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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Ο όρος ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντερικές νόσοι (ΙΦΕΝ) αναφέρεται σε 

δυο  χρόνιες, υποτροπιάζουσες φλεγμονώδεις παθήσεις του γαστρεντερικού 

σωλήνα, την ελκώδη κολίτιδα και τη νόσο  Crohn.  

         Η διαγνωστική προσέγγιση και η παρακολούθηση τους  στηρίζεται στον 

ενδοσκοπικό έλεγχο, μέθοδος επεμβατική και συχνά δύσκολα αποδεκτή από 

τον ασθενή. 

Γίνονται όμως προσπάθειες ανάπτυξης εναλλακτικών, μη επεμβατικών 

απεικονιστικών τεχνικών διάγνωσης και εκτίμησης της δραστηριότητας της 

νόσου, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης ραδιοϊσοτόπων.  

          Τα επισημασμένα λευκά αιμοσφαίρια με technetium-99m 

hexamethylpropyleneamine oxime (Tc-99m ΗΜΡΑΟ WBC) φαίνεται να έχουν 

το προβάδισμα έναντι των λοιπών ραδιοϊσοτοπικών και μη μεθόδων. Η 

διάγνωση, εντόπιση και εκτίