτελεί απαραίτητη εξέταση για την διάγνωση 

και παρακολούθηση των ΙΦΕΝ. Τα κυριότερα ενδοσκοπικά ευρήματα που 

βοηθούν στην διαφοροδιάγνωση μεταξύ ελκώδους κολίτιδας και νόσου του 

Crohn παρουσιάζονται στον πίνακα 6 (9). Η ακτινoλογική εξέταση των 

ασθενών με ελκώδη κολίτιδα και νόσο του  Crohn εξακολουθεί να κατέχει 

κεντρική θέση στην διαγνωστική προσπέλαση των νοσημάτων αυτών. Σήμερα 

χρησιμοποιείται η μέθοδος της διπλής σκιαγραφικής αντίθεσης εκτός από τις 

περιπτώσεις μελέτης συριγγίων ή στενώσεων για τις οποίες καλύτερα 

αποτελέσματα δίνει η απλή ακτινολογική απεικόνιση. Χαρακτηριστικά 
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απεικονιστικά ευρήματα στην ελκώδη κολίτιδα είναι η παρουσία μιας λεπτής 

οδόντωσης του βλεννογόνου που οφείλεται στα πολλαπλά έλκη και  οι 

ψευδοπολύποδες με την μορφή ελλειμμάτων πλήρωσης. Σε βαρύτερες 

μορφές παρατηρούνται στενώσεις, κατάργηση των κολικών κυψελών, 

βράχυνση του παχέος εντέρου. Στην νόσο του Crohn τα κυριώτερα 

απεικονιστικά ευρήματα είναι η     εικόνα λιθόστρωτου  που παρατηρείται στο 

παχύ έντερο, τα  διαφόρου  μεγέθους, σχήματος και βάθους αφθώδη έλκη του 

βλεννογόνου, η απεικόνιση του εντέρου με τη μορφή   πλαστικού σωλήνος 

που οφείλεται στο οίδημα του τοιχώματος του εντέρου και στην απομάκρυνση 

των ελίκων μεταξύ τους. Η οριστική σφραγίδα της διάγνωσης τίθεται με την 

ιστολογική εξέταση η οποία βοηθά τόσο στην διαφοροδιάγνωση μεταξύ των 

ΙΦΕΝ όσο και των άλλων μορφών κολίτιδας. Τα κυριότερα 

διαφοροδιαγνωστικά σημεία μεταξύ της ελκώδους κολίτιδος και της νόσου του  

Crohn  παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 7 (3). 
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Πίνακας 6:Διαφορική διάγνωση μεταξύ ΕΚ και νόσου CROHN 

Φλεγμονή 

κατανομή και έκταση 
 

Ελκώδης κολίτις 
 

Νόσος CROHN 

Συνεχής +++ + 

Συμμετρική +++ + 

Ευθρυπτότης +++ + 

Κοκκίωση +++ + 

Εικόνα λιθόστρωτου + +++ 

Συμμετοχή του ορθού +++ + 

Διάχυτη κολίτις +++ + 

Συμμετοχή του τελικού ειλεού 0 ++++ 

Εντοπισμένα έλκη  >1 cm + +++ 

      

Βαθειά + ++ 

Γραμμοειδή + +++ 

Αφθώδη  0 +++ 

Γεφύρωση μεταξύ ελκών + ++ 
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Πίνακας 7: Ιστολογικές διαφορές μεταξύ ελκώδους κολίτιδος   και νόσου 

του CROHN Podolsky 1991 (10) 

 

Ιστολογικά χαρακτηριστικά 

 

Ελκώδης        

κολίτις 

 

              Νόσος CROHN 
 

Φλεγμονή Διάχυτη,  βλεννογόνου Κατά τόπους, βλεννογόνου 

και υποβλεννογόνιου 

 

Aποστημάτια Συχνά Σπάνια 

 

Διαταραχή αρχιτεκτονικής 

αδένων βλεννογόνου 

 

Μέτρια 

  

Ήπια 

 

Ατροφία βλεννογόνου Συχνή Σπάνια 

 

Βλεννοπενία Εκσεσημασμένη Ήπια 

 

Μεταπλασία κυττάρων Paneth Συχνή Σπάνια 

 

Επιθηλιοειδή κοκκιώματα Απουσιάζουν Διαγνωστικά 

 

  

                                ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΩΝ ΙΦΕΝ 

Οι επιπλοκές των ΙΦΕΝ διακρίνονται σε εντερικές και εξωεντερικές. 

Οι συχνότερες εντερικές επιπλοκές της ελκώδους κολίτιδας  είναι: 

 

• Ψευτοπολύποδες οι οποίοι αποτελούν υπερπλασία του βλεννογόνου και 

συχνά αιμορραγούν. 

• Το τοξικό μεγάκολο που οφείλεται σε επέκταση της φλεγμονής σε όλο το 

τοίχωμα του παχέος εντέρου. 

• Διάτρηση του παχέος εντέρου. 
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• Καρκίνος παχέος εντέρου, αποτελεί την σπουδαιότερη επιπλοκή,  

παρουσιάζει αυξημένη συχνότητα  και οι ασθενείς έχουν 8-30 φορές 

μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν καρκίνο από  ότι  ο γενικός 

πληθυσμός. 

 

Στην  νόσο του Crohn  οι πιο σημαντικές εντερικές επιπλοκές είναι: 

• Εντερική απόφραξη που παρουσιάζεται συνήθως με εικόνα πλήρους ή 

ατελούς ειλεού. 

• Περιορθρικές φλεγμονές και συρίγγια. 

• Διάτρηση εντέρου και αιμορραγία. 

• Καρκίνος του εντέρου με μικρότερη συχνότητα από εκείνη της ελκώδους 

κολίτιδας.                              

 

 

 

Εξωεντερικές εκδηλώσεις των ΙΦΕΝ 

Μεγάλο ποσοστό ασθενών με ελκώδη κολίτιδα  και νόσο του Crohn 

παρουσιάζει κλινικές εκδηλώσεις από άλλα συστήματα εκτός του εντέρου. Οι 

εκδηλώσεις αυτές διακρίνονται σε εκείνες που σχετίζονται με την φλεγμονώδη 

δραστηριότητα και την έκταση της νόσου και σε εκείνες που η πορεία τους 

είναι ανεξάρτητη από εκείνη της εντερικής νόσου. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις πρόκειται για ήπιες ενοχλήσεις που βελτιώνονται και υποχωρούν 

όταν η κύρια νόσος περάσει σε φάση ύφεσης. Σπανιότερα οι ασθενείς αυτοί 

μπορεί να παρουσιάσουν τέτοιες επιπλοκές που να βάλουν σε κίνδυνο τη ζωή 

τους ή να τους προκαλέσουν άλλοτε άλλου βαθμού αναπηρία. 

Από τις παρατηρήσεις μελετητών της ελκώδους κολίτιδας  και της νόσου του  

Crohn  φαίνεται ότι υπάρχουν σαφείς συσχετίσεις μεταξύ της εντόπισης της 

φλεγμονής και των εξωεντερικών εκδηλώσεων των ΙΦΕΝ. Η ανεύρεση 

εξωεντερικών διαταραχών υπογραμμίζει ότι οι ΙΦΕΝ είναι  συστηματικά 

νοσήματα.  
Περισσότερα από 100 είδη επιπλοκών που προσβάλουν περισσότερα 

από ένα όργανα έχουν περιγραφεί. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να 

προϋπάρχουν, να συνοδεύουν ή να ακολουθούν τις φλεγμονώδους νόσους. Η 
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ανεύρεση πολλαπλών εξωεντερικών εκδηλώσεων στον ίδιο ασθενή αποτελεί 

στοιχείο το οποίο συνηγορεί στην διαπίστωση ότι ένας ασθενής με μια 

εξωεντερική επιπλοκή έχει αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξει και άλλες. Ένας 

σημαντικός αριθμός των εξωεντερικών εκδηλώσεων παρατηρείται στο 

διάστημα εκείνο όπου οι ασθενείς έχουν αναπτύξει εντερική ή περιπρωκτική 

επιπλοκή. Οι εξωεντερικές επιπλοκές των ΙΦΕΝ ακολουθούν συχνά, άλλα όχι 

πάντοτε, παράλληλη διαδρομή με την δραστηριότητα της νόσου και 

υποχωρούν μετά την ύφεση της φλεγμονής ή την χειρουργική εκτομή του 

πάσχοντος τμήματος του εντέρου. Άλλοτε πάλι   μπορεί να εμφανιστούν  ως 

κύρια νόσος, ενώ η φλεγμονώδης εντεροπάθεια να είναι σε  λανθάνουσα 

κατάσταση. Στην παρακάτω κατάταξη παρουσιάζεται η ταξινόμηση των 

εξωεντερικών εκδηλώσεων των ΙΦΕΝ (2,64,65). 

 

1. Μυοσκελετική 

• εντεροπαθητική αρθρίτιδα 

• αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα 

• συμμετρική ιερολαγονίτιδα 

• πληκτροδακτυλία 

 

2. Ηπατολογική νόσος  

• περιχολαγγειΐτιδα 

• λιπώδης διήθηση του ήπατος 

• σκληρυντική χολαγγεΐτιδα 

• χρονία ηπατίτιδα 

• κίρρωση 

• καρκίνος των χοληφόρων 

 

3. Δερματικές βλάβες - αλλοιώσεις βλεννογόνου 

• οζώδες ερύθημα 

• γαγγραινώδης πυοδερματίτιδα 

• αφθώδης στοματίτιδα 

• εξελκώσεις χειλέων 

• υπερπλαστικές αλλοιώσεις βλεννογόνου παρειάς 
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4. Οφθαλμικές βλάβες 

• ιρίτιδα, χοριοειδίτιδα, επισκληρίτιδα 

• οπισθοβολβική νευρίτιδα 

 

5. Αιματολογικές επιπλοκές 

• σιδηροπενική αναιμία 

• αυτοάνοσος αιμολυτική αναιμία 

• μεγαλοβλαστική αναιμία 

 

6. Αγγειοπάθεια 

• θρομβώσεις φλεβών 

• αρτηριακή θρόμβωση 

• αγγειΐτιδα 

 

7. Ουρολογικές επιπλοκές 

• νεφρολιθίαση 

• αμυλοείδωση 

 

8. Ενδοκρινοπάθειες - Διαταραχή μεταβολισμού 

• βρογχοκήλη 

• υπερθυρεοειδισμός 

• υπολειτουργία της υπόφυσης 

 

9.  Εξωεντερικές επιπλοκές σχετιζόμενες με την σουλφασαλαζίνη 

 

10. Βρογχοπνευμονικές επιπλοκές. 

 

 

Μυοσκελετικές επιπλοκές 

Η αρθρίτιδα αποτελεί τη συχνότερη επιπλοκή σε ασθενείς με ΙΦΕΝ, με 

συχνότητα εμφάνισης 4-23%. Τέσσεροι διαφορετικοί τύποι αρθρίτιδας 

παρατηρούνται με κύριο εκπρόσωπο την λεγόμενη εντεροπαθητική (colitic) 
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αρθρίτιδα σε 15-20% των ασθενών. Πρόκειται για οξεία υποτροπιάζουσα, 

μεταναστευτική οροαρνητική φλεγμονή του αρθρικού θύλακα, προσβάλλει 

κυρίως τις μεγάλες αρθρώσεις των κάτω άκρων και υφίεται συνήθως με την 

βελτίωση της υποκείμενης εντεροπάθειες. 

 

Η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα παρουσιάζεται σε ποσοστό 3-6% σε 

ίση συχνότητα και στις δύο νόσους. Είναι βαριά επιπλοκή που προκαλεί 

μόνιμη αναπηρία γιατί δεν επηρεάζεται από την θεραπεία της κολίτιδος ούτε 

από την κολεκτομή. Η σπονδυλίτιδα που συνδυάζεται με ΙΦΕΝ, παρουσιάζει 

θετικό το HLA-B27 σε αναλογία 35% ενώ στην αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα 

το HLA-B27 παρατηρείται στο 90% των περιπτώσεων. 

Η ιερολαγονίτιδα παρατηρείται σε ποσοστό 4-8% και μπορεί να προκαλέσει 

κλινική συνδρομή, ή να παραμείνει μόνο ως ακτινολογικό εύρημα. 

Η πληκτροδακτυλία παρουσιάζεται σε ποσοστό 15% σε ασθενείς με  

ελκώδη κολίτιδα ενώ πάνω από 35% σε ασθενείς  με νόσο του Crohn. 

Παρατηρείται συνήθως σε εκτεταμένη προσβολή του παχέος εντέρου, 

σχετίζεται καλά με την δραστηριότητα της νόσου και παρουσιάζει ύφεση μετά 

την χειρουργική εκτομή του πάσχοντος εντέρου. 

 

Ηπατοχολικές επιπλοκές 

Η πρώτη προσβολή του ήπατος που περιγράφεται σε ασθενή με ΙΦΕΝ 

ήταν η λιπώδης διήθηση του ήπατος. Αποτελεί εξαιρετικά συχνό εύρημα 

>80%, αποτελεί μη ειδικό φαινόμενο  χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Η 

περιχολαγγειΐδα θεωρείται συχνή επιπλοκή, περιγράφεται στο 70% των 

αρρώστων που υποβάλλονται σε κολεκτομή και σε 30% των αρρώστων με 

ΙΦΕΝ που παρουσιάζουν διαταραχές της ηπατικής βιολογίας. Η 

πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειΐτιδα χαρακτηρίζεται από προοδευτική 

αποφρακτική εξεργασία των εξωηπατικών χοληφόρων οδών 

συμπεριλαμβανομένης και της χοληδόχου κύστης. Προσβάλλει κυρίως άτομα 

νεαρής ηλικίας με συχνότητα εμφάνισης που κυμαίνεται από 1-4% σε 

ασθενείς με ΙΦΕΝ, με προτίμηση  την ελκώδη κολίτιδα και δεν υπάρχει 

συσχέτιση με την διάρκεια, δραστηριότητα και έκταση της νόσου. Άλλες 

σπάνιες επιπλοκές από το ήπαρ και τα χοληφόρα είναι η χρονία ηπατίτιδα 
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και η κίρρωση που παρατηρούνται σε ποσοστό 1-5% των περιπτώσεων και 

σχεδόν πάντοτε συνδυάζονται με εκτεταμένη νόσο. 

Ο καρκίνος του χοληφόρου δένδρου παρουσιάζεται σπάνια σε ασθενείς 

με ΙΦΕΝ, είναι όμως 10 φορές πιο συχνός  σε ασθενείς με  ελκώδη κολίτιδα 

παρά  στο γενικό πληθυσμό. 

Η χολολιθίαση παρουσιάζεται συχνά σε ασθενείς με ΙΦΕΝ σε ποσοστό 

13-35% με επικράτηση κυρίως ασθενών με νόσο του  Crohn  με προσβολή 

του τελικού ειλεού. Η παρουσία χολόλιθων συσχετίζεται με την έκταση της 

προσβολής του τελικού ειλεού, με προηγηθείσα κολεκτομή και με τη διάρκεια 

της νόσου. Το κρίσιμο ερώτημα εάν οι ηπατοχολικές επιπλοκές  των ΙΦΕΝ 

υποχωρούν μετά από χειρουργική αφαίρεση του πάσχοντος εντέρου, δεν έχει 

απαντηθεί ικανοποιητικά. Σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα υπάρχει 

αρνητική απάντηση ιδίως σε ότι αφορά την σκληρυντική χολαγγειΐτιδα. Τέλος 

επιπλοκές από το ήπαρ μπορεί να παρουσιαστούν σαν αποτέλεσμα όχι της 

βασικής νόσου αλλά της θεραπείας της όπως λ.χ. η χρήση σαλαζοπυρίνης. 

 

Δερματικές εκδηλώσεις 

Οι σημαντικότερες δερματικές επιπλοκές των ΙΦΕΝ είναι το οζώδες 

ερύθημα και η γαγγραινώδης πυοδερματίτιδα. Σπανιότερες εκδηλώσεις 

είναι η φυσαλιδώδης επιδερμόλυση και η παρουσία κοκκιωμάτων, 

εξελκωμένων οζιδίων του κοιλιακού τοιχώματος και των μηρών, γνωστή με 

τον όρο ‘’μεταστατική νόσος του Crohn”. Το  οζώδες ερύθημα απαντά σε 

15% των ασθενών με  νόσο του  Crohn , είναι συχνότερο στις γυναίκες και 

παρουσιάζεται ταυτόχρονα ή προηγείται των εντερικών συμπτωμάτων. 

Η γαγγραινώδης πυοδερματίτιδα είναι συχνότερη στην ελκώδη κολίτιδα  

παρά στη νόσο του  Crohn και απαντά σε 1-5% των ασθενών. Συνδυάζεται 

συνήθως με γενικευμένη κολίτιδα βαριάς μορφής και δύσκολα υποχωρεί αν 

δεν εκτελεστεί κολεκτομή. Αλλοιώσεις του στόματος με κύριο εκπρόσωπο την 

αφθώδη στοματίτιδα παρατηρούνται σε 6-20% των ασθενών με ΙΦΕΝ και 

ιδίως στην νόσο του  Crohn. Άλλες σπανιότερες βλάβες είναι η υπερπλαστική 

αλλοίωση του εσωτερικού της παρειάς με εμφάνιση λιθόστρωτου και οι 

επώδυνες ρωγμώδεις εξελκώσεις των χειλέων. Η πλειονότητα των 

στοματικών βλαβών παρατηρούνται σε ασθενείς με ενεργό νόσο. 
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Οφθαλμικές αλλοιώσεις 

Παρατηρούνται σε ποσοστό 4-10%, καλύπτουν ευρύ φάσμα και είναι 

συχνότερες όταν οι ΙΦΕΝ εντοπίζονται στο παχύ έντερο (66). H συχνότερη 

επιπλοκή είναι η ιρίτιδα που παρατηρείται σε 4% των περιπτώσεων και 

συνδυάζεται συχνά με θετικό HLA-B27. Σε συνύπαρξη αρθρίτιδας και νόσου 

του  Crohn  η συχνότητα ιρίτιδας αυξάνεται μέχρι και 30%. Η ιρίτιδα μπορεί να 

προηγηθεί των εντερικών εκδηλώσεων της κολίτιδας ή να εκδηλωθεί όταν η 

κολίτιδα βρίσκεται σε πλήρη ύφεση ή ακόμη και μετά από κολεκτομή. 

Σπανιότερα παρατηρείται οπισθοβολβική νευρίτιδα και επισκληρίτιδα η 

οποία είναι πιο συχνή στην  νόσο του Crohn.   

 

 

Θρομβώσεις αγγείων 

Οι αγγειακές βλάβες σε ασθενείς με ΙΦΕΝ είναι σπάνιες αλλά αυξάνουν 

την νοσηρότητα και θνησιμότητα. Φλεβικές θρομβώσεις συμβαίνουν σε 3-

4% των περιπτώσεων σε διάφορα στελέχη όπως μηριαία, πυλαία, 

εγκεφαλικές και πνευμονικές φλέβες. Αρτηριακές θρομβώσεις των οποίων ο 

παθογενετικός μηχανισμός είναι άγνωστος έχουν κακή πρόγνωση και 

προσβάλλουν κυρίως την καρωτίδα, μηριαία και υποκλείδιο αρτηρία. 

Αγγειίτιδα που αποδίδεται στην κυκλοφορία ανοσοσυμπλεγμάτων με 

συχνότερη εμφάνιση σε  ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα προσβάλει κυρίως 

αγγεία του δέρματος και των πνευμόνων. Σε μικρό αριθμό ασθενών με ΙΦΕΝ 

έχει περιγραφεί αρτηρίτιδα τύπου Takayasu με γενικευμένη προσβολή του 

αρτηριακού δένδρου, η οποία   ανταποκρίνεται σε μεγάλες δόσεις 

κορτικοστεροειδών (Chapman και συν 1978)(67). 

 

Ουρολογικές επιπλοκές  

Βλάβες από το ουροποιογεννητικό σύστημα δεν είναι σπάνιες στις ΙΦΕΝ 

με συχνότητα εμφάνισης 4-23%. Η νεφρολιθίαση, είναι μία από τις 

συχνότερες  εξωεντερικές  επιπλοκές  με  προτίμηση  των  ασθενών  με νόσο 

του Crohn. Παρατηρείται σε ποσοστό μέχρι 30% και είναι ιδιαίτερα αυξημένη 

σε περιπτώσεις ειλεοστομίας και εντερεκτομής. Ανάπτυξη υδρονέφρωσης 
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παρατηρείται από απόφραξη του δεξιού ουρητήρα  σε ασθενείς με νόσο του 

Crohn εντοπισμένης στον ειλεό και στο δεξιό κόλον. Σπανιότερα 

αναπτύσσονται συρίγγια μεταξύ ουρητήρα και εντέρου ή εντέρου και 

ουροδόχου κύστης. Η αμυλοείδωση με προσβολή των νεφρών και 

πρόκληση νεφρωσικού συνδρόμου είναι σπανιότατη επιπλοκή  των ΙΦΕΝ και 

όπως φαίνεται  υποχωρεί μετά από κολεκτομή. 

 

Ενδοκρινοπάθειες 

Παρατηρούνται κυρίως σε ασθενείς με  ελκώδη κολίτιδα με υψηλά 

ποσοστά βρογχοκήλης και υπερθυρεοειδισμού (2,64). Αναστολή της 

σωματικής ανάπτυξης παρατηρείται σε παιδιά και εφήβους με ΙΦΕΝ  και 

αποδίδεται στην κακή διατροφή, στην δευτεροπαθή υπολειτουργία της 

υπόφυσης και στη θεραπεία με κορτικοστεροειδή. Υποχώρηση της νόσου ή 

χειρουργική εκτομή του πάσχοντος εντέρου οδηγεί σε αποκατάσταση της 

σωματικής ανάπτυξης. 

Εξωεντερικές επιπλοκές σχετιζόμενες με την θεραπεία περιγράφονται σε 

ασθενείς που λαμβάνουν σουλφασαλαζίνη. Έχουν περιγραφεί βλάβες από το 

δέρμα, το αίμα, τους πνεύμονες, το ήπαρ και τους νεφρούς. 

 

 

Βρογχοπνευμονικές επιπλοκές 

Κατά την δεκαετία του 70, οι πνευμονικές επιπλοκές σε ασθενείς με 

ΙΦΕΝ άρχισαν να αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έτσι να γίνονται 

προσπάθειες κατανόησης και συσχέτισης της αιτιοπαθογένειας τους με την 

εντερική νόσο. Αρχικά οι Kraft και συν. δημοσίευσαν 6 περιπτώσεις ασθενών 

με ΙΦΕΝ που παρουσίασαν ανεξήγητης αιτιολογίας βρογχόρροια με ή χωρίς 

βρογχεκτασίες. Στη  συνέχεια ακολούθησαν παρόμοιες εργασίες οι οποίες 

ταξινομούν τις εκδηλώσεις από το αναπνευστικό σύστημα αναλόγως της 

κλινικοπαθολογικής τους εικόνας σε 4κατηγορίες που παρουσιάζονται στον 

πίνακα  8 (68). 

 

Πίνακας 8: Βρογχοπνευμονικές εκδηλώσεις 

 Αναπνευστικό σύστημα Ποσοστό % 
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Υπογλωττιδική στένωση 

Χρόνια βρογχίτιδα 

Χρόνια βρογχόρροια  

Βρογχεκτασίες 

Χρόνια βρογχιολίτιδα 

BOOP 

Διάμεση πνευμονική νόσος 

Νεκρωτικοί όζοι  

Πλευρίτις  

5,3 

21 

7 

24,6 

1,8 

8,8 

26,3 

5,3 

9,6 

  

    

Βρογχοπνευμονικές εκδηλώσεις 

 

Η  ελκώδης κολίτιδα και η νόσος του Crohn αποτελούν τις δύο κύριες ομάδες 

των χρόνιων υποτροπιαζουσών  φλεγμονωδών παθήσεων του εντέρου. Παρά 

τα αλληλοεπικαλυπτόμενα επιδημιολογικά, κλινικά, ακτινολογικά, 

ενδοσκοπικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά (10,11), μεταξύ των δύο νόσων 

υπάρχουν ευδιάκριτες διαφορές όσον αφορά την έκταση της φλεγμονής στο 

γαστρεντερικό σωλήνα και τις ανοσολογικές διαταραχές που υποστηρίζουν 

την διαφορετική εξέλιξη της κάθε μίας νόσου (7,69,70). Η παθογέννεση των 

ΙΦΕΝ φαίνεται να είναι μία σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει την 

αλληλεπίδραση μεταξύ γενετικά καθορισμένων παραγόντων (24,27), 

εξωγενών και ενδογενών ερεθιστικών παραγόντων (triggers) (7,71-76) και 

περιβαλλοντολογικών ή άλλων τροποποιητικών   παραγόντων (modifying) 

(7,74,77). Η έκβαση αυτών των αλληλεπιδράσεων έχει σαν αποτέλεσμα την 

φλεγμονώδη διαδικασία στον εντερικό βλεννογόνο που συνδυάζεται με την 

απελευθέρωση και την ενεργοποίηση λεμφοκυττάρων, μακροφάγων και 

άλλων κυττάρων φλεγμονής (7,78-80). 

Όπως έχει αναφερθεί οι ασθενείς με ΙΦΕΝ παρουσιάζουν συστηματικές 

και εξωεντερικές εκδηλώσεις οι οποίες μπορεί να προηγούνται, να 

εμφανιστούν κατά την διάγνωση της νόσου, ή να ακολουθούν. Σε δύο μεγάλες 

μελέτες ασθενών με  ελκώδη κολίτιδα και  νόσο του Crohn βρέθηκε ότι το 25% 
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και το 36% των ασθενών αντίστοιχα συνδυάζεται με εξωεντερική νόσο 

(65,81). Περισσότερες από 100 συστηματικές διαταραχές που μπορεί να 

προσβάλλουν τον ανθρώπινο οργανισμό έχουν περιγραφεί (64). Η ποικιλία 

και η συχνότητα των επιπλοκών ενισχύει την υπόθεση ότι οι ΙΦΕΝ είναι 

συστηματικά νοσήματα (64,65,81). Η μελέτη μεγάλων σειρών ασθενών με 

ΙΦΕΝ έδειξε ότι οι πνεύμονες δεν προσβάλλονται συχνά (9,64,82) και η 

εμφάνιση πνευμονικής βλάβης μπορεί να είναι  σε λανθάνουσα μορφή ή να 

συνοδεύεται από κλινικές εκδηλώσεις. Για την καλύτερη κατανόηση και μελέτη 

των επιπλοκών από το αναπνευστικό σύστημα θα ταξινομήσουμε τις βλάβες 

σε τρεις κατηγορίες: 

α) νόσοι των αεραγωγών 

β) διαταραχή των λειτουργικών δοκιμασιών του πνεύμονος  

γ) διάχυτη ή εντοπισμένη διάμεση πνευμονοπάθεια που οφείλεται είτε 

στην ίδια την νόσο είτε στην  χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή. 

   

 ΙΦΕΝ και αεραγωγοί 

Οι βλάβες οι οποίες παρατηρούνται σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα και 

νόσο του Crohn και εντοπίζονται στους αεραγωγούς μπορούν να 

ταξινομηθούν σε εκείνες που προσβάλλουν το ανώτερο αναπνευστικό 

σύστημα και τους μεγάλους βρόγχους και σε εκείνες που εντοπίζονται στους 

μικρούς αεραγωγούς με δ<2mm.      
    Ο ασθενής με βλάβη στους μεγάλους αεραγωγούς παρουσιάζει χρόνιο 

παραγωγικό βήχα, ο οποίος δεν μπορεί να αποδοθεί στο κάπνισμα αφού οι 

περισσότεροι ασθενείς είναι μη καπνιστές. Υπάρχει σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ της εμφάνισης ή επιδείνωσης της συμπτωματολογίας από το 

αναπνευστικό σύστημα σε ασθενείς που παρουσιάζουν ταυτόχρονα 

παρόξυνση της φλεγμονώδους εντεροπάθειας ή έχουν υποβληθεί σε 

εντερεκτομή. Οι Kirsner (83) και Higenbottam (84) υποστηρίζουν ότι η  

φλεγμονώδης διαδικασία επεκτείνεται από το έντερο προς το βρογχικό 

δένδρο και αυτή η άποψη υποστηρίζεται από το ότι οι βλάβες στους 

αεραγωγούς παρουσιάζονται πιο συχνά μετά από κολεκτομή. Επιπρόσθετα 

ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε κολεκτομή και έχουν  παρουσιάσει 
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αναπνευστική επιπλοκή έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν μη 

αντιστρεπτές αλλοιώσεις του τύπου των βρογχεκτασιών (84,85). 

Η ενδοσκοπική εικόνα της φλεγμονής των αεραγωγών παρουσιάζει 

εκσεσημασμένο οίδημα και προπέτεια του βλεννογόνου ενώ οι ιστολογικές 

αλλοιώσεις παρουσιάζουν σημαντική ομοιότητα με εκείνες του εντέρου (84). Η 

χρήση εισπνεομένων ή συστηματικά χορηγουμένων κορτικοστεροειδών 

φαίνεται ότι βελτιώνει τα συμπτώματα και μπορεί να προλαμβάνει την 

δημιουργία μη αντιστρεπτής βρογχικής  βλάβης (84). Για τούτο και προτείνεται 

από αρκετούς μελετητές η χορήγηση εισπνεομένων κορτικοστεροειδών σαν 

φάρμακο πρώτης γραμμής σε ασθενείς με ΙΦΕΝ και επιπλοκή από τους 

αεραγωγούς. Προτείνεται επίσης σε ασθενείς με σοβαρές βρογχικές βλάβες 

που δεν βελτιώνονται με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή να υποβάλλονται σε 

βρογχοκυψελιδική έκπλυση με στεροειδή (68). Οι μελετητές υποστηρίζουν ότι 

ασθενείς με νόσο των αεραγωγών όταν υποβληθούν σε κολεκτομή 

επιδεινώνονται για τούτο σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με τις υπόλοιπες 

εξωεντερικές επιπλοκές θα πρέπει να αποφεύγεται προκειμένου να ελεγχθεί η 

πνευμονική νόσος (68,84). Για την ανάπτυξη τέτοιων βλαβών δεν απαιτείται 

πάντα  η   συνύπαρξη εντερικής νόσου δεδομένου ότι μπορεί να αναπτυχθεί 

μετά από κολεκτομή. Αυτό σημαίνει ότι κυκλοφορούντες μεσολαβητές 

φλεγμονής ή ρίζες οξυγόνου που απελευθερώνονται όπως είναι γνωστό από 

τον φλεγμονώδη εντερικό βλεννογόνο δεν ευθύνονται για την βρογχική 

φλεγμονή (68). 

Η προσβολή της στοματικής κοιλότητας (64,86-88)  είναι γνωστή σε 

ασθενείς με νόσο του Crohn, ενώ και οι δύο νόσοι είναι γνωστό ότι 

προσβάλλουν τον λάρυγγα. Προσβολή του λάρυγγα, της τραχείας και των 

μεγάλων βρόγχων έχει δημοσιευθεί σε μία σειρά εργασιών. Ο Lemman και 

συν. (89) περιγράφουν 4 περιπτώσεις ασθενών με νόσο του Crohn οι οποίοι 

παρουσίαζαν εκσεσημασμένο οίδημα του ρινοφάρυγγα, της επιγλωττίδας, των 

αρυταινοειδών και των φωνητικών χορδών. Στην βρογχοσκόπηση 

παρατηρήθηκε κοκκιώδης εμφάνιση με έντονη ερυθρότητα του βλεννογόνου 

της τραχείας και των κύριων  βρόγχων. Η βιοψία βρόγχου έδειξε διήθηση του 

χορίου από μονοκύτταρα και σχηματισμούς κοκκιωμάτων από επιθηλιοειδή 

κύτταρα. Στους ασθενείς χορηγήθηκε από του στόματος πρεδνιζολόνη και 

παρατηρήθηκε δραματική βελτίωση των συμπτωμάτων σε λίγες ημέρες. Ένα 
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μήνα αργότερα η βρογχοσκόπηση έδειξε σχεδόν φυσιολογική εμφάνιση του 

βλεννογόνου, ενώ η βιοψία παρουσίασε ήπια μη ειδική διήθηση του 

βλεννογόνου (89).   

   Ο Lamblin και συν.(90) παρουσίασαν περίπτωση ασθενούς με παρόμοιες 

βλάβες η οποία είχε βαρύτατη πορεία με αναπνευστική ανεπάρκεια και 

μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Η νόσος υποχώρησε ομοίως με την 

λήψη κορτιζόνης χωρίς να υποτροπιάσει. Ο Rickli και συν. (91) παρουσίασε 

περίπτωση νεαρής ασθενούς με  ελκώδη κολίτιδα η οποία παρουσίασε 

βράγχος φωνής, βήχα και δύσπνοια 8 χρόνια μετά από την αρχική διάγνωση 

της νόσου. Στον σπιρομετρικό έλεγχο που έγινε παρουσίασε σοβαρού 

βαθμού απόφραξη των ανωτέρων αεραγωγών που οφείλονταν στην ύπαρξη 

κοκκιώδους μάζας στο κατώτερο μέρος της τραχείας. Η νόσος υποχώρησε  με 

συστηματική χορήγηση κορτικοειδών. 

   Ο Gamus και συν. (68), δημοσίευσε 3 γυναίκες ασθενείς, (2 με ελκώδη 

κολίτιδα και 1 με νόσο του Crohn)  που παρουσίασαν κλινικές εκδηλώσεις 

απόφραξης των ανωτέρων αεραγωγών που οφειλόταν σε υπογλωττιδική 

στένωση. Ο Scully και συν. (86) δημοσίευσε την περίπτωση αρρώστου (24 

χρονών) με  νόσο του Crohn η οποία παρουσίασε επεισόδιο οξέος 

λαρυγγικού οιδήματος, ενώ ο Wilcox και συν. (92) παρουσιάζει την 

περίπτωση ενός ασθενούς με  ελκώδη κολίτιδα και σοβαρή αποφρακτική 

συνδρομή με ευρήματα ενδοθωρακικής απόφραξης των ανωτέρων 

αεραγωγών.  

  Οι βλάβες των μεγάλων αεραγωγών που έχουν περιγραφεί σε ασθενείς με 

ΙΦΕΝ περιλαμβάνουν εκδηλώσεις χρονίας βρογχίτιδος (χρόνιος παραγωγικός 

βήχας), χρονία βρογχική διαπύηση με παραγωγή  μεγάλης ποσότητας 

πυωδών πτυέλων με ή χωρίς βρογχεκτασίες. Σε μελέτη των Kraft και συν. 

(93) παρουσιάστηκαν 4 ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα οι οποίοι ανέπτυξαν 

διάχυτες, αμφοτερόπλευρες βρογχεκτασίες οι οποίες δεν οφείλονταν σε 

κάποιο γνωστό εκλυτικό παράγοντα. Σε πολλές περιπτώσεις ασθενών η 

εμφάνιση των βρογχεκτασιών συνδυάστηκε με την υποτροπή της κολίτιδος 

(94) ενώ σε άλλες παρατηρήθηκε επιδείνωση  τους με αύξηση της 

παραγωγής πυωδών πτυέλων (68,84). 
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Χρόνια βρογχίτιδα - βρογχιολίτιδα : σπιρομετρικά δεδομένα 

 

Η συσχέτιση της ελκώδους κολίτιδας και της  νόσου του Crohn με χρόνιο 

παραγωγικό βήχα και φλεγμονώδη διήθηση του βλεννογόνου των βρόγχων 

έχει επισημανθεί από πολλούς μελετητές.   Ο Higenbottan και συν.(84) 

παρουσίασε δέκα ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα, μη καπνιστές, με 

συμπτωματολογία χρονίας βρογχίτιδος. Κανείς από τους ασθενείς δεν 

ανέφερε στο παρελθόν νόσηση από το αναπνευστικό σύστημα ή ιστορικό 

ατοπίας. Το κύριο σύμπτωμα των ασθενών ήταν βήχας παραγωγικός ενώ 

τέσσερεις από αυτούς παρουσίασαν δύσπνοια στην κόπωση. Δεν υπήρξε 

συσχέτιση μεταξύ της λήψης φαρμακευτικής αγωγής (σουλφασαλαζίνη)  και 

της εμφάνισης    των συμπτωμάτων.  Τρεις από τους ασθενείς παρουσίασαν 

κλινική εικόνα χρόνιας βρογχίτιδας μετά από κολεκτομή. Ένας ασθενής 

περιγράφεται να εμφανίζει εναλλαγή των αναπνευστικών συμπτωμάτων με 

επεισόδια διαρροϊκών κενώσεων. Στον σπιρομετρικό έλεγχο στον οποίο 

υποβλήθηκαν, τρεις από τους ασθενείς ήταν φυσιολογικοί, τρεις παρουσίασαν 

ήπιου βαθμού αποφρακτική συνδρομή ενώ τέσσερις από αυτούς 

παρουσίασαν μείωση των πνευμονικών όγκων. Η βιοψία των βρόγχων έδειξε 

πάχυνση της βασικής μεμβράνης και του επιθηλίου καθώς και 

υποβλεννογόνια διήθηση από φλεγμονώδη κύτταρα, όμοια με αυτή που 

παρατηρείται στην χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (84). 

Ο Kraft και συν. (93) δημοσίευσε πέντε περιπτώσεις ασθενών με ελκώδη 

κολίτιδα και ενός με νόσο του Crohn οι οποίοι εμφάνισαν συμπτωματολογία  

χρονίας βρογχίτιδας. Τέσσερις από αυτούς δεν είχαν ιστορικό καπνίσματος 

ενώ οι άλλοι δύο είχαν διακόψει το κάπνισμα 6 και 10 έτη πριν την έναρξη των 

συμπτωμάτων από το αναπνευστικό. Οι 4 ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν 

υποβληθεί σε κολεκτομή παρουσίασαν ή είχαν επιδείνωση των συμπτωμάτων 

της χρονίας βρογχίτιδας μετά την χειρουργική εξαίρεση του πάσχοντος 

εντέρου. Αποφρακτικού τύπου δυσλειτουργία παρουσίασαν στη 

σπιρομέτρηση οι 5 από τους 6 ασθενείς ενώ ο ένας εμφάνισε περιοριστική 

συνδρομή. Η εμφάνιση ή επιδείνωση των συμπτωμάτων από το 

αναπνευστικό μετά από θεραπευτική κολεκτομή είναι ένα δυσανεξήγητο 

φαινόμενο το οποίο χρήζει περαιτέρω διερεύνηση  (66,95). 
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Μικροί αεραγωγοί   

Η προσβολή των βρόγχων, είτε των μεγάλων αεραγωγών με την μορφή 

χρονίας βρογχίτιδος και βρογχεκτασιών, είτε με την βλάβη των τμηματικών ή 

υποτμηματικών αεραγωγών των ασθενών έχει παρόμοια ευρήματα με εκείνα 

των καπνιστών (84,93). Ο Wilcox και συν. (92) περιέγραψε την περίπτωση 

ενός ασθενούς με ελκώδη κολίτιδα ο οποίος 9 μήνες μετά την εισβολή της 

νόσου παρουσίασε προοδευτικά επιδεινούμενη δύσπνοια χωρίς άλλο συνοδό 

σύμπτωμα από το αναπνευστικό. Δεν είχε ιστορικό καπνίσματος ή 

πνευμονικής νόσου στο παρελθόν. Η αρχική διάγνωση ήταν βρογχικό άσθμα 

και τέθηκε σε αγωγή με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή και θειοφυλλίνη από 

του στόματος. Λόγω της επιδείνωσης της δύσπνοιας και της εμφάνισης 

αναπνευστικής ανεπάρκειας υποβλήθηκε σε ανοικτή βιοψία πνεύμονος στην 

οποία βρέθηκαν στοιχεία συμβατά με διάχυτη σκληρυντική παβρογχιολίτιδα, 

ενώ η σιγμοειδοσκόπηση έδειξε ενεργό νόσο. 

Από τον Cordier και συν. (96) παρουσιάστηκαν δύο περιπτώσεις με 

ελκώδη κολίτιδα που υποβλήθηκαν σε ανοικτή βιοψία πνεύμονος και είχαν 

ιστολογική εικόνα χρόνιας βρογχιολίτιδας. Ο ένας ασθενής είχε ενεργό 

ελκώδη κολίτιδα και  ο  άλλος ανενεργό, ενώ η βρογχιολίτιδα προηγήθηκε 5 

χρόνια από την διάγνωση της  νόσου (96). 

Οι Louis και συν. (97) δημοσίευσαν εργασία σχετική με την 

υπεραντιδραστικότητα των βρόγχων σε ασθενείς με ΙΦΕΝ. Μελέτησαν 38 

συνολικά  ασθενείς, 27 με νόσο του Crohn και 11 με ελκώδη κολίτιδα, μέσης 

ηλικίας 34±9 έτη και διάρκεια νόσου από 1 μήνα μέχρι 20 χρόνια. Η εκτίμηση 

της βρογχικής υπεραντιδραστικότητος έγινε με την δοκιμασία  μεταχολίνης. Ως 

θετική δοκιμασία καθορίστηκε η πτώση της FEV1 κατά 10% σε συγκεντρώσεις 

μεταχολίνης μικρότερες των 16mg/ml (PC20M<16mg/ml). Η αύξηση της 

βρογχικής υπεραντιδραστικότητας που διαπιστώθηκε στους ασθενείς αυτούς 

δεν συσχετίζονταν με την ύπαρξη ατοπίας. Οι ασθενείς επιπλέον δεν 

παρουσίαζαν συμπτωματολογία από τους πνεύμονες και είχαν φυσιολογικές 

σπιρομετρικές μετρήσεις. Η βρογχική υπεραντιδραστικότητα όπως είναι 

γνωστό συνδέεται με την ύπαρξη ατοπίας και αλλεργικών αντιδράσεων και  

υποδηλώνει  την ύπαρξη φλεγμονής των αεραγωγών.  Παρατηρείται  στο 

βρογχικό άσθμα κυρίως αλλά και σε άλλες καταστάσεις όπως 
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παραρινοκολπίτιδα, αλλεργική κυψελιδίτιδα, διαβήτης, καρδιακή ανεπάρκεια 

(97). Η φλεγμονώδης διαδικασία που φαίνεται ότι αναπτύσσεται στους 

μικρούς αεραγωγούς  ασθενών με ΙΦΕΝ δεν είναι διευκρινισμένη. Υπάρχουν 

όμως   σοβαρές μαρτυρίες  που ενισχύουν την υπόθεση ότι η φλεγμονή των 

μικρών αεραγωγών οφείλεται στη μετανάστευση ενεργοποιημένων 

λεμφοκυττάρων και άλλων κυττάρων φλεγμονής από το βλεννογόνο του 

εντέρου σε κάποια άλλη θέση του αναπνευστικού συστήματος. Σύμφωνα με 

την μελέτη των Louis και συν. (97) η βρογχική υπεραντιδραστικότητα δεν 

φαίνεται να επηρεάζεται από την έκταση, την δραστηριότητα ή από τον τύπο 

της ΙΦΕΝ. Στους ασθενείς χορηγήθηκαν κορτικοστεροειδή συστηματικά τα 

οποία δεν προκάλεσαν βελτίωση της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας, 

γεγονός που ενισχύει την υπόθεση ότι κάποιος άλλος μηχανισμός πέρα του 

γνωστού (βρογχικό άσθμα), διεγείρει την φλεγμονώδη διαδικασία στους 

αεραγωγούς των ασθενών  με ΙΦΕΝ. 

 

 

Λειτουργικές δοκιμασίες και ΙΦΕΝ. 

Οι περιπτώσεις ασθενών με ΙΦΕΝ που παρουσίασαν προσβολή του 

πνεύμονα οδήγησαν πολλούς ερευνητές στη μελέτη των λειτουργικών 

δοκιμασιών του αναπνευστικού συστήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

ασθενών με ελκώδη κολίτιδα και νόσο του Crohn οι πνευμονικές επιπλοκές 

ακολουθούν την εμφάνιση της νόσου ενώ σε άλλες προηγούνται (68). Οι πιο 

συνήθεις επιπλοκές όπως ήδη έχουν αναφερθεί περιλαμβάνουν  χρονία 

βρογχίτιδα (68,93), χρονία βρογχική διαπύηση σε ασθενείς με ελκώδη 

κολίτιδα (93,98), πνευμονική αγγειΐτιδα (89,99), κοκκιωματώδη 

πνευμονική νόσο (100-102), διάχυτη ή εντοπισμένη πνευμονική νόσο 

(103,104) και βρογχεκτασίες (84,85,93,98). Η πνευμονίτιδα εξ 

υπερευαισθησίας μετά από λήψη σουλφασαλαζίνης είναι γνωστή επιπλοκή 

της θεραπείας αυτών των ασθενών (105-109).  

Μειωμένη διαχυτική ικανότητα του πνεύμονα έχει αναφερθεί σε παιδιά 

με νόσο του Crohn (110) παρά την απουσία καπνιστικής συνήθειας και το 

σχετικά πρόσφατο ιστορικό της νόσου. Αυξημένη βρογχική 

υπεραντιδραστικότητα βρέθηκε επίσης σε ασθενείς με ΙΦΕΝ χωρίς κλινική 
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συμπτωματολογία άσθματος ενώ η πνευμονική λειτουργία τους ήταν 

φυσιολογική (97).  Οι διαταραχές της πνευμονικής λειτουργίας που 

συνοδεύουν τις ΙΦΕΝ ποικίλλουν τόσο σε συχνότητα όσο και σε βαρύτητα 

(7,111-113). Αυτό οφείλεται πιθανώς στο γεγονός ότι οι ερευνητές έχουν 

μελετήσει διαφορετικές σειρές ασθενών με ανομοιογένεια στα δεδομένα των 

νόσων. Σε μελέτη του Neilly και συν. (114) η απόφραξη των αεραγωγών σε 

ασθενείς με νόσο του Crohn  ήταν το κύριο εύρημα (45%), ενώ δεν υπήρξαν 

σημαντικές διαφορές με την ομάδα ελέγχου στους σπιρομετρικούς δείκτες 

από εκείνους που παρουσιάζονται ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και τις 

καπνιστικές συνήθειες. Δεν δείχθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των 

σπιρομετρικών δεικτών, της δραστηριότητας, της διάρκειας της νόσου, της 

παρουσίας εξωεντερικών εκδηλώσεων και της λήψης σουλφασαλαζίνης ή 

άλλης θεραπευτικής αγωγής. 

Ο Heatley και συν. (113) μελέτησε την ύπαρξη διαταραχών της 

πνευμονικής λειτουργίας σε 102 ασθενείς με ΙΦΕΝ. Στο 50% των 

περιπτώσεων  βρέθηκε  αποφρακτικού τύπου διαταραχή στην καμπύλη ροής 

- όγκου, ενισχύοντας την θεωρία ότι σε μία ομάδα ασθενών υπάρχει 

αντιστρεπτή απόφραξη (97) ενώ σε άλλες παρατηρείται μία χρονία απόφραξη 

των αεραγωγών. Οπως και στην προηγούμενη μελέτη δεν υπήρξε συσχέτιση 

μεταξύ των διαταραχών της πνευμονικής λειτουργίας και της εντόπισης της 

νόσου, της δραστηριότητας, λήψης φαρμάκων, της παρουσίας 

κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλεγμάτων. 

Ο Kraft και συν. (93) παρουσίασαν 5 ασθενείς με χρονία βρογχίτιδα,   

βρογχεκτασίες και αποφρακτική συνδρομή. Ο Higenbottam και  συν.(84) 

παρουσίασε μελέτη 10 ασθενών με ελκώδη κολίτιδα  και ανεξήγητης 

αιτιολογίας βήχα, 4 από αυτούς είχαν εικόνα περιοριστικού συνδρόμου και 3 

μία ήπια απόφραξη στην καμπύλη ροής - όγκου. Η βιοψία των βρόγχων 

παρουσίασε εικόνα φλεγμονής της υποβλεννογόνιας  στιβάδας και πάχυνση 

της βασικής μεμβράνης. 

Ομοίως ο Wilcox και συν. (92) σε μελέτη τους κάνουν αναφορά στην 

ύπαρξη  σοβαρού βαθμού απόφραξης σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα. Η 

κλινική εικόνα, τα ακτινολογικά ευρήματα και η παρουσία σοβαρής 

αποφρακτικής συνδρομής ήταν όμοια με εκείνα της αποφρακτικής 

βρογχιολίτιδας. Παθολογική πνευμονική λειτουργία με αποφρακτικού τύπου 
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βλάβη των αεραγωγών αναφέρεται σε 21-42% του συνόλου των 

μελετηθέντων ασθενών και φαίνεται να είναι το συχνότερο εύρημα στις ΙΦΕΝ. 

Περιοριστικού και μεικτού τύπου βλάβες διαπιστώνονται λιγότερο συχνά 

και είναι συνηθέστερες  στη νόσο του Crohn παρά στην ελκώδη κολίτιδα  στην 

οποία υπερέχουν οι αποφρακτικού τύπου διαταραχές. Παρόμοια 

αποτελέσματα υποστηρίζονται και από τις μελέτες στον παρακάτω πίνακα 9 

(113,115,116).    

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 9: Λειτουργικός έλεγχος των πνευμόνων επί ΙΦΕΝ 

Συγγραφείς Ασθενείς Παθολογική πνευμονική 

λειτουργία (%) 

Heatley et  al (1982) (113) 

 

102 50 

Sommer και συν.l (1986)  

 

75 

 

46 

Douglas και συν.l  (1989) 

(117) 

44 32 

 

Λεμφοκυτταρική κυψελιδίτιδα σε ασθενείς με ΙΦΕΝ. 

Πολλές μελέτες (118) υποστηρίζουν ότι η ύπαρξη υποκλινικής 

λεμφοκυτταρικής  κυψελιδίτιδας  δεν συνδυάζεται συνήθως με διαταραχές των 

λειτουργικών δοκιμασιών του πνεύμονα, ενώ σε άλλη σειρά ασθενών   με 

νόσο του  Crohn δείχθηκε περιορισμός των εκπνευστικών ροών που η 

εμφάνιση τους συσχετίζεται με την ύπαρξη κυψελίτιδας (119,120). Διάφορες 

μορφές  διάμεσης διάχυτης πνευμονοπάθειας έχουν περιγραφεί να 

συνοδεύουν τις ΙΦΕΝ. Ανάμεσα σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η αποφρακτική 

βρογχιολίτιδα  με οργανωμένη πνευμονία, μη ειδικού τύπου διάμεση 
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πνευμονοπάθεια, πνευμονικές διηθήσεις με συνοδό ηωσινοφιλία και 

παρεγχυματικοί όζοι   (94,99,101,102,121-128). 

Την υποκλινική συμμετοχή του αναπνευστικού ενισχύουν τα ευρήματα 

από το βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα ασθενών με ΙΦΕΝ οι οποίοι δεν είχαν 

συμπτωματολογία από το αναπνευστικό σύστημα. Ο Wallaert και συν. (120), 

περιέγραψαν πρώτοι την ύπαρξη λεμφοκυτταρικής κυψελιδίτιδας σε ασθενείς 

με νόσο του Crohn.  Στην ίδια μελέτη δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της 

κυψελιδίτιδας και των κλινικών και βιολογικών δεικτών     δραστηριότητας της 

νόσου, αφού η λεμφοκυτταρική κυψελιδίτιδα υπήρχε τόσο κατά την ενεργό 

όσο και κατά την ανενεργό φάση της νόσου. Επίσης στην ίδια ομάδα ασθενών 

αναφέρεται μια αύξηση των επιπέδων της   IgG και   IgM  στο 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα το οποίο ελήφθη από ασθενείς με κυψελιδίτιδα 

αλλά  δεν παρατηρήθηκε σε αυτούς που είχαν φυσιολογικό έκπλυμα. 

Αυξημένες τιμές της υπεροξειδάσης των μακροφάγων παρατηρήθηκε σε 

αυτούς τους ασθενείς, ένδειξη ενεργοποίησης των κυψελιδικών μακροφάγων 

(129).  

Παρόμοια ευρήματα αναφέρονται και στην εργασία των Bonnier και συν. 

(118), σε 22 ασθενείς με νόσο του Crohn χωρίς κλινική συμπτωματολογία 

από το αναπνευστικό σύστημα και ακτινογραφία θώρακος φυσιολογική. Ο 

Smiejan και συν. (100) σύγκρινε τα ευρήματα από την βρογχοκυψελιδική 

έκπλυση μεταξύ ασθενών με νόσο του Crohn και  σαρκοείδωση. Με την  

υπόθεση  ότι και οι δύο νόσοι χαρακτηρίζονται από την παρουσία 

κοκκιώματος, συνδυάζονται με παρόμοια  δερματολογική, οφθαλμολογική, 

ηπατική, αρθρική και γαστρική  προσβολή, μελέτησε 16 ασθενείς με νόσο του 

Crohn, οι οποίοι δεν είχαν συμπτωματολογία από το αναπνευστικό σύστημα 

και τους υπέβαλε σε βρογχοσκόπηση, συγκρίνοντας τον αριθμό και τον τύπο 

των κυττάρων που λαμβάνονταν. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι οι ασθενείς με 

ενεργό νόσο του Crohn , όχι όμως και αυτοί με άλλες φλεγμονώδεις  

εντεροπάθειες  συμπεριλαμβανομένης και της ελκώδους κολίτιδας, είχαν ένα 

αυξημένο αριθμό Τ-λεμφοκυττάρων με κύρια επικράτηση τον υποπληθυσμό  

των  CD4  κυττάρων και αύξηση της σχέσης  CD4 / CD8, όπως παρατηρείται 

και στην σαρκοείδωση. Έτσι υποστηρίζεται ότι οι ασθενείς με ενεργό νόσο του 

Crohn παρουσιάζουν κυψελιδίτιδα λεμφοκυτταρικού τύπου παρόμοια με αυτή 

της σαρκοείδωσης η οποία δεν συνεπάγεται απαραίτητα κλινική ή 
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ακτινολογική συμμετοχή του αναπνευστικού συστήματος. Για τούτο 

χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για την κατανόηση του μηχανισμού που είναι 

υπεύθυνος για την λεμφοκυτταρική κυψελιδίτιδα σε ασθενείς με νόσο του 

Crohn(130). Ο Vamaguchsi και συν. (131) αναφέρουν όμοια αποτελέσματα με 

την προηγούμενη μελέτη και επιπλέον την εκσεσημασμένη έκφραση των CD2 

λεμφοκυττάρων σε 8 ασθενείς με νόσο του Crohn. Ο Ussov και συν. (132) 

παρατήρησε μία σημαντική αύξηση  των ουδετερόφιλων στα πνευμονικά 

τριχοειδή  σε ασθενείς με νόσο του Crohn. Την υπόθεση ότι μία αυξημένη 

διαπερατότητα του επιθηλίου μπορεί να υπάρχει εκτός του εντέρου και σε 

άλλες περιοχές σε ασθενείς με νόσο του Crohn, ερεύνησαν οι Adenis και συν. 

(133) με την ταυτόχρονη εκτίμηση της διαπερατότητας του διαμέσου και 

κυψελιδικού ιστού με την κάθαρση του εισπνεόμενου τεχνητίου 99m 

διαιθυλετριαμινοπεντάσης (TC-99m DTPA). Παρατηρήθηκε αυξημένη 

διαπερατότητα του πνευμονικού ιστού στους ασθενείς με νόσο του Crohn και 

λεμφοκυτταρική κυψελιδίτιδα. Η συσχέτιση μεταξύ διαπερατότητας του 

πνευμονικού ιστού και δραστηριότητας της νόσου δεν είναι ξεκάθαρη. Σε 

συγκριτική εκτίμηση των ασθενών με ενεργό και ανενεργό νόσο  με την ομάδα 

ελέγχου βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά. Όσοι είχαν ενεργό νόσο 

εμφάνιζαν αυξημένη διαπερατότητα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου και 

αυτούς που είχαν ανενεργό νόσο. Όταν όμως ασθενείς με ενεργό νόσο 

έλαβαν θεραπευτική αγωγή παρουσίασαν ύφεση   και η σύγκρισή τους με την 

ομάδα ελέγχου όσον αφορά την διαπερατότητα δεν είχε σημαντικές διαφορές. 

Σύμφωνα με τον μελετητή, αυτό μπορεί να οφείλεται στην σύγχυση που 

υπάρχει σχετικά με το πότε η νόσος είναι ενεργός και πότε ανενεργός, όπως 

προσδιορίζεται από τους  δείκτες δραστηριότητας της νόσου του Crohn. 

Πολλοί μηχανισμοί μπορεί να είναι υπεύθυνοι για την αυξημένη 

διαπερατότητα των πνευμόνων που παρατηρείται σε ασθενείς με νόσο του 

Crohn. Σύμφωνα με  την εργασία  του Adenis και συν (133) υπάρχει    σχέση  

μεταξύ της αυξημένης διαπερατότητας και της κυψελιδίτιδας που 

παρατηρείται σε ασθενείς με νόσο του Crohn.Η σχέση αυτή μπορεί να 

εκδηλώνεται μέσω της μετανάστευσης φλεγμονωδών παραγόντων από το 

έντερο, θέση της πρωτεύουσας φλεγμονής, σε άλλα όργανα στόχους όπως το 

αναπνευστικό σύστημα (130,133). Στις αμιγείς  διάμεσες πνευμονοπάθειες η 

αυξημένη διαπερατότητα συσχετίζεται με την ύπαρξη κυψελιδίτιδας   η οποία 
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επίσης παρατηρείται στο 50% των ασθενών με νόσο του Crohn 

(120,130,133). 

Η πνευμονική αγγειίτιδα στις ΙΦΕΝ αποτελεί μία σπάνια εξωεντερική 

επιπλοκή, η οποία   δεν σχετίζεται με την φλεγμονώδη δραστηριότητα και την 

έκταση της εντερικής νόσου. Παθολογοανατομικές βλάβες αγγείτιδος  βλάβες 

περιγράφονται  και από άλλους μελετητές (99,124,134) ενισχύοντας την 

άποψη της ανοσολογικής συγγένειας του ενδοθηλίου των πνευμόνων και του 

εντέρου. Κοκκιωματώδεις βλάβες στο πνεύμονα με την μορφή οζωδών 

σκιάσεων είτε μονήρεις (102) είτε πολλαπλές (126) έχουν περιγραφεί. Οι Beer 

& Edwards (126) περιγράφει την περίπτωση ασθενούς 75 ετών με ενεργό 

νόσο του Crohn ο οποίος στην βιοψία πνεύμονος είχε  εναπόθεση 

αμυλοειδούς τύπου ΑΑ. Η συνύπαρξη γαγγραινώδους  πυοδέρματος και 

πνευμονικών διηθήσεων αναφέρεται από  την εργασία των Culloch και συν 

(123)  οι οποίες  και ανταποκρίθηκαν στην λήψη κορτιζόνης. 

  Διαταραχές της διαχυτικής ικανότητας του πνεύμονα έχουν βρεθεί σε πολλές 

μελέτες. Ο Heatley και συν. (113) μελέτησαν την αναπνευστική λειτουργία 102 

ασθενών με ΙΦΕΝ. Οι 20 από τους 58 ασθενείς με νόσο του Crohn και οι 6 

από τους 54 με ελκώδη κολίτιδα παρουσίασαν μείωση της διαχυτικής 

ικανότητας του πνεύμονα. Οι συγγραφείς δεν βρήκαν σχέση της μειωμένης 

διαχυτικής ικανότητας με την έκταση, τη θέση, τη βαρύτητα, την θεραπεία και 

την καπνιστική συνήθεια των ασθενών.  

Ο Eade και συν. (135) μελέτησαν 36 ασθενείς με ΙΦΕΝ (23 με ελκώδη 

κολίτιδα και 13 με νόσο του Crohn). Οι 26 από αυτούς τους ασθενείς ήταν σε 

ενεργό στάδιο της νόσου. Οι μετρήσεις της διαχυτικής ικανότητας του 

πνεύμονα αναλύθηκαν με αυτές μιας ομάδας ελέγχου, συγκρίσιμες ως προς 

το φύλο, την ηλικία και την καπνιστική συνήθεια. Βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική μείωση της διαχυτικής ικανότητας της ομάδας των ασθενών σε 

σχέση με την ομάδα ελέγχου. Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές της 

διαχυτικής ικανότητας του πνεύμονα μεταξύ ασθενών με ενεργό και ανενεργό 

νόσο. 

Μείωση της διαχυτικής ικανότητας αναφέρεται και από τον Bonniere και 

συν. (118) σε μελέτη 22 ασθενών με νόσο του Crohn. οι οποίοι ήταν 

ασυμπτωματικοί από το αναπνευστικό σύστημα με ευρήματα  στο 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα σε ποσοστό 54% λεμφοκυτταρικής κυψελιδίτιδας. 

 49



Στην μελέτη αυτή η μείωση της διαχυτικής ικανότητας δεν παρουσίαζε 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την εντόπιση και βαρύτητα της νόσου. 

Αντίθετα με τα ανωτέρω αποτελέσματα βρήκε ο Pasquis και συν. (119), ο 

οποίος αναφέρει συσχέτιση μεταξύ των αυξημένων τιμών της λειτουργικής 

υπολειπόμενης χωρητικότητας (FRC) και της βαρύτητας της νόσου του 

Crohn.  

  Ο Μunck και συν. (110) περιέγραψαν μείωση της διαχυτικής ικανότητας σε 

παιδιά με ενεργό νόσο του Crohn και παρατήρησαν σημαντική συσχέτιση της 

με την δραστηριότητα της νόσου με χαμηλότερες τιμές κατά την ενεργό φάση 

της νόσου. Ο Douglas και συν. (117) σε μελέτη 44 ασθενών με ΙΦΕΝ (22 με 

νόσο του Crohn και 22 με ελκώδη κολίτιδα)  αναφέρει μείωση της διαχυτικής 

ικανότητας του πνεύμονα σε ποσοστό 16% των ασθενών, χωρίς όμως να 

υπάρχει συσχέτιση με την δραστηριότητα, φαρμακευτική αγωγή ή την ύπαρξη 

ανοσοσυμπλεγμάτων. Επιπλέον αυξημένες τιμές της λειτουργικής 

υπολειπόμενης χωρητικότητας (FRC) και του υπολειπομένου όγκου (RV) 

βρέθηκε σε 9 (20%) από τους 44 ασθενείς με ενεργό νόσο. 

 

Πνευμονικές επιπλοκές οφειλόμενες στην θεραπεία των ΙΦΕΝ 

Η δράση της σουλφασαλαζίνης και των παραγώγων της   επιτελείται 

μέσω αναστολής της σύνθεσης χημειοτακτικών οξέων επεμβαίνοντας στη 

μεταβολική οδό της λιποξυγενάσης και στην εξουδετέρωση των ελευθέρων 

ριζών οξυγόνου (136,137).  Η δράση αυτή καταστέλλει την φλεγμονή του 

εντερικού βλεννογόνου βελτιώνοντας τα συμπτώματα, παρουσιάζει όμως 

υψηλό ποσοστό παρενεργειών από τα διάφορα όργανα περίπου 20% (105). 

Οι πνευμονικές επιπλοκές από την λήψη της σουλφασαλαζίνης και των 

παραγώγων της παρουσιάζεται με τις εξής μορφές: πνευμονίτιδα εξ 

υπερευαισθησίας (138,139) που αποτελεί την συχνότερη επιπλοκή, 

πνευμονικές διηθήσεις με συνοδό ηωσινοφιλία (140),  φαρμακευτικό 

λύκο με προσβολή των πνευμόνων (141) και ινωποιό κυψελίτιδα (99,124) η 

οποία αποτελεί την πιο σοβαρή επιπλοκή από το αναπνευστικό σύστημα.    

  Η βλάβη του πνευμονικού παρεγχύματος είναι γνωστό ότι σχετίζεται με την 

λήψη φαρμάκων τα οποία ενοχοποιούνται για την εμφάνιση διαμέσου τύπου 

πνευμονοπαθειών. Η πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας όπως έχει αναφερθεί 
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αποτελεί την πιο συχνή παρενέργεια της θεραπείας με σουλφασαλαζίνη και 

των παραγώγων της. Η εκδήλωση της είναι συνήθως οξεία και δεν σχετίζεται 

με την δοσολογία   ή την διάρκεια της θεραπείας (142). Τα συμπτώματα 

περιλαμβάνουν βήχα, δύσπνοια, πόνο και σφίξιμο στο στήθος, νυχτερινές 

εφιδρώσεις και πυρετό, ενώ συχνά δεν υπάρχουν σημαντικά ακροαστικά 

ευρήματα από τους πνεύμονες. Στην ακτινογραφία θώρακος συνήθως 

παρατηρούνται αμφοτερόπλευρες κυψελιδικού και διάμεσου τύπου σκιάσεις 

με περιφερική συνήθως εντόπιση. Η συχνότερη διαταραχή της πνευμονικής 

λειτουργίας που προκαλείται από την λήψη σουλφασαλαζίνης είναι μία 

αποφρακτικού τύπου καμπύλη ροής - όγκου και μειωμένη διαχυτική ικανότητα 

του πνεύμονα (142). Σύμφωνα με τις μελέτες η   σουλφαπυριδίνη  φαίνεται ότι 

ευθύνεται για την εμφάνιση της πνευμονίτιδας  εξ υπερευαισθησίας. Η 

πρόγνωση της νόσου είναι πολύ καλή με πλήρη ίαση μετά την διακοπή του 

φαρμάκου, ενώ έχει καλή ανταπόκριση στην λήψη κορτιζόνης (122). 

Η σουλφασαλαζίνη (σουλφαπυριδίνη και 5-ASA) και η μεσαλαζίνη (5-

ASA) αποτελούν τα δύο κύρια φάρμακα για την αντιμετώπιση των ΙΦΕΝ. Και 

οι δύο κατηγορίες φαρμάκων (σαλικυλικά & σουλφοναμίδες) είναι γνωστό ότι 

προκαλούν πνευμονικές βλάβες με κύριο υπεύθυνο συστατικό την 

σουλφοναμίδη, ενώ η μεσαλαζίνη φαίνεται να έχει λιγότερες ανεπιθύμητες 

ενέργειες.   Ο Reinoso και συν. (143) περιγράφουν ασθενή με ελκώδη 

κολίτιδα ο οποίος  λάμβανε μεσαλαζίνη και παρουσίασε συμπτωματολογία 

από το αναπνευστικό σύστημα, συμβατή με κυψελιδίτιδα εξ υπερευαισθησίας 

με αμφοτερόπλευρες διηθήσεις στην ακτινογραφία θώρακος και διαταραχή 

των αερίων αίματος. Βελτίωση του ασθενούς παρατηρήθηκε μετά την διακοπή 

του φαρμάκου  γεγονός που δείχνει ότι τόσο η σουλφασαλαζίνη όσο και η 

μεσαλαζίνη ευθύνονται για πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας (105,106). 

Ο Valcke και συν. (105) περιέγραψε τα ευρήματα από το 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα ασθενούς ο οποίος λάμβανε σουλφασαλαζίνη για 

ΙΦΕΝ με συμμετοχή των αρθρώσεων. Η ανάλυση του βρογχοκυψελιδικού 

εκπλύματος έδειξε μία σημαντική αύξηση των ηωσινοφίλων και μέτρια αύξηση 

του αριθμού των λεμφοκυττάρων και των βασεόφιλων. Ο συνδυασμός 

εμφάνισης οξέος αναπνευστικού συνδρόμου με την λήψη σουλφασαλαζίνης 

και πλήρους υποχώρησης τόσο των κλινικών όσο και των εργαστηριακών 

ευρημάτων απο το αναπνευστικό σύστημα μετά την διακοπή του φαρμάκου, 
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υποστηρίζει την άποψη ότι υπεύθυνη για την πνευμονίτιδα εξ 

υπερευαισθησίας που αναπτύχθηκε στον ασθενή ήταν η σουλφασαλαζίνη 

(105,106). 

Παρόμοια ευρήματα αναφέρονται και από τους Jones και Malone (144) 

σε ασθενή με ελκώδη κολίτιδα ο οποίος παρουσίασε βήχα, δύσπνοια,   

περιφερικές ασύμμετρα κατανεμημένες σκιάσεις μετά την έναρξη της 

θεραπείας με σουλφασαλαζίνη. Μετά την διακοπή του φαρμάκου υπήρξε 

σημαντική βελτίωση ενώ  η επανεισαγωγή του στη θεραπεία παρουσίασε 

έντονη ηωσινοφιλία, απόφραξη των   και αναπνευστική ανεπάρκεια. 

  Ο Davies και συν. (107) παρουσίασε την περίπτωση ασθενή με ελκώδη 

κολίτιδα ο οποίος λάμβανε σουλφασαλαζίνη και ανέπτυξε ινωποιό κυψελίτιδα 

από την οποία και απεβίωσε. Τα ιστολογικά ευρήματα από την βιοψία 

πνεύμονος ήταν παρόμοια με αυτά που παρατηρούνται στην ταχέως 

εξελισσόμενη ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση γνωστή και ως σύνδρομο Hamman 

- Rich.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στην εμφάνιση 

διαταραχών του αναπνευστικού σε ασθενείς με ΙΦΕΝ. 

 

 Η αιτιολογία των ΙΦΕΝ (ΕΚ και νόσο του Crohn) είναι ακόμη άγνωστη. 

Εντούτοις η ενεργοποίηση τοπικής στο έντερο φλεγμονώδους ανοσολογικής 

αντίδρασης φαίνεται ότι είναι η απαρχή της παθογέννεσης των νοσημάτων 

αυτών. Η ανοσολογική αυτή αντίδραση ξεκινά και εξελίσσεται σε μεγάλο βαθμό 

στον βλεννογόνο του εντέρου (145) και περιλαμβάνει ενεργοποιημένα Τ 

λεμφοκύτταρα, αυξημένη έκφραση και ενεργοποίηση αντιγόνων επιφανείας, 

αυξημένη έκφραση και ενεργοποίηση γονιδιωμάτων φλεγμονής, καθώς επίσης 

και αυξημένη παραγωγή προφλεγμονωδών (proinflammatory) κυτταροκινών 

όπως (IL-1, IL-6 and TNFα) (table 1,2) (7,59). Οι κυτταροκίνες αυτές 

ενεργοποιούν την μορφοποίηση και την παρουσίαση ειδικών αντιγόνων στα 

ενδοθηλιακά κύτταρα και τα λευκοκύτταρα του αίματος ενώ απελευθερώνονται 

άλλες χημειοτακτικές κυτταροκίνες όπως η IL-8 (προκαλεί ισχυρή χημειοταξία 

των ουδετερόφιλων) προκαλώντας χημειοταξία φλεγμονωδών κυττάρων τα 

οποία αναλαμβάνουν να ενορχηστρώσουν, να συνεχίσουν και να διογκώσουν 

την φλεγμονώδη διεργασία. Στην εξελιγμένη πια φάση της η φλεγμονή 

περιλαμβάνει καταστροφικές διεργασίες στον βλεννογόνο του εντέρου οι οποίες 

οφείλονται σε μεσολαβητές (Λευκοτριένια, PAF, πρωτεάσες, μονοξείδιο του 

αζώτου) που απελευθερώνονται από φλεγμονώδη κύτταρα (Ουδετερόφιλα, 

Μακροφάγα). Χημειοταξία των μαστοκυττάρων και ενεργοποίηση τους  

προκαλεί  έκκριση διαφόρων άλλων μεσολαβητών όπως, πρωτεογλυκάνες, 

ισταμίνη, εοσινοφιλική κατιονική πρωτεΐνη (ECP) και της IL-6 (146). Εωσινόφιλα 

μεγιστοποιούν την φλεγμονώδη καταστροφή του βλεννογόνου 

απελευθερώνοντας τις κυτταροτοξικές ουσίες τους  όπως την Βασική πρωτεΐνη  

(major basic protein, MBP) και την εοσινοφιλική κατιονική πρωτεΐνη (147-149).  
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Η συμμετοχή των Τ-Λεμφοκυττάρων στην φλεγμονή έχει αποδειχτεί τόσο 

σε υλικό βιοψιών το εντερικού βλεννογόνου όσο και σε ιστικές καλλιέργειες 

ασθενών με ΙΦΕΝ (59,150). Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η χρόνια φλεγμονή 

σε ασθενείς με νόσο του Crohn είναι τύπου TH1 ενώ η ΕΚ τύπου TH2 (151,152). 

Όμως αυτή η υπόθεση δεν επαληθεύεται πλήρως από άλλους ερευνητές οι 

οποίοι υποστηρίζουν ότι οι φαινοτυπικές διαταραχές τύπου TH1-TH2 δεν  

επεξηγούν πλήρως την ανοσολογική αντίδραση στις ΙΦΕΝ (59,152,153).  

Η φλεγμονώδης διαδικασία των ασθενών με ΙΦΕΝ περιορίζεται ως επί το 

πλείστον στο έντερο. Όμως η συχνότητα και η ποικιλία των έξω-εντερικών 

διαταραχών των ΙΦΕΝ οδηγούν στην υπόθεση ότι τα νοσήματα αυτά 

προκαλούν συστηματικές ανοσολογικές διαταραχές. Αυτό είναι ιδιαίτερα πιθανό 

κατά την ενεργό φάση της νόσου. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ύπαρξη στην 

κυκλοφορία ενεργοποιημένων φλεγμονωδών κυττάρων και φλεγμονωδών 

παραγόντων όπως μόρια προσκόλλησης, μεσολαβητές και κυτταροκίνες οι 

οποίοι παράγονται στον τόπο της φλεγμονής (πίνακας 1,2,3) (59,154-157). 

Αυτοί οι κυκλοφορούντες φλεγμονώδεις παράγοντες μπορεί να αποτελέσουν 

ανοσολογικούς διεγέρτες (triggers) για πρόκληση δευτεροπαθών φλεγμονωδών 

διεργασιών σε απομακρυσμένα όργανα στόχους (133,142). Η ανοσολογική 

ικανότητα του οργάνου στόχου να καταστείλει επιτυχώς την φλεγμονώδη 

διεργασία θα καθορίσει την κλινική έκφραση της έξω-εντερικής  εκδήλωσης.  

 

Υπόθεση 

 

Στο γενικό μέρος αναφέρθηκαν λεπτομερώς οι πνευμονικές διαταραχές που 

εκδηλώνονται σε ασθενείς με ΙΦΕΝ. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν τρεις πολύ 

ενδιαφέρουσες διαταραχές: (α) Μείωση της διαχυτικής ικανότητος των 

πνευμόνων (110), (β) Κυψελιδίτιδα λεμφοκυτταρικού τύπου (118,120,158), (γ) 

Αύξηση της βρογχικής υπεραντιδραστικότητος (97). Γιατί όμως το αναπνευστικό 

σύστημα αποτελεί ένα από τους ιστούς  στόχους; Το αναπνευστικό σύστημα 

παριστά ένα πιθανό όργανο στόχο σε ασθενείς με ΙΦΕΝ ιδιαίτερα όταν αυτοί 

βρίσκονται σε ενεργό στάδιο της νόσου επειδή: α) Το βρογχικό επιθήλιο έχει 

κοινή εμβρυολογική καταγωγή με αυτό του εντέρου, β) Το αναπνευστικό 

σύστημα εκτίθεται στους κυκλοφορούντες φλεγμονώδεις παράγοντες ή 

φλεγμονώδη κύτταρα που παράγονται και ενεργοποιούνται στον τόπο της 

φλεγμονής και εν συνεχεία μεταναστεύουν μέσω της κυκλοφορίας σε άλλα 
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όργανα. γ) Ενεργοποιημένα Τ-Λεμφοκύτταρα προερχόμενα από τις πλάκες του 

Payer μεταναστεύουν στους πνεύμονες και πιθανώς παίζουν έναν 

ενδιαφέροντα ρόλο στην ανοσολογική αντίδραση του αναπνευστικού (159). 

Αυξημένα επίπεδα φλεγμονωδών παραγόντων και ενεργοποιημένα 

φλεγμονώδη κύτταρα υπάρχουν στην κυκλοφορία κατά την διάρκεια 

παροξυσμού των ΙΦΕΝ. Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται ενεργοποιημένα 

Τ-Λεμφοκύτταρα, Μονοκύτταρα, μόρια προσκόλλησης για το ενδοθήλιο ICAM-

1, VCAM-1, P-Selectin. Ομοίως αυξημένα επίπεδα κυτταροκινών ιδίως 

προφλεγμονωδών IL-1, IL-1ra, TNFα, IL-6 υπάρχουν στην κυκλοφορία. Οι 

προαναφερθέντες φλεγμονώδεις παράγοντες μπορούν να πυροδοτήσουν και 

να διατηρήσουν μία δευτερεύουσα φλεγμονή σε ένα όργανο στόχο. Είναι 

γνωστό π.χ. ότι το μόριο προσκόλλησης ICAM-1 προάγει την προσκόλληση και 

επιστράτευση των εωσινοφίλων in vitro και αυξάνει την βρογχική 

υπεραντιδραστικότητα in vivo (160). Φλεγμονή στους αεραγωγούς μπορεί να 

υπάρχει σε ασθενείς με ΙΦΕΝ σαν αποτέλεσμα μετανάστευσης 

ενεργοποιημένων λεμφοκυττάρων από τον τόπο της πρωτεύουσας φλεγμονής 

στο έντερο στον βρογχικό βλεννογόνο. Ενεργοποιημένα Τ-Λεμφοκύτταρα και 

εωσινόφιλα εμπλέκονται στην παθογέννεση της βρογχικής 

υπεραντιδραστικότητος που συνοδεύει το βρογχικό άσθμα. Η πνευμονική 

φλεγμονή που συνοδεύει τις ΙΦΕΝ δεν εκδηλώνεται πολλές φορές κλινικά και 

αυτό μπορεί να οφείλεται στην ικανότητα του αναπνευστικού συστήματος να 

αυτοπεριορίζει την βλάβη.  

Βασισμένοι στα προαναφερθέντα υποθέτουμε ότι οι διαταραχές του 

αναπνευστικού συστήματος που συνοδεύουν τις ΙΦΕΝ προκαλούνται μέσω 

ενός ανοσολογικού μηχανισμού με φλεγμονώδη ενεργοποιημένα κύτταρα και 

μεσολαβητές οι οποίοι παράγονται στον τόπο της κυρίας φλεγμονής (έντερο), 

ιδιαίτερα στη οξεία φάση της νόσου και μεταναστεύουν στο αναπνευστικό μέσω 

της κυκλοφορίας. Η δευτερογενής φλεγμονή στους βρόγχους θα μπορούσε να 

εξηγήσει τις βλάβες τύπου βρογχιεκτασιών, χρόνιας βρογχίτιδος και 

υποκλινικής κυψελιδίτιδος που έχουν περιγραφεί σε ορισμένους από αυτούς 

τους ασθενείς με ΙΦΕΝ. Θα μπορούσαν επίσης να εξηγηθούν με αυτό τον 

τρόπο οι διαταραχές των λειτουργικών δοκιμασιών που παρατηρούνται σε 

αυξημένο ποσοστό σε αυτούς τους ασθενείς. Οι διαταραχές των λειτουργικών 

δοκιμασιών του πνεύμονα σε ασθενείς με ΙΦΕΝ έχουν αναφερθεί σε πολλές 

εργασίες. Εντούτοις, σε πολλές από αυτές υπάρχουν σημαντικές διαφορές τόσο 
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στη συχνότητα όσο και στη βαρύτητα των διαταραχών αυτών. Αυτό οφείλεται 

στην μελέτη μικρού αριθμού ασθενών με ελκώδη κολίτιδα και νόσο του Crohn 

και η θεώρηση τους σαν μία ομάδα ενώ πρόκειται για ξεχωριστές νοσολογικές 

οντότητες.  

Πολλές από τις πνευμονικές διαταραχές που περιγράφονται στους 

ασθενείς με ΙΦΕΝ ακολουθούν μία υποκλινική πορεία. Όπως στην περίπτωση 

των καπνιστών που επί χρόνια πριν εκδηλώσουν την νόσο έχουν φυσιολογική 

σπιρομέτρηση έτσι και στις ΙΦΕΝ πιθανώς να έχουμε νόσο των μικρών 

αεραγωγών η οποία δεν αποκαλύπτεται με την αδρή μέτρηση των λειτουργικών 

δοκιμασιών των πνευμόνων. Θα ήταν λογικό να υποθέσουμε ότι η μελέτη 

αυτών των ασθενών με μεθόδους που αποκαλύπτουν πρώιμες βλάβες στους 

αεραγωγούς θα έδειχνε παθολογικές διαταραχές συχνότερα από ότι οι 

κλασσικές αδρές λειτουργικές δοκιμασίες του πνεύμονα. Από την ανασκόπηση 

της διεθνούς βιβλιογραφίας δεν βρέθηκε εργασία η οποία να έχει μελετήσει την 

λειτουργία των μικρών αεραγωγών στους ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του 

εντέρου.  

 
 
 



 
Πίνακας 1: Κυτταροκίνες στον εντερικό βλεννογόνο και την κυκλοφορία σε  
             ασθενείς με ΙΦΕΝ   
  Κυτταροκίνες ιστών Κυτταροκίνες ορρού 
Κυτταροκίνες Δράση Ελκώδης κολίτις Νόσος του Crohn Ελκώδης κολίτις Νόσος του Crohn  
IL-1 
(IL-1a) 

Ενεργοποίηση Μακροφάγων, T-cells, 
Ουδετερόφιλα, Ενδοθηλιακά κύτταρα 

↑ 
(161-166) 

↑  
(161,163-169) 

↑  
(170-172) 

↑  
(170,171,173) 

 
IL-1ra 

 
Αναστολή IL-1  

 

↑  
(166) 

↑  
(166) 

↑  
(174) 

↑  
(174) 

 
IL-1ra/IL-1 

 
Ισορροπία IL-1 

 
↓ (161) 

 
↓  (161) 

  

 
IL-2* 

 
Πολ/σμός, ενεργοποίησηση TH1 και 
κυτταροξικών λεμφοκυττάρων  

 
↑  

(4,151,152) 

 
↑  

(4,151,152) 

 
↑  

(170,175) 

 

IL-6 Αύξηση πρωτεϊνών οξείας φάσης. 
διαφοροποίηση B-Λεμφ., 
ενεργοποίηση και έκκριση IgG, IgM 
&IgA. Ισορροπία Τ4/Τ8 Λεμφ. 

↑  
(162-164,168,176) 

↑  
(163,164,167,168,1

76) 

↑ 
(171,177) 

↑ 
(171,177-179) 

IL-8 Χημειοταξία ουδετεροφίλων ↑  
(162,176,180) 

↑ 
(167,176,180)  

  

IL-10 Αναστολή TH1 Λεμφ. ↑ 
(152,181) 

N 
(152,181) 

↑ 
(181) 

↑ 
(181) 

TNFa* Ενεργοποίηση Μακροφ., 
Ουδετεροφίλων, Ενδοθηλιακών 
κυττάρων 

N or ↑ 
(162,163,165,176) 

N or ↑ 
(163,165,176,182) 

↑ 
(183) 

↑ 
(183,184) 

INFγ* Ενεργοποίηση TH1 Λεμφ., Μακροφ., 
class II MHC και μόρια προσκόλλησης

N or ↑ 
(151,152,163) 

↑ 
(151,152,163)  

  

*Αμφιλεγόμενα στοιχεία (62,150)
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Πίνακας 2: Ιστικά και κυκλοφορούντα μόρια προσκόλλησης (Adhesion Moleculesσε ασθενείς με ΙΦΕΝ) 
  Μόρια προσκόλλησης ιστών Μόρια προσκόλλησης  ορρού 
Όνομα Δράση Ελκώδης κολίτις Νόσος του 

Crohn  
Ελκώδης κολίτις Νόσος του 

Crohn  
ICAM-1 Ενεργοποίηση επιθηλιακών κυττάρων 

Κύτταρα στόχος:Λεμφοκύτταρα, Ουδετερόφιλα, 
Εωσινόφιλα, Μονοκύτταρα 

↑  
(156,185) 

↑ 
(156,185) 

↑ 
(156,186) 

↑ 
(156,186) 

VCAM-1 Ενεργοποίηση επιθηλιακών κυττάρων 
Κύτταρα στόχος:Λεμφοκύτταρα, Μονοκύτταρα 

↑ 
(156) 

↑ 
(156) 

↑ 
(156) 

↑ 
(156) 

P-selectin 
(ELAM-1) 

Ενεργοποίηση επιθηλιακών κυττάρων 
Κύτταρα στόχος:Ουδετερόφιλα, Μονοκύτταρα 

↑ 
(155,156,187) 

↑ 
(155,156,187) 

↑ 
(188) 

↑ 
(188) 

LFA-1 T-Cell υποδοχέας 
 Ligand:ICAM-1,ICAM-2 (inflammation induced 
strong adhesion) 

↑ 
(189) 

↑ 
(189) 

↑ 
(190) 
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Πίνακας 3: Μη ειδικοί φλεγμονώδεις παράγοντες στους ιστούς και την κυκλοφορία σε ασθενείς με ΙΦΕΝ. 
  ΙΣΤΟΣ ΟΡΡΟΣ 
Όνομα Δράση Ελκώδης κολίτις Νόσος του 

Crohn  
Ελκώδης 
κολίτις 

Νόσος του 
Crohn  

IgE Αντιδράσεις συνδεόμενες μέσω IgE    ↑ 
(191) 

↑  
(191) 

Λευκοτριένεια Ενεργοποίηση Εωσινοφίλων, χημειοταξία, 
προσκόλληση Λευκοκυττάρων, συστολή λείων 
μυϊκών ινών, & 
 ↑ διαπερατότητος μεμβράνης 

↑ 
(79,180,192,193) 

↑ 
(54,79,180) 

  

Histamine Ενεργοποίηση H1/H2 υποδοχέων, 
 ↑ παραγωγής βλέννης, οίδημα, αγγειοδιαστολή,  
↑ διαπερατότητος μεμβράνης 

↑  
(54,192,194) 

↑  
(54,194,195) 

  

PAF Χημειοταξία Maκροφάγων, Μονοκυττάρων 
αγγειοδιαστολή,  
↑ διαπερατότητος μεμβράνης 

↑  
(196-198) 

↑ 
(199,200) 

  

ECP-BMP Κυτταροτοξική δράση εναντίον παρασίτων και 
κυττάρων ξενιστού 

↑ 
(201) 

↑ 
(147,201,202) 

  

Nitric oxide Φλεγμονώδης παράγοντας εναντίον παρασίτων, 
ογκοκυττάρων, ενδοκυττάριων βακτηριδίων αλλά 
και των ιστών του ξενιστού 

↑ 
(203-206) 

↑ 
(203) 

↑ (Nitrates) 
(207) 

↑ (Nitrates) 
(207) 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 
 

Σκοπός της παρούσης διατριβής ήταν: α) να μελετηθεί η συχνότητα και η βαρύτητα 

των διαταραχών των λειτουργικών δοκιμασιών του πνεύμονα σε μία μεγάλη ομάδα 

ασθενών με ΙΦΕΝ και να διερευνηθούν οι διαφορές μεταξύ ασθενών με ελκώδη κολίτιδα ή 

νόσο του Crohn  (Πρωτόκολλο Α),  β) η μελέτη της λειτουργίας των μικρών αεραγωγών 

στους ασθενείς με ΙΦΕΝ  (Πρωτόκολλο Β)  

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Α 
 

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ 
ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ 

 

 

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν να διερευνηθεί η συχνότητα και η βαρύτητα των 

διαταραχών των λειτουργικών εξετάσεων ρουτίνας των πνευμόνων σε μία μεγάλη ομάδα 

ασθενών με ΙΦΕΝ και να μελετηθούν τυχόν διαφορές μεταξύ των δύο νοσημάτων, 

ελκώδους κολίτιδος  & νόσου του Crohn καθώς και η σχέση των διαταραχών αυτών με την 

δραστηριότητα, την βαρύτητα και την εντόπιση της νόσου. 

 

 

Υλικό – Μέθοδος 

Υλικό 

Μελετήθηκαν 132 ασθενείς με ΙΦΕΝ ιστολογικώς διαπιστωμένη, 47 με νόσο του 

Crohn (17 γυναίκες, 30 άνδρες) μέσης ηλικίας 35 ετών και 85 με ελκώδη κολίτιδα (35 

γυναίκες, 50 άνδρες) μέσης ηλικίας 40 έτη. Οι ασθενείς μετά λεπτομερή ενημέρωση τους 

συμφώνησαν εγγράφως να πάρουν μέρος στην μελέτη, για την οποία λήφθηκε άδεια από 

την επιτροπή δεοντολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Τα κλινικά 

χαρακτηριστικά, η καπνιστική συνήθεια και η θεραπεία των ασθενών φαίνονται στον 

πίνακα 1. Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν ως προς την εντόπιση και την έκταση της νόσου με 

ακτινολογική ή ενδοσκοπική εξέταση. Οι ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα οι οποίοι δεν 
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παρουσίασαν παραπάνω από 1 ή 2 μη αιματηρές διάρροιες την ημέρα,  πυρετό ή 

ταχυκαρδία και η αιμοσφαιρίνη και η ταχύτητα καθίζησης τους ήταν φυσιολογικές 

ταξινομήθηκαν σαν ασθενείς σε ύφεση (52).  Η δραστηριότητα της νόσου του Crohn 

εκτιμήθηκε με βάση τον δείκτη δραστηριότητος της νόσου του Crohn (Crohn’s disease 

activity index, CDAI) (11,208). Κλινική ύφεση στους ασθενείς με νόσο του Crohn 

καθορίστηκε σε όσους παρουσίαζαν δείκτη βαρύτητος (CDAI) μικρότερη από 150 

(11,208). Ασθενείς με CDAI υψηλότερο από 150 ταξινομήθηκαν σαν ασθενείς με ενεργό 

(52,208). Η βαρύτητα της νόσου στους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα ταξινομήθηκε σε 3 

στάδια ήπια, μέτρια & βαριά νόσο με βάση τα κριτήρια των Truelove and Witss (11). 

Κανένας από τους ασθενείς δεν έπασχε από αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα ή άλλη νόσο 

του συνεκτικού ιστού. Η παρουσία η μη συμπτωμάτων από το αναπνευστικό δεν 

θεωρήθηκε σημείο αποκλεισμού από την μελέτη. Οι μετρήσεις των ασθενών συγκρίθηκαν 

με αυτές 36 υγιών ατόμων (15 γυναίκες, 21 άνδρες) μέσης ηλικίας (x+SD) 39+17,3 που 

αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Κανείς από την ομάδα ελέγχου δεν παρουσίαζε 

αναπνευστικό πρόβλημα ή λοίμωξη του αναπνευστικού τους δύο τελευταίους μήνες πριν 

την μελέτη. Δεν υπήρχε επίσης στατιστικώς σημαντική διαφορά στην καπνιστική συνήθεια 

μεταξύ ομάδος ελέγχου και ασθενών. 

Πρωτόκολλο 

Οι ασθενείς και τα άτομα της ομάδος ελέγχου εξετάστηκαν για δύο συνεχόμενες 

ημέρες ως εξής. Κατά την πρώτη ημέρα πάρθηκε ιστορικό, έγινε φυσική εξέταση, και 

πραγματοποιήθηκαν οπίσθιο-πρόσθια και πλάγια ακτινογραφία θώρακος, 

ηλεκτροκαρδιογράφημα, αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις. Κατά την διάρκεια της 

δεύτερης ημέρας έγινε σπιρομέτρηση, μετρήθηκαν οι πνευμονικοί όγκοι και η διαχυτική 

ικανότητα του πνεύμονα και πάρθηκαν αέρια αίματος προ και μετά κόπωση.  

 

Σπιρομέτρηση, μέτρηση πνευμονικών όγκων, Διαχυτικής ικανότητος του πνεύμονα, 

και των αερίων αίματος. 

Η σπιρομέτρηση πραγματοποιήθηκε προ και μετά βρογχοδιαστολή με 200 μg 

salbutamol. Με την απλή σπιρομέτρηση μετρήθηκαν προ και μετά βρογχοδιαστολή, η 

δυναμική εκπνεομένη ζωτική χωρητικότητα (Forced Vital Capacity, FVC),  ο δυναμικός 

εκπνεόμενος όγκος το πρώτο δευτερόλεπτο (Forced expiratory volume in 1 second, FEV1) 
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και υπολογίστηκε ο λόγος FEV1/FVC. Οι πνευμονικοί όγκοι και χωρητικότητες δηλ. ο 

υπολειπόμενος όγκος (Residual volume, RV), η λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα 

(Functional residual capacity, FRC), η ολική πνευμονική χωρητικότητα (Total lung 

capacity, TLC)   μετρήθηκαν με την μέθοδο της αραιώσεως με ήλιο (He) (209). Επίσης 

υπολογίστηκε ο λόγος RV/TLC. Η διαχυτική ικανότητα του πνεύμονα μετρήθηκε με την 

μέθοδο της μίας αναπνοής (single breath method) και υπολογίστηκε ο ολικός παράγοντας 

μεταφοράς του μονοξειδίου του άνθρακος lung transfer factor for carbon monoxide (TLCO) 

(διορθωμένος αναλόγως με την αιμοσφαιρίνη του εξεταζομένου) καθώς και ο λόγος 

TLCO/VA, γνωστός και σαν KCO (όπου VA ο κυψελιδικός όγκος) (209). Όλες οι μετρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο λειτουργικών εξετάσεων των πνευμόνων της 

Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής κλινικής με ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης, αυτόματης 

αποθήκευσης και εκτύπωσης των αποτελεσμάτων (MasterLab, Jaeger 2.12, Germany). Οι 

προβλεπόμενες τιμές υπολογίστηκαν με βάση τις νέες τιμές που θεσπίστηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία (209). Όλες οι τιμές των μετρήσεων εκφράστηκαν 

σαν ποσοστό επί τοις εκατό των προβλεπομένων.  

Θετική δοκιμασία βρογχοδιαστολής θεωρήθηκε η αύξηση της FEV1  μετά 

βρογχοδιαστολή μεγαλύτερη από 15% της αρχικής της τιμής. Ασθενείς ή άτομα της 

ομάδας ελέγχου με τιμή του λόγου FEV1/FVC (%) μικρότερη από 80% ή τιμή του λόγου 

RV/TLC μεγαλύτερη από το 120% των προβλεπομένων τιμών θεωρήθηκαν σαν 

πάσχοντες από αποφρακτική λειτουργική διαταραχή. Ασθενείς με ΤLC μικρότερη από το 

80% της προβλεπομένης ή με λόγο TLCO/VA ομοίως μικρότερο από το 80% της 

προβλεπομένης τιμής ταξινομήθηκαν σαν πάσχοντες από περιοριστικού τύπου 

λειτουργική διαταραχή. 

Ανάλυση αερίων αίματος έγινε σε ηρεμία και σε καθιστή θέση αναπνέοντας αέρα 

δωματίου χρησιμοποιώντας αυτόματο αναλυτή αερίων αίματος (AVL330, Switzerland). Η 

ανάλυση αερίων του αίματος επαναλήφθηκε μετά από υπομέγιστη άσκηση σε κυλιόμενο 

τάπητα. Το έργο που εφαρμόστηκε για να επιτευχθεί η υπομέγιστη άσκηση διέφερε από 

άτομο σε άτομο και ορίστηκε αυτό το οποίο αύξησε την καρδιακή συχνότητα του 

εξεταζομένου κατά το 50% αυτής σε ηρεμία. Η μερική πίεση του οξυγόνου (O2) και του  

διοξειδίου του άνθρακος (CO2) στο αρτηριακό αίμα (PaO2 and PaCO2) εκφράστηκε σε mm 

Hg ενώ υπολογίστηκε η κυψελιδοτριχοειδική διαφορά του O2 (A-aDO2). Παθολογική 
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κυψελιδοτριχοειδική διαφορά του O2 (A-aDO2) ορίστηκε αυτή που ήταν παραπάνω από 

15. 
 

Στατιστική ανάλυση 

Όλες οι ποσοτικές μεταβλητές εκφράστηκαν σαν μέση τιμή συν μία σταθερή 

απόκλιση (x+SD). Για συγκρίσεις μεταξύ και δύο ομάδων και για μεταβλητές μη κανονικής 

κατανομής (non normal distribution) χρησιμοποιήθηκε η μη παραμετρική δοκιμασία Mann 

Whitney U test ενώ για συγκρίσεις μεταβλητών κανονικής κατανομής χρησιμοποιήθηκε η 

παραμετρική δοκιμασία t-test. Οι διαφορές των ποσοστών των ποιοτικών μεταβλητών 

συγκρίθηκαν με την δοκιμασία x2. Όλα τα στοιχεία πληκτρολογήθηκαν αρχικά σε 

πρόγραμμα λογιστικού φύλου (Spreadsheet) ηλεκτρονικού υπολογιστή (Excel 5.0 for 

Windows, Microsoft, USA 1995) και κατόπιν των αναγκαίων μεταβολών και υπολογισμών 

των μεταβλητών, εισήχθησαν αυτομάτως (import) στο στατιστικό πακέτο SPSS 6.0 για 

Windows (SPSS Inc, Chicago USA, 1995) όπου και αναλύθηκαν.    
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι μέσες τιμές των λειτουργικών εξετάσεων των πνευμόνων και των αερίων αίματος 

φαίνονται στον πίνακα 2. Δεν βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

μέσων τιμών των παραμέτρων της αναπνευστικής λειτουργίας. Ομοίως δεν υπήρχαν 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών των αερίων αίματος και της 

κυψελιδοτριχοειδικής διαφοράς κατά την ηρεμία και μετά από κόπωση. 

Ο αριθμός και το ποσοστό (%) των ασθενών και των ατόμων της ομάδος ελέγχου οι 

οποίοι παρουσίασαν διαταραχές των λειτουργικών εξετάσεων των πνευμόνων φαίνονται 

στον πίνακα 3. Αυξημένος αριθμός ασθενών τόσο από την ομάδα των πασχόντων από 

νόσο του Crohn  όσο και από ελκώδη κολίτιδα παρουσίασαν διαταραχή των λειτουργικών 

δοκιμασιών του πνεύμονα. 10 ασθενείς (21%) με νόσο του Crohn (7 από αυτούς σε 

ενεργό φάση της νόσου) και 15 (17,6%) με ελκώδη κολίτιδα (9 από αυτούς σε ενεργό 

φάση της νόσου) παρουσίασαν αποφρακτική λειτουργική διαταραχή. Ωστόσο παρόλο που 

τα ποσοστά αυτά ήταν υψηλότερα από το αντίστοιχο της ομάδος ελέγχου δεν διέφερε 

στατιστικά σημαντικά από αυτό. 6 ασθενείς (12,8%) από την ομάδα της νόσου του Crohn 

και 11 (12,9%) από την ομάδα της ελκώδους κολίτιδος παρουσίασαν θετική δοκιμασία 
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μετά βρογχοδιαστολή. Τα ποσοστά αυτά δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά από αυτά της 

ομάδος ελέγχου (πίνακας 3) 

Μείωση της διαχυτικής ικανότητος του πνεύμονα (TLCO) βρέθηκε σε 9 (19,1%) 

ασθενείς με νόσο του Crohn. Ο αριθμός των ασθενών με νόσο του Crohn και μειωμένη 

διαχυτική ικανότητα του πνεύμονα ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερος από αυτόν της 

ομάδος ελέγχου (19,1 έναντι 2,7%, p<0.05). Ομοίως βρέθηκε στατιστικώς σημαντική 

διαφορά του αριθμού των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα και μείωση της διαχυτικής 

ικανότητας του πνεύμονα σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των ατόμων της ομάδος 

ελέγχου (15 (17,6%) έναντι 1 (2.7%), p<0.05) (πίνακας 3). Από τους ασθενείς τους 

οποίους παρατηρήθηκε μείωση της TLCO, 4 (9.1%) από τους πάσχοντες από νόσο του 

Crohn και 11 (11.8%) από τους πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα είχαν αυξημένη 

κυψελιδοτριχοειδική διαταραχή (A-aDO2) μετά από κόπωση σε σύγκριση με 1 άτομο 

(2,7%) της ομάδος ελέγχου που παρουσίασε αύξηση της A-aDO2 μετά κόπωση (μη 

στατιστικά σημαντική διαφορά). Περαιτέρω ανάλυση της TLCO έδειξε σημαντική μείωση της 

μέσης τιμής της TLCO στους ασθενείς με ενεργό νόσο του Crohn σε σύγκριση με τους 

ασθενείς σε μη ενεργό φάση της νόσου (98+14.5 έναντι 78+16.2, p<0.05, 95%CI=12 έως 

24) (εικόνα 1). Ομοίως, στατιστικώς σημαντική μείωση της μέσης τιμής της TLCO βρέθηκε 

σε ασθενείς με ενεργό ελκώδη κολίτιδα σε ασθενείς  σε σύγκριση με αυτούς σε μη ενεργό 

φάση της νόσου (108+17 έναντι 85+23, p<0.05, 95%CI=18.6 έως 27) (εικόνα 1). 

Συγκρίνοντας το ποσοστό των ασθενών με μειωμένη TLCO βρέθηκε ότι οι 8 από τους 9 

ασθενείς με νόσο του Crohn και μειωμένη TLCO ήταν σε ενεργό φάση της νόσου 

(p<0.05,χ2). Παρόμοια ανάλυση για τους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα έδειξε ότι οι 13 από 

τους 15 ασθενείς με συνυπάρχουσα μειωμένη TLCO  ήταν επίσης σε ενεργό φάση της 

νόσου (p<0.05, χ2).  

Στον πίνακα 4 φαίνεται ο αριθμός και το ποσοστό των ασθενών και των ατόμων της 

ομάδος ελέγχου οι οποίοι παρουσίασαν συμπτώματα ή παθολογικά αντικειμενικά 

ευρήματα από το αναπνευστικό σύστημα. Βρέθηκε, αυξημένη αλλά μη στατιστικώς 

σημαντική συχνότητα ασθενών με συμπτωματολογία βήχα και δύσπνοιας τόσο από την 

ομάδα της νόσου του Crohn όσο και αυτών της ελκώδους κολίτιδος σε σύγκριση με την 

ομάδα ελέγχου. Αυξημένο ποσοστό ασθενών με πυώδη απόχρεμψη, μη στατιστικώς 

σημαντική όμως, παρατηρήθηκε στους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα συγκρινόμενη με την 
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ομάδα ασθενών με νόσο του Crohn ή την ομάδα ελέγχου. Ομοίως, βρέθηκε αυξημένο 

ποσοστό ασθενών και από τις δύο ομάδες, με παθολογικούς ήχους κατά την ακρόαση του 

θώρακος σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου διαφορά όμως που δεν ήταν στατιστικώς 

σημαντική (πίνακας 4). Σε 6 (7%) ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα και 3 (6%) με νόσο του 

Crohn βρέθηκε παθολογική ακτινογραφία θώρακος. Ειδικότερα, σε 2 βρέθηκε μονήρης 

οζώδης σκίαση με ασβέστωση εντός αυτής, σε 3 ετερόπλευρη ασβεστωσική 

παχυπλευρίτιδα οφειλόμενη σε παλαιά TBC, σε 2 υπερδιαύγαση του αριστερού λοβού και 

σε 2 αυξημένη βρογχοαγγειακή σκιαγράφηση.  

Δεν βρέθηκαν διαφορές στις λειτουργικές δοκιμασίες του πνεύμονα στους ασθενείς 

με ΙΦΕΝ διαφορετικής εντόπισης και βαρύτητος της νόσου (δοκιμασία Kruskal Wallis και 

δοκιμασία χ2). Ομοίως δεν βρέθηκαν διαφορές στις λειτουργικές δοκιμασίες του πνεύμονα 

μεταξύ των ασθενών που θεραπεύονταν για την νόσο τους και σε εκείνους που δεν 

έπαιρναν καμία θεραπεία (δοκιμασίες Mann Whitney U και χ2). 

 
Συζήτηση 
 

Το κυριότερο εύρημα αυτής της μελέτης ήταν η μείωση της διαχυτικής ικανότητος του 

πνεύμονα σε ασθενείς τόσο με νόσο του Crohn όσο και με ελκώδη κολίτιδα, εύρημα το 

οποίο δείχνει ότι το πνευμονικό παρέγχυμα πάσχει σε αυτούς τους ασθενείς(8 από 9 

ασθενών με νόσο του Crohn και 12 από 15 ασθενών με ελκώδη κολίτιδα (πίνακας 3).  

Τα ευρήματα μας έδειξαν ότι η μείωση της διαχυτικής ικανότητας του πνεύμονος ήταν 

εκσεσημασμένη στους ασθενείς που βρίσκονταν σε ενεργό φάση της νόσου. Η 

παρατήρηση αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με τα ευρήματα της μελέτης των Munck και συν. 

(110), στην οποία παρατηρήθηκε μειωμένη διαχυτική ικανότητα του πνεύμονα σε 

παιδιατρικούς ασθενείς με ενεργό νόσο του Crohn σε σύγκριση με αυτούς με ανενεργό. Τα 

ευρήματα της μελέτης των Munck και συν. είναι ιδιαίτερα σημαντικά επειδή οι ασθενείς 

που μελετήθηκαν (παιδιά) είχαν βραχύ ιστορικό νόσου και ήταν μη καπνιστές. Οι Douglas 

και συν. παρατήρησαν μειωμένη διαχυτική ικανότητα του πνεύμονα σε 7 από 44 (16%) 

ασθενείς με ΙΦΕΝ που μελέτησε (117). Οι ερευνητές δεν βρήκαν όμως ότι η μείωση της 

διαχυτικής ικανότητος του πνεύμονα συνδεόταν με την δραστηριότητα, την βαρύτητα ή και 

την λήψη ή μη θεραπείας. Οι ερευνητές δεν βρήκαν επίσης συσχέτιση με κάποια 

ανοσολογική παράμετρο που συνδέεται με την νόσο (117). Αντίθετα στην ίδια εργασία 



 66

παρατηρήθηκε αύξηση της FRC και του RV σε 9 ασθενείς (20%), διαταραχή που 

συσχετίστηκε με την δραστηριότητα της νόσου. 

Μείωση της διαχυτικής ικανότητας του πνεύμονα στο 25% των ασθενών με ΙΦΕΝ 

που μελέτησαν, παρατήρησαν επίσης οι Heatley και συν. (113). Μείωση της διαχυτικής 

ικανότητας του πνεύμονα έχει επίσης δημοσιευθεί και σε άλλες εργασίες από τους Eade 

και συν. (135) καθώς και από τους Bonniere και συν. (118). Στις 3 προαναφερθέντες 

εργασίες οι συγγραφείς δεν βρήκαν σχέση της μείωσης της διαχυτικής ικανότητας του 

πνεύμονα με την εντόπιση, την βαρύτητα και την λήψη ή όχι θεραπείας (113,118,135). 

Ομοίως και στην παρούσα μελέτη δεν βρέθηκε παρόμοια συσχέτιση. Αντιθέτως, οι 

Pasquis και συν. (119) δημοσίευσαν μελέτη στην οποία διαπίστωσαν αύξηση της FRC 

κατά την ενεργό φάση της νόσου, ενώ ή αύξηση αυτή συσχετίστηκε ακόμα με τον δείκτη 

δραστηριότητος της νόσου του Crohn (119).  

Η μείωση της διαχυτικής ικανότητας του πνεύμονα στους ασθενείς με ΙΦΕΝ δείχνει 

ότι πιθανώς το πνευμονικό παρέγχυμα. Η παθοφυσιολογία του φαινομένου δεν είναι 

πλήρως γνωστή. Αυξημένο ποσοστό κυψελιδικών λεμφοκυττάρων, κυψελιδική 

λεμφοκυττάρωση, έχει βρεθεί σε ασθενείς με νόσο του Crohn οι οποίοι ήταν ελεύθεροι 

συμπτωμάτων από το αναπνευστικό και είχαν φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος 

(118,158). Για να επεξηγηθεί το φαινόμενο αυτό έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι ένας 

ανοσολογικός μηχανισμός ο οποίος ενεργοποιείται στον φλεγμαίνοντα εντερικό 

βλεννογόνο ενεργοποιεί λεμφοκύτταρα (210). Τα ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα εν 

συνεχεία με την κυκλοφορία μεταναστεύουν και προκαλούν δευτεροπαθείς σε άλλα 

όργανα και βλεννογόνους μεταξύ των οποίων και του αναπνευστικού (97,110,118,158). 

Είναι γνωστό ότι ο εντερικός βλεννογόνος και ο βλεννογόνος των αεραγωγών έχουν κοινή 

εμβρυογεννετική καταγωγή και πολλές μορφολογικές και λειτουργικές ομοιότητες. 

Αμφότεροι οι βλεννογόνοι κατάγονται από το αρχέγονο έντερο. Οι μη ειδικές φλεγμονώδεις 

διεργασίες που επισυμβαίνουν στον βλεννογόνο των αεραγωγών σε ασθενείς με ΙΦΕΝ 

είναι παρόμοιες με εκείνες του εντερικού βλεννογόνου γεγονός που αποδεικνύει την σχέση 

μεταξύ των δύο φαινομένων (211). Φλεγμονώδεις διεργασίες αποτελούμενες από 

υπερπλασία των κυττάρων της βασικής μεμβράνης, φλεγμονής του χορίου, και πάχυνση 

του επιθηλίου σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα και συνυπάρχουσα χρονία πυώδη 

απόχρεμψη έχει βρεθεί σε εργασία που περιελάμβανε βιοψία βρογχικού βλεννογόνου 
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(84). Η υπόθεση της μεταναστεύουσας φλεγμονής η οποία αναπτύσσεται στον εντερικό 

βλεννογόνο και μετακινούμενη προσβάλλει τον βλεννογόνο των αεραγωγών μπορεί να 

επεξηγήσει εν μέρει τα ευρήματα της παρούσης μελέτης.   

Αυξημένο ποσοστό ασθενών με διαταραχές των λειτουργικών δοκιμασιών του 

πνεύμονα ανιχνεύτηκε και στις δύο ομάδες ασθενών (νόσο του Crohn και ελκώδη κολίτιδα) 

(πίνακας 3). Όμως το ποσοστό αυτό δεν διέφερε στατιστικά σημαντικά από την ομάδα 

ελέγχου της παρούσης εργασίας. Τα αποτελέσματα άλλων παρόμοιων εργασιών είναι 

αμφιλεγόμενα. Σε εργασίες των Johnson και συν. (111) και Neilly και συν. (114) δεν 

βρέθηκαν διαταραχές των λειτουργικών δοκιμασιών των πνευμόνων σε ασθενείς με ΙΦΕΝ. 

Τα αποτελέσματα μας συμφωνούν με αυτά των Neilly και συν. (114)  οι οποίοι 

δημοσίευσαν ότι η λειτουργική αποφρακτική συνδρομή ήταν ή πιο συχνή διαταραχή που 

ανιχνεύτηκε στους ασθενείς με νόσο του Crohn. Όμως όπως και στην παρούσα μελέτη οι 

ερευνητές δεν βρήκαν στατιστικώς σημαντική διαφορά της ομάδος των ασθενών σε 

σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (114). Στην παρούσα εργασία δεν βρέθηκε αυξημένο 

ποσοστό ασθενών με σύνδρομο βρογχικής υπεραντιδραστικότητος όπως ελέγχθηκε με 

την δοκιμασία βρογχοδιαστολής (πίνακας 3). Σε σχετικώς πρόσφατη μελέτη των Louis και 

συν. (97) βρέθηκε αυξημένη βρογχική υπεραντιδραστικότητα σε ασθενείς με ΙΦΕΝ 

παρατήρηση η οποία δεν συνδεόταν με την παρουσία ή μη ατοπίας. Στην παραπάνω 

μελέτη οι λειτουργικές δοκιμασίες ρουτίνας και η δοκιμασία βρογχοδιαστολής ήταν εντός 

φυσιολογικών ορίων. 

Στην παρούσα εργασία δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές των λειτουργικών 

δοκιμασιών των πνευμόνων μεταξύ της ομάδος των ασθενών υπό θεραπεία και αυτών 

χωρίς θεραπεία. Τα αντιφλεγμονώδη που χρησιμοποιούνται στην θεραπεία των ΙΦΕΝ 

(σουλφασαλαζίνη και μεσαλαζίνη) έχει βρεθεί να προκαλούν κυψελιδίτιδα εξ’ 

υπερευαισθησίας και πνευμονίτιδα στο πνευμονικό παρέγχυμα (212,213), καθώς και 

αποφρακτική βρογχιολίτιδα στους αεραγωγούς (214). Οι πνευμονικές βλάβες που 

οφείλονται στην λήψη θεραπείας πρέπει να διαχωρίζονται από αυτές που προκαλούνται 

από την ίδια την νόσο, επειδή οφείλονται σε καθαρά διαφορετικό παθοφυσιολογικό 

μηχανισμό. Μερικές φορές όμως αυτός ο διαχωρισμός φαίνεται να είναι πολύ δύσκολος 

(68). Κανένας από τους ασθενείς μας δεν είχε κλινικά, λειτουργικά ή ακτινολογικά 

ευρήματα συμβατά με διάχυτη διάμεση πνευμονοπάθεια ή αποφρακτική βρογχιολίτιδα. Σε 
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συμφωνία με τα στοιχεία της παρούσης εργασίας είναι και άλλες μελέτες στις οποίες δεν 

βρέθηκε συσχέτιση διαταραχών της αναπνευστικής λειτουργίας με την λήψη θεραπείας 

(84,118,135).  

Συμπερασματικά, αν και οι λειτουργικές δοκιμασίες ρουτίνας είναι φυσιολογικές στην 

πλειονότητα των ασθενών με ΙΦΕΝ, βρέθηκε μείωση της διαχυτικής ικανότητος του 

πνεύμονα η οποία φαίνεται να συνδέεται με την ενεργό φάση της νόσου. Ο σχεδιασμός 

της παρούσης μελέτης δεν ήταν ο κατάλληλος να διερευνήσει διαφορές της αναπνευστικής 

λειτουργίας μεταξύ των υποομάδων των ασθενών με ΙΦΕΝ. Αυτή η αδυναμία θα μπορεί 

να υπερπηδηθεί με τον σχεδιασμό και την εκτέλεση μελέτης σε ομάδα ασθενών κατά τον 

παροξυσμό και μετά από αυτόν.   
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ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ 

ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Προηγούμενες μελέτες με αντικείμενο τις διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας σε 

ασθενείς με ΙΦΕΝ έχουν δώσει διφορούμενα αποτελέσματα, επειδή στις περισσότερες 

από αυτές έχουν συμπεριληφθεί ασθενείς πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα όσο και από 

νόσο του Crohn. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνηθεί:  

α η συχνότητα των διαταραχών της αναπνευστικής λειτουργίας σε μια μεγάλη ομάδα 

ασθενών με ΙΦΕΝ  

β η ύπαρξη διαφορών στην αναπνευστική λειτουργία των ασθενών που πάσχουν από 

ελκώδη κολίτιδα και νόσο του Crohn  

Μελετήθηκαν 132 ασθενείς με ΙΦΕΝ, 47 πάσχοντες από νόσο του Crohn μέσης ηλικίας 35 

χρόνια, και 85 με ελκώδη κολίτιδα μέσης ηλικίας 40 χρόνια. Μετρήθηκαν οι πνευμονικοί 

όγκοι, οι εκπνευστικές  ροές καθώς και η διαχυτική ικανότητα του πνεύμονα και 

συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες μετρήσεις ομάδος 36 ατόμων με συγκρίσιμη ηλικία, φύλο 

και καπνιστική συνήθεια. Δεν βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά των σπιρομετρικών 

δεικτών, της TLCO και των αερίων αίματος τόσο μεταξύ των ασθενών και της ομάδος των 

υγιών ατόμων όσο και μεταξύ των δύο ομάδων των ασθενών. Εντούτοις σε 9 (19%)  

ασθενείς με νόσο του Crohn και σε 15 (17,6%) με ελκώδη κολίτιδα παρατηρήθηκε μείωση 

της TLCO. Το ποσοστό αυτό ήταν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερο από ότι το αντίστοιχο 

της ομάδος ελέγχου (p<0.05). Η πλειονότητα των ασθενών με μειωμένη TLCO ήταν σε 

ενεργό φάση της νόσου (p<0.05).  

Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι οι πνευμονικές λειτουργικές δοκιμασίες ρουτίνας δεν 

επηρεάζονται στους ασθενείς με ΙΦΕΝ. Όμως βρέθηκε αυξημένο ποσοστό ασθενών με 

διαταραχή της διαχυτικής ικανότητος του πνεύμονα που φαίνεται να συνδέεται με την ενεργό 

φάση της νόσου. 
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LUNG FUNCTION IN PATIENTS WITH 
INFLAMMATORY BOWEL DISEASE 

ABSTRACT 

Previous studies on baseline pulmonary function testing (PFT) abnormalities in 

patients with inflammatory bowel disease (IBD) are conflicting, because most of them have 

incorporated patients suffering from both ulcerative colitis (UC) and Crohn’s disease (CD). 

The aim of the study is to investigate if any PFT abnormalities could be detected in a large 

group of IBD patients and if there are differences between the two IBD entities. 132 

patients, 47 with CD mean age 35 years and 85 with UC mean age 40 years were studied. 

Pulmonary function test (PFTs), lung transfer factor for carbon monoxide (TLCO) were 

examined and compared with those of 36 healthy controls.  No significant difference of 

mean values of spirometric indices, TLCO and ABG was found between the two groups of 

patients and controls, or between patients with CD and UC. However, 9 (19%) patients 

with CD and 15 (17.6%) with UC had a reduction in TLCO, a percentage significantly higher 

than in controls (p<0.05). The majority of the patients with TLCO reduction were in an active 

phase of disease (p<0.05).  

Our results suggest that there is no difference in routine PFTs between UC and CD 

patients, as well as between both these groups and normal controls. However, TLCO 

abnormalities related to the degree of disease activity are found both in patients with UC 

and CD. 

 
KEY WORDS: PULMONARY FUNCTION, ULCERATIVE COLITIS, CROHN’S 

DISEASE, INFLAMMATORY BOWEL DISEASE 
 



Πίνακας 1: Κλινικά χαρακτηριστικά και καπνιστική συνήθεια των ασθενών 
 Κάπνισμα 

 
n (%) 

Εντόπιση 
 

n (%) 

Ενεργός 
 

n (%) 

Βαρύτης 
 

n  (%) 

Διάρκεια 
(x+SD)  
έτη 

Σουλφασαλαζίνη 
 

n         (%) 

Κορτικοειδή 
 

n        (%) 
 
Crohn  
(n=47) 
(17Γ, 30Α) 

 
καπνιστές:19 (41) 
πρώην καπν.:4 (8 
Μη καπν.:24 (51) 

 
 

 
Λ. έντερο:12 (25) 
Παχύ:24 (51) 
‘Αμφω :11 (24) 

 
Ενεργός:22 (47) 
Ανενεργός:25 (43) 

 

 
Ήπια:23  (49) 
Μέτρια:20 (43) 
Σοβαρή:4 (8) 

 
 

1.6+1 
 

 
 
39        (83) 
 
 

 
 
16        (34) 
 
 

 
Ελκώδη 
κολίτιδα   
(n=85) 
(35Γ, 50Α) 

 
καπνιστές:24 (28) 
 πρώην καπν:14 (16) 
μη καπν:47 (56) 

 
 

 
Α. κόλον:68 (80) 
Πανκολίτις:17 (20) 

 
Ενεργός:42 (49) 
Ανενεργός:43 (51) 

 

 
ήπια:42 (49) 
Μέτρια:33 (39) 
Σοβαρή:10 (12) 

 
 

1.8+1 

 
 
70        (82) 
 
 

 
 
40        (47) 
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Πίνακας 2. Μέσες τιμές ( +SD) των παραμέτρων των μικρών αεραγωγών, της PaO2 σε ηρεμία και μετά κόπωση 
  

FVC 
(% pred) 

 
FEV1 

(% pred) 

 
FEV1/FVC

(%) 

 
TLC 

(% pred) 

 
RV/TLC 

 

TLCO 
(% pred) 

PaO2 
(ηρεμία) 
(mm Hg) 

PaO2 (μετά κόπωση) 
(mm Hg) 

 
Νόσος του Crohn  

n=47 

 
98.8+10 

 
102+11.3 

 
86.3+6.8 

 
89.9+14.2 

 
0.34+0.09 

 
89.7+17.9 

 
94.1+4.9 

 
96.2+3.1 

 
Ελκώδης κολίτις   

n=85 

 
105+18 

 
105.5+18 

 
82.4+8.8 

 
93.9+18.9 

 
0.32+0.08 

 
97.4+23.3 

 
93.2+6.1 

 
92.7+2.3 

 
Ομάδα ελέγχου 

n=36 

 
98.4+26 

 
103.6+24.6 

 
83.8+4.63 

 
103.6+11 

 
0.33+0.1 

 
117.9+20.7 

 
96.1+3.3 

 
97.1+2 
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Πίνακας 3: Αριθμός και ποσοστό ασθενών και ατόμων της ομάδος ελέγχου με  
Διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας και των αερίων του αρτηριακού αίματος 
  

Νόσος του Crohn 
n (%) 

 
Ελκώδη κολίτιδα  

n (%) 

 
Ομάδα ελέγχου 

n (%) 
 
FVC 

 
2 (4.3) 

 
4 (4.7) 

 
2 (5.5) 

 
FEV1 

 
3 (6.4) 

 
8 (9.6) 

 
1 (2.7) 

 
FEV1/FVC 

 
4 (8.5) 

 
8 (9.6) 

 
1 (2.7) 

 
Θετική δοκιμασία 
βρογχοδιαστολής 

 
6 (12.8) 

 
11 (12.9) 

 
3 (8.3) 

 
FRC 

 
4 (9.1) 

 
12 (14.1) 

 
2 (5.5) 

 
RV 

 
7 (14.9) 

 
12 (14.1) 

 
3 (8.3) 

 
TLC 

 
10 (21) 

 
15 (17.6) 

 
3 (8.5) 

 
RV/TLC 

 
6 (12.8) 

 
11 (12.9) 

 
3 (8.3) 

 
TLCO 

 
9* (19.1) 

 
15* (17.6) 

 
1 (2.7) 

 
A-aDO2 (at rest) 

 
2 (4.2) 

 
4 (4.7) 

 
1 (2.7) 

 
A-aDO2 (after exercise) 

 
4 (9.1) 

 
11 (11.8) 

 
1 (2.7) 
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Πίνακας 4: Συχνότητα αναπνευστικών συμπτωμάτων και σημείων στις ομάδες των 
                   ασθενών και την ομάδα ελέγχου 
 
Συμπτώματα & σημεία 

 
Νόσος του Crohn  

 
n                 (%) 

 
Ελκώδης κολίτις

  
n               (%) 

 
Ομάδα ελέγχου

 
n                (%) 

Βήχας 3                (6.4) 9              (10.6) 1               (2.7) 
Δύσπνοια 6                (12.8) 4              (4.7) 1               (2.7) 
Συριγμός 1                (2.1) 1              (1.2)  

1               (2.7) Απόχρεμψη 1                (2.1) 9              (10.6) 
 
Παθολογικοί ήχοι 
ακρόασης θώρακος:  
 

Παράταση εκπνοής: 
Ρόγχοι: 

 
 
 
 
5               (10.6) 
3               (6.3) 

 
 
 
 
10            (11.7) 
  9            (10.6) 

 

 
 
 
 
2              (5.7) 
1              (2.8) 

 

 



ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Β 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου συνδέονται συχνά με ποικιλία 

εξωεντερικών εκδηλώσεων από πολλά συστήματα. Οι διαταραχές του 

αναπνευστικού συστήματος στους ασθενείς με ΙΦΕΝ φαίνεται να μη είναι 

ιδιαίτερα συχνές (64). Υπάρχουν όμως αναφορές οι οποίες συνδέουν και τις 

δύο κλινικές οντότητες ελκώδη κολίτιδα και νόσο του Crohn, που 

χαρακτηρίζονται με τον όρο ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου 

ΙΦΕΝ, με εκδηλώσεις από το αναπνευστικό σύστημα. Σε αυτές 

συμπεριλαμβάνονται αυξημένη απόχρεμψη (βρογχόροια) (84), εντοπισμένη 

απόφραξη των ανώτερων αεροφόρων οδών (91), αποφρακτική βρογχιολίτιδα 

με οργανοποιό πνευμονία (92), διάχυτη αποφρακτική νόσο (93), 

βρογχεκτασίες (68), κοκκιωματώδη πνευμονική νόσο (68), αγγειίτις του 

πνεύμονα (68), και διάχυτη ή εντοπισμένη πνευμονική ίνωση (68). 

Πνευμονική υποκλινική διαταραχή με μείωση της διαχυτικής ικανότητος του 

πνεύμονα έχει παρατηρηθεί σε παιδιατρικούς ασθενείς με νόσο του Crohn 

παρά τη βραχεία διάρκεια της νόσου (110). Αυξημένη βρογχική 

υπεραντιδραστικότητα χωρίς κλινική συμπτωματολογία έχει επίσης 

παρατηρηθεί σε ασθενείς με ΙΦΕΝ (97). Η τελευταία αυτή παρατήρηση μπορεί 

να είναι το αποτέλεσμα σχετικής φλεγμονής των αεραγωγών παρόμοιας με το 

άσθμα (97).  

Οι μικροί περιφερικοί αεραγωγοί (μικρότερης διαμέτρου από 2 mm) 

αποτελούν λιγότερο από 20% των ολικών αντιστάσεων των αεραγωγών, με 

συνέπεια βλάβες σε αυτό το τμήμα των αεραγωγών να είναι δύσκολο να 

ανιχνευτούν με τις βασικές λειτουργικές εξετάσεις των πνευμόνων. Μπορεί να 

υποτεθεί ότι μερικές από τις πιο πρώιμες βλάβες των αεραγωγών σε ασθενείς 

με ΙΦΕΝ  θα υπάρχουν στους μικρούς αεραγωγούς και έτσι θα είναι πολύ 

ενδιαφέρον να μελετηθεί η λειτουργία των μικρών αεραγωγών.  
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ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν να μελετηθεί η λειτουργία των 

μικρών αεραγωγών χρησιμοποιώντας την μέθοδο μέτρησης των 

εκπνευστικών ροών με αέριο μείγμα χαμηλής πυκνότητας. Μετά σχετική 

αναζήτηση στην παγκόσμια βιβλιογραφία δεν υπάρχει σχετική εργασία.  

 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

Ασθενείς 

Στην παρούσα μελέτη έλαβαν μέρος 18 ασθενείς (5 γυναίκες και 13 

άνδρες, μέσης ηλικίας 48 έτη) πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα και 12 

ασθενείς (7 γυναίκες και 5 άνδρες, μέσης ηλικίας 46 έτη) με νόσο του Crohn. 

Σε όλους τους ασθενείς η διάγνωση είχε επιβεβαιωθεί με ιστολογική εξέταση. 

Τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών φαίνονται στον πίνακα 1. Η θέση και 

η έκταση της νόσου καθορίστηκε με ακτινολογική, ενδοσκοπική ή χειρουργική 

εξέταση. Οι ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα οι οποίοι δεν παρουσίασαν 

παραπάνω από 1 ή 2 μη αιματηρές διάρροιες την ημέρα,  πυρετό ή 

ταχυκαρδία και η αιμοσφαιρίνη και η ταχύτητα καθίζησης τους ήταν 

φυσιολογικές ταξινομήθηκαν σαν ασθενείς σε ύφεση (52).  Η δραστηριότητα 

της νόσου του Crohn εκτιμήθηκε με βάση τον δείκτη δραστηριότητος της 

νόσου του Crohn (Crohn’s disease activity index, CDAI) (11,208). Κλινική 

ύφεση στους ασθενείς με νόσο του Crohn καθορίστηκε σε όσους 

παρουσίαζαν δείκτη βαρύτητος (CDAI) μικρότερη από 150 (11,208). Ασθενείς 

με CDAI υψηλότερο από 150 ταξινομήθηκαν σαν ασθενείς με ενεργό (52,208). 

Η βαρύτητα της νόσου στους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα ταξινομήθηκε σε 3 

στάδια ήπια, μέτρια & βαριά νόσο με βάση τα κριτήρια των Truelove and 

 77



Witss (11). Κανένας από τους ασθενείς δεν έπασχε από αγκυλοποιητική 

σπονδυλίτιδα ή άλλη νόσο του συνεκτικού ιστού. 

16 υγιή άτομα (7 γυναίκες, 9 άνδρες, μέσης ηλικίας 38 χρόνια) πήραν 

μέρος στην μελέτη. Τα άτομα αυτά δεν είχαν αναπνευστική νόσο ούτε 

ιστορικό προσφάτου λοίμωξης του αναπνευστικού (2 μήνες πριν την μελέτη). 

Η καπνιστική συνήθεια των ατόμων της ομάδος ελέγχου ήταν συγκρίσιμη με 

την ομάδα των ασθενών (πίνακας 1).  

Πρωτόκολλο  

 Οι ασθενείς και τα άτομα της ομάδος ελέγχου εξετάστηκαν για δύο 

συνεχόμενες ημέρες ως εξής. Κατά την πρώτη ημέρα πάρθηκε ιστορικό, έγινε 

φυσική εξέταση, και πραγματοποιήθηκαν οπίσθιο-πρόσθια και πλάγια 

ακτινογραφία θώρακος, ηλεκτροκαρδιογράφημα, αιματολογικές και βιοχημικές 

εξετάσεις. Κατά την διάρκεια της δεύτερης ημέρας έγινε σπιρομέτρηση, 

μετρήθηκαν οι πνευμονικοί όγκοι, η διαχυτική ικανότητα του πνεύμονα και 

εκτελέστηκε καμπύλη ροής-όγκου αναπνέοντας αέρα δωματίου και μείγμα 

ηλίου (He) 80% οξυγόνου (Ο2)  20%. Οι μετρήσεις των λειτουργικών 

δοκιμασιών του πνεύμονα εκτελέστηκαν με την μεθοδολογία που έχει γραφεί 

στο προηγούμενο πρωτόκολλο. 

Εκτίμηση της λειτουργίας των μικρών αεραγωγών 

Η εκτίμηση της λειτουργίας των μικρών αεραγωγών πραγματοποιήθηκε με 

εκτέλεση καμπύλης ροής-όγκου στην μέγιστη προσπάθεια με την χρήση 

πνευμοταχογράφου (No:, A. Fleisch, Switzerland) ο οποίος ήταν συνδεδεμένος 

με ένα μετρητή διαφοράς πίεσης για τον υπολογισμό της ροής και έναν 

μετατροπέα για την μέτρηση του όγκου (pressure transducer for flow and 

integrator for volume, Model MCI-10, Validyne Engineering Corp., NORTH 
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RIDGE, CA, USA). Πριν από κάθε εξέταση εκτελούνταν βαθμονόμηση του 

πνευμοταχογράφου χωριστά για τον ατμοσφαιρικό αέρα και το μείγμα He-O2 και 

το όργανο διατηρούσε την γραμμική των μετρήσεων για τιμές μεγαλύτερες από   

15 l.sec-1. Η καμπύλη ροής-όγκου αποθηκεύονταν σαν ηλεκτρονικό αρχείο σε 

υπολογιστή με την βοήθεια ειδικού λογισμικού ηλεκτρονικής παρακολούθησης 

και ανάλυσης σημάτων (AT-MCA Codas for Dos and Windows 3.11, DATAQ 

1989-1992, Instruments Inc., USA). Η ανάλυση και ο υπολογισμός των τιμών 

γινόταν σε δεύτερο χρόνο.  

Το άτομο ευρισκόμενο σε καθιστή θέση εκπαιδεύονταν να εκτελεί μέγιστες 

εκπνευστικές προσπάθειες αναπνέοντας αέρα δωματίου και το μείγμα He-O2. Η 

καμπύλη ροής-όγκου αναπνέοντας το μείγμα He-O2 εκτελούνταν αφού το άτομο 

έκανε 3 τουλάχιστον εισπνοές -μεγέθους ζωτικής χωρητικότητας- του μείγματος 

He-O2. Οι δύο καμπύλες ροής-όγκου δηλ. αυτή εισπνέοντας αέρα δωματίου και 

αυτή εισπνέοντας μείγμα He-O2 τοποθετούνταν  η μία επάνω στην άλλη 

αρχίζοντας από το σημείο της TLC (εικόνα 1). Αποδεκτές γίνονταν οι καμπύλες 

ροής-όγκου των οποίων οι μετρήσεις της ζωτικής χωρητικότητας (VC) δεν 

διέφεραν παραπάνω από 5% (μέση διαφορά στις μετρήσεις μας 2,3%). Αν η VC 

των καμπυλών ροής-όγκου  δεν ήταν ιδανικά ίσες τότε η οπτική αντιπαραβολή 

της μίας στην άλλη γίνονταν από το σημείο του υπολειπομένου όγκου (RV) 

(εικόνα 1) (37,215). 

Ο όγκος στον οποίο οι εκπνευστικές ροές –αναπνέοντας αέρα δωματίου 

και μείγμα He-O2 – ήταν ίσες καθορίστηκε σαν ο όγκος των ίσων ροών (VisoV) 

(εικόνα 1). Η VisoV εκφράστηκε σαν ποσοστό % της FVC σύμφωνα με την 

μέθοδο των Dosman και συν. (37). Η μέτρηση της διαφοράς της εκπνευστικής 

ροής στο 50% της FVC υπολογίστηκε με βάση την παρακάτω εξίσωση: 
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ΔVmax50=(VEmax50He-VEmax50air/Vemax50air)x100, και έτσι εκφράστηκε σαν 

ποσοστό % της VΕmax50 αναπνέοντας αέρα δωματίου (37). 

Κριτική της μεθόδου 

Οι μέθοδοι μέτρησης των μεγίστων εκπνευστικών ροών βασισμένες στην 

εισπνοή μειγμάτων χαμηλής πυκνότητας έχουν υποστεί κριτική για την σχετική 

διακύμανση που παρουσιάζουν (216).  Μερικές από τις μελέτες που 

χρησιμοποίησαν την μέθοδο της παρούσης εργασίας συσχέτισαν τις μετρήσεις 

με παθολογικά ευρήματα των μικρών αεραγωγών (217,218), ενώ άλλες δεν 

επιβεβαίωσαν τα ευρήματα αυτά (219). Το πρωτόκολλο της μελέτης αυτής δεν 

αποσκοπούσε να διερευνήσει τα αμφιλεγόμενα σημεία της μεθόδου αυτής αλλά 

να μελετήσει την λειτουργία των μικρών αεραγωγών σε μια ομάδα ασθενών 

(ΙΦΕΝ) με πιθανή παθολογική λειτουργία των αεραγωγών (84,97). 

 Στατιστική ανάλυση 
 

Όλες οι ποσοτικές μεταβλητές εκφράστηκαν σαν μέση τιμή συν μία 

σταθερή απόκλιση (x+SD). Για συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων και για 

μεταβλητές μη κανονικής κατανομής (non normal distribution) 

χρησιμοποιήθηκαν η μη παραμετρικές δοκιμασίες Mann Whitney U test ή 

Kruskal-Walis test ενώ για συγκρίσεις μεταβλητών κανονικής κατανομής 

χρησιμοποιήθηκε η παραμετρική δοκιμασία t-test. Οι διαφορές των ποσοστών 

των ποιοτικών μεταβλητών συγκρίθηκαν με την δοκιμασία x2. Όλα τα στοιχεία 

πληκτρολογήθηκαν αρχικά σε πρόγραμμα λογιστικού φύλου (Spreadsheet) 

ηλεκτρονικού υπολογιστή (Excel 5.0 for Windows, Microsoft, USA 1995) και 

κατόπιν των αναγκαίων μεταβολών και υπολογισμών των μεταβλητών, 

εισήχθησαν αυτομάτως (import) στο στατιστικό πακέτο SPSS 6.0 για 

Windows (SPSS Inc, Chicago USA, 1995) όπου και αναλύθηκαν. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στην εικόνα 2 φαίνονται οι μέσες τιμές (+SD) των δύο παραμέτρων των 

μικρών αεραγωγών στην ομάδα της ελκώδους κολίτιδας, της νόσου του Crohn 

και της ομάδας ελέγχου. Η μέση τιμή της VisoV των ασθενών με νόσο του 

Crohn ήταν στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη από αυτήν της ομάδος 

ελέγχου (24,99+1.5 vs. 20.1+1.4, p<0.01). Ομοίως η μέση τιμή της VisoV των 

ασθενών με ελκώδη κολίτιδα ήταν στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη από 

αυτήν της ομάδος ελέγχου (25,9+1,35 vs. 20.1+1,4, p<0.001) (εικόνα 2). Δεν 

βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά των μέσων τιμών της VisoV μεταξύ 

των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα και νόσο του Crohn (24.99+1.5 vs. 

25.95+1.35, p>0.05). Δεν βρέθηκε επίσης σημαντική διαφορά των μέσων 

τιμών της ΔVmax50 μεταξύ των δύο ομάδων των ασθενών (41.9+7.5 vs. 

30.5+5.9, p>0.05) καθώς επίσης και μεταξύ ασθενών και ομάδος ελέγχου 

(p>0.05) (εικόνα 2). 

Η μέση τιμή (+SD) λειτουργικών δοκιμασιών του πνεύμονα στους  

ασθενείς σε ενεργό και ανενεργό φάση της νόσου τους φαίνονται στην εικόνα 

3. Η μέση τιμή της DLCO στους ασθενείς με ενεργό νόσο του Crohn (n=5) 

ήταν χαμηλότερη από αυτή των ασθενών σε ύφεση (n=7), n=7) (78,5+3,6  vs. 

98+2,5, p<0.05) (εικόνα 3). Ομοίως η μέση τιμή της DLCO των ασθενών με 

ενεργό ελκώδη κολίτιδα (n=9) ήταν σημαντικά χαμηλότερη από αυτήν των 

ασθενών σε ανενεργό φάση της νόσου (n=9), (85+4,7 vs. 108+4, p<0.05) 

(εικόνα 3). Δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στις υπόλοιπες παραμέτρους 

των λειτουργικών δοκιμασιών του πνεύμονα (FVC, FEV1, FEV1/FVC and 

TLC), (εικόνα 3). 
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Η μέση τιμή (+SD) των παραμέτρων των μικρών αεραγωγών στους 

ασθενείς σε ενεργό και ανενεργό φάση της νόσου του φαίνονται στην εικόνα 

4. Η μέση τιμή της VisoV ήταν χαμηλότερη στους ασθενείς με ενεργό ελκώδη 

κολίτιδα (n=9) από ότι στους ασθενείς με ανενεργό νόσο (n=9), (23,4+6 vs. 

28,5+4, p<0.05), (εικόνα 4). Δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των 

ασθενών με ενεργό και ανενεργό νόσο του Crohn (24+1.4 vs. 25.7+1.2, 

p>0.05) (εικόνα 4). 

Όλοι οι ασθενείς ταξινομήθηκαν με βάση το είδος της θεραπείας τους σε 

3 κατηγορίες: ασθενείς σε αγωγή με μεσαλαζίνη τουλάχιστον 3 βδομάδες πριν 

την μελέτη (n=20), ασθενείς υπό συνδυασμό μεσαλαζίνης και στεροειδών 

(n=5) και σε αυτούς που δεν λάμβαναν θεραπεία (n=5). Η μέση τιμή της VisoV 

ήταν σημαντικά ψηλότερη από ότι η ομάδα ελέγχου (30,2+2,6 vs. 20,1+1,4, 

p<0.05) (εικόνα 5). Ομοίως η μέση τιμή της VisoV ήταν σημαντικά ψηλότερη 

από αυτήν της ομάδος ελέγχου (25,6+1,1 vs. 20,1+1,39, p<0.05) (εικόνα 5). 

Αντίθετα, η μέση τιμή της VisoV στους ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία με 

συνδυασμό μεσαλαζίνης και κορτικοειδών δεν διέφερε στατιστικά σημαντικά 

από την ομάδα ελέγχου (20,96+2,02 vs. 20,1+1,4, p>0.05), αλλά ήταν 

σημαντικά χαμηλότερη από την ομάδα των ασθενών που δεν λάμβαναν 

θεραπεία (20,96+2,02 vs. 30,24+2,6, p<0.05) (εικόνα 5). Τέλος δεν βρέθηκε 

στατιστικώς σημαντική διαφορά της VisoV μεταξύ των ασθενών που λάμβανα 

μεσαλαζίνη και αυτών χωρίς θεραπεία (25,61+1,14vs.30,24+2,59p>0.05) 

(εικόνα 5). Μεταξύ όλων των προαναφερθέντων ομάδων δεν βρέθηκε 

σημαντική διαφορά σε καμία άλλη παράμετρο της αναπνευστικής λειτουργίας 

(ΔVmax50, σπιρομέτρηση, πνευμονικοί όγκοι). 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η ερώτηση η οποία είχε τεθεί στην παρούσα μελέτη ήταν αν η λειτουργία 

των μικρών αεραγωγών διαταράσσεται στους ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο 

του εντέρου. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι οι ασθενείς με ΙΦΕΝ 

παρουσιάζουν υποκλινική δυσλειτουργία των μικρών αεραγωγών. Στην 

παρούσα εργασία βρέθηκε ότι οι ασθενείς με ΙΦΕΝ παρουσιάζουν αυξημένη 

VisoV ενώ οι λειτουργικές εξετάσεις ρουτίνας των πνευμόνων ήταν 

φυσιολογικές. Η παρατήρηση μας αυτή μετά από έρευνα στην παγκόσμια 

βιβλιογραφία αποδείχτηκε ότι παρουσιάζεται για πρώτη φορά.  

Το ενδιαφέρον των επιστημόνων για την μελέτη της πνευμονικής 

λειτουργίας με την εισπνοή αερίων χαμηλής πυκνότητας χρονολογείται από το 

1936 (220). Μετά από εισπνοή μείγματος 80%He-20%O2 έχει παρατηρηθεί 

ότι κατά την διάρκεια μιας μέγιστης εκπνευστικής προσπάθειας, οι 

εκπνευστικές ροές αυξάνουν στους ψηλούς όγκους σαν αποτέλεσμα της 

επίδρασης των αερίων μειωμένης πυκνότητας στην στροβιλώδη ροή εντός 

των αεραγωγών. Σε αντίθεση, στους χαμηλούς όγκους, σε αυτούς τους 

όγκους συμμετέχουν οι μικροί αεραγωγοί (προς το τέλος της καμπύλης ροής-

όγκου, εικόνα 1), οι ροές αναπνέοντας αέρα ή μείγμα He-O2 γίνονται ίσες 

επειδή η ροή και στις δύο περιπτώσεις είναι γραμμική. Έχει θεωρηθεί ότι η 

VisoV  αυξάνει επί παθολογικής στένωσης των μικρών αεραγωγών και αυτό 

οφείλεται στην αύξηση της περιοχής γραμμικής ροής η οποία επισυμβαίνει με 

την εισπνοή αερίων χαμηλής πυκνότητας (220). Οι Despas και συν. 

δημοσίευσαν ότι οι πρώιμες βλάβες των μικρών αεραγωγών σε ασθενείς με 

ήπιο άσθμα μπορεί να ανιχνευθούν με την μέτρηση των παραμέτρων των 

μικρών αεραγωγών χρησιμοποιώντας το μείγμα He-O2  (215). Οι Dosman και 
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συν. επίσης έδειξαν ότι η μέτρηση των εκπνευστικών ροών χρησιμοποιώντας 

He-O2  μπορεί να ανιχνεύσει πρώιμες βλάβες των μικρών αεραγωγών σε 

καπνιστές στο στάδιο που η απλή σπιρομέτρηση είναι φυσιολογική (37). 

Σημαντικός αριθμός κλινικών μελετών ακολούθησαν τις παρατηρήσεις των 

προηγούμενων εργασιών (37,215) και έδειξαν ότι η δυσλειτουργία των μικρών 

αεραγωγών μπορεί να ανιχνευθεί, με την μέθοδο της εισπνοής μείγματος He-

O2, σε υποκλινικό στάδιο. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο επειδή με αυτό τον 

τρόπο  είναι δυνατόν να εντοπιστεί ο πληθυσμός των καπνιστών ο οποίος 

είναι σε κίνδυνο να αναπτύξει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.      

Στην παρούσα εργασία, η παράμετρος της VisoV ήταν πιο ευαίσθητη να 

ανιχνεύσει διαταραχές της λειτουργίας των μικρών αεραγωγών. Η άλλη 

παράμετρος λειτουργίας των μικρών αεραγωγών, ΔVmax50, δεν φαίνεται να 

διαφέρει μεταξύ των ασθενών και της ομάδος ελέγχου. Η παρατήρηση αυτή 

είναι σύμφωνη με την μελέτη των Dosman και συν. (37). Στην μελέτη αυτή η 

VisoV επίσης αναδείχθηκε σαν πιο ευαίσθητη παράμετρος να ανιχνεύσει 

δυσλειτουργία των μικρών αεραγωγών σε "υγιείς" καπνιστές. Έχει αποδειχτεί 

ότι η νόσηση των αεραγωγών (απόφραξη, φλεγμονή) και όχι απώλεια των 

ελαστικών δυνάμεων επαναφοράς του πνευμονικού παρεγχύματος (loss of 

elasticity), είναι ο κύριος μηχανισμός δυσλειτουργίας των μικρών αεραγωγών 

(37,221). Η επάνοδος των τιμών της VisoV στα φυσιολογικά όρια μετά την 

διακοπή του καπνίσματος υποστηρίζει περαιτέρω την θεωρία ότι η αύξηση 

της οφείλεται κυρίως στην φλεγμονή και απόφραξη των αεραγωγών και όχι 

στην απώλεια των ελαστικών ιδιοτήτων του πνεύμονα (37,221). 

Η δυσλειτουργία των μικρών αεραγωγών που ανιχνεύτηκε στην 

παρούσα εργασία σε ασθενείς με ΙΦΕΝ θα μπορούσε να οφείλεται σε 
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φλεγμονή και απόφραξη των περιφερικών αεραγωγών με διάμετρο μικρότερη 

των 2 mm. Η φλεγμονώδης εξεργασία εκκινεί από την περιοχή της 

πρωτεύουσας φλεγμονής στο έντερο και μέσω κυκλοφορούντων ενεργών 

ανοσολογικών παραγόντων μεταναστεύει στον βλεννογόνο των αεραγωγών. 

Είναι άλλωστε γνωστή η κοινή εμβρυολογική καταγωγή του εντέρου και των 

αεραγωγών (αρχέγονο έντερο).  Η δυσλειτουργία αυτή δεν φαίνεται να 

ανιχνεύεται με τις λειτουργικές δοκιμασίες ρουτίνας εξαιτίας του υποκλινικού 

χαρακτήρα τους. Η θεωρία αυτή θα μπορούσε να υποστηριχτεί από τα 

ευρήματα της εργασίας των Louis και συν. (97) στην οποία δημοσιεύτηκε 

αυξημένη μη ειδική υπεραντιδραστικότητα των βρόγχων (δοκιμασία 

μεταχολίνης). Η παρατήρηση τους ήταν ανεξάρτητη της ύπαρξης ή μη 

ατοπίας ενώ η ομάδα ασθενών που εξετάστηκε είχε φυσιολογική 

σπιρομέτρηση. Παθολογοανατομικές αλλαγές στο επιθήλιο των βρόγχων 

αποτελούμενες από υπερπλασία και υπερτροφία της βασικής μεμβράνης, 

φλεγμονή του χορίου και των βλεννογονίων αδένων καθώς και συνολική 

πάχυνση του βλεννογόνου (84). 

Οι ασθενείς οι οποίοι θεραπεύονταν με συνδυασμό μεσαλαζίνης και 

κορτικοειδών δεν φαίνονται να παρουσιάζουν διαταραχές της λειτουργίας των 

μικρών αεραγωγών. Αντιθέτως η λειτουργία των μικρών αεραγωγών φαίνεται 

να είναι διαταραγμένη τόσο στους ασθενείς υπό θεραπεία μόνο με μεσαλαζίνη 

όσο και σε αυτούς χωρίς θεραπεία. Η μη παρουσία διαταραχής των μικρών 

αεραγωγών στους ασθενείς υπό πλήρη θεραπεία με στεροειδή και μεσαλαζίνη 

μπορεί να οφείλεται στην αντιφλεγμονώδη δράση των φαρμάκων κυρίως των 

στεροειδών στους βρόγχους. Αυτό συμφωνεί με την παρατήρηση των 

Higenbottam και συν. (84), οι οποίοι παρατήρησαν η εισπνοή νεφελώματος 
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μπεκλομεθαζόνης θεράπευσε τις εκδηλώσεις χρόνιας βρογχίτιδας σε ασθενείς 

με ελκώδη. Εντούτοις απαιτείται διαφορετικού σχεδιασμού εργασία 

(longitudinal study) η οποία να μελετά τους ασθενείς πριν και μετά την 

θεραπεία για να εξηγηθεί πλήρως αυτή η παρατήρηση.  

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν επιπρόσθετα από την 

διαταραχή της λειτουργίας των μικρών αεραγωγών οι ασθενείς παρουσίαζαν 

μειωμένη η διαχυτική ικανότητα του πνεύμονα (TLCO) (εικόνα 3). Αυτά τα 

ευρήματα είναι σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των Munck και συν. (84), οι 

οποίοι βρήκαν αυξημένη συχνότητα παιδιατρικών ασθενών με ενεργό νόσο 

του Crohn και συνυπάρχουσα μειωμένη TLCO σε σύγκριση με τους ασθενείς 

με ανενεργό νόσο. Η μείωση της TLCO δείχνει ότι πιθανώς το πνευμονικό 

παρέγχυμα πάσχει στους ασθενείς με ΙΦΕΝ. Σε μελέτες της 

βρογχοκυψελιδικής έκπλυσης (BAL) σε ασθενείς με ΙΦΕΝ έχει βρεθεί 

λεμφοκυτταρική κυψελιδίτιδα (158). Οι ασθενείς παρά την λεμφοκυτταρική 

κυψελιδίτιδα δεν είχαν συμπτωματολογία από το αναπνευστικό ενώ η 

ακτινογραφία θώρακα ήταν φυσιολογική (158). Η μείωσης της TLCO, είναι 

γνωστό ότι είναι ένα πρώιμο σχετικά εύρημα των νοσημάτων που 

προσβάλλουν τον διάμεσο ιστό του πνεύμονα (222). Η παρατήρηση μας περί 

μείωσης της TLCO, σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις άλλων περί 

λεμφοκυτταρικής κυψελιδίτιδος, δείχνει ότι οι ασθενείς με ΙΦΕΝ παρουσιάζουν 

υποκλινική διάμεση πνευμονοπάθεια (120). Τα ευρήματα των μελετών στο 

BAL (118,120,158) υποστηρίζουν περαιτέρω την υπόθεση ότι η πρωτογενής 

φλεγμονή στο έντερο, μεταναστεύει μέσω της κυκλοφορίας τόσο στον 

βλεννογόνο των αεραγωγών (97) όσο και στο πνευμονικό παρέγχυμα (130). 
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Συμπερασματικά, η μελέτη αυτή έδειξε ότι οι ασθενείς με ΙΦΕΝ 

παρουσιάζουν δυσλειτουργία των μικρών αεραγωγών παρά τις φυσιολογικές 

λειτουργικές εξετάσεις πνευμόνων ρουτίνας. Αυτά τα ευρήματα σε συνδυασμό 

με την παρατήρηση της μειωμένης διαχυτικής ικανότητας του πνεύμονα που 

βρέθηκε να συνοδεύει την ενεργό φάση των ασθενών με ΙΦΕΝ, υποστηρίζει 

την υπόθεση ότι είδος υποκλινικής φλεγμονής στους αεραγωγούς και στο 

πνευμονικό παρέγχυμα συνυπάρχει στους ασθενείς αυτούς. Εντούτοις 

απαιτούνται περαιτέρω μελέτες που θα συμπεριλαμβάνουν διαβρογχική 

βιοψία για την πλήρη κατανόηση των παρατηρήσεων μας     
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Είναι γνωστό ότι οι ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του 

εντέρου, παρουσιάζουν ορισμένες εκδηλώσεις από τους αεραγωγούς. Σκοπός 

της μελέτης αυτής ήταν να διερευνήσει την λειτουργία των μικρών αεραγωγών 

σε ασθενείς με ΙΦΕΝ. 30 ασθενείς με ΙΦΕΝ (μέσης ηλικίας 47 ετών), 12 

πάσχοντες από νόσο του Crohn και 18 πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα, 

έλαβαν μέρος στην μελέτη και συγκρίθηκαν με τις μετρήσεις ομάδος ελέγχου 

16 υγιών ατόμων συγκρίσιμης ηλικίας, φύλου και καπνιστικής συνήθειας. 

Πραγματοποιήθηκαν μέγιστες εκπνευστικές καμπύλες ροής-όγκου 

αναπνέοντας αέρα και μείγμα χαμηλής πυκνότητας αποτελούμενο από 

80%He-20%O2. Η διαφορά των εκπνευστικών ροών στο 50% της FVC 

αναπνέοντας αέρα και το μείγμα He-O2  (ΔVmax50) και ο όγκος των ίσων 

ροών VisoV θεωρήθηκαν σαν παράμετροι λειτουργίας των μικρών 

αεραγωγών. Επιπρόσθετα έγινε σπιρομέτρηση, μέτρηση των πνευμονικών 

όγκων και της διαχυτικής ικανότητας του πνεύμονα. Η VisoV των ασθενών με 

νόσο του Crohn και αυτών με ελκώδη κολίτιδα ήταν στατιστικώς σημαντικά 

μεγαλύτερη από αυτήν της ομάδος ελέγχου (24,99+1,5 & 25,9+1,4 vs. 

20,1+1,4, p<0.01 & p<0.001). Μείωση της TLCO παρατηρήθηκε στους 

ασθενείς και των δύο ομάδων που βρίσκονταν σε ενεργό φάση της νόσου 

τους (p<0.05). Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι η λειτουργία των μικρών 

αεραγωγών και η διαχυτική ικανότητα του πνεύμονα είναι επηρεασμένες σε 

ασθενείς με ΙΦΕΝ. 
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ABSTRACT  

It has been reported that in patients with inflammatory bowel disease 

(IBD), the airways are involved and a number of clinical manifestations have 

been described. The aim of this study was to investigate the function of the 

small airways in IBD. Thirty patients with IBD (mean age 47 years), 12 with 

Crohn’s disease and 18 with ulcerative colitis were studied and compared with 

a control group of 16 normal subjects. Maximum expiratory flow-volume 

curves were performed breathing room air and a mixture of 80% Helium, 20% 

oxygen. The differences of flows at 50% of FVC (ΔVmax50) and the volume of 

equal flows (VisoV) were calculated as indices of small airway function. In 

addition, spirometry, lung volumes and diffusing capacity were measured. 

VisoV was statistically significantly greater in patients with either CD or UC 

compared to controls (x+SD) (24.99+1.35 and 25.95+1.5 vs. 20.1+1.39), 

(p<0.01 and p<0.001 respectively). A reduction in TLCO was noticed in the 

active stage of the disease in both groups of patients (p<0.05). This may 

indicate that lung parenchyma is also involved in active IBD. Our results 

suggest that the function of the small airways and diffusion capacity of the 

lungs are affected in patients with IBD. 

 

KEY WORDS: SMALL  AIRWAYS, DENSITY DEPENDENCE OF FLOW, 

SMALL AIRWAYS FUNCTION, ULCERATIVE COLITIS, CROHN’S DISEASE, 

INFLAMMATORY BOWEL DISEASE 
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Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά των ασθενών και των ατόμων της ομάδος 

ελέγχου 

 Ελκώδη κολίτιδα   

Νόσος του Crohn 

Ομάδα ελέγχου 

Αριθμός 18 (Α:13, Γ:5) 12 (Α:5, Γ:7) 16 (Α:9, Γ:7) 

Age (x+SD) έτη 48+17 46+20 43+13 

 

Κάπνισμα 

Καπνιστές: 5 

Πρώην καπν.: 3 

Μη καπν.: 10 

Καπνιστές: 6 

Πρώην καπν.: 0 

Μη καπν.: 6 

Καπνιστές: 6 

Πρώην καπν.: 1 

Μη καπν.: 9 

Εντόπιση της νόσου Αρ. κόλον:14 

Πανκολίτις:4 

Λ. έντερο: 3 

Π. έντερο: 6 

Αμφω: 3 

 

 

Βαρύτης  

Ήπια:   9 

Μέτρια: 7 

Σοβαρή: 2 

Ήπια:   6 

Μέτρια: 5 

Σοβαρή: 1 

 

 

Δραστηριότης 

Ενεργός:   9 

Ανενεργός: 9 

Ενεργός:   7 

Ανενεργός: 5 

 

 

Θεραπεία 

Μεσαλαζίνη:12 

Στεροειδή: 3 

Μεσαλαζίνη:8 

Στεροειδή: 2 
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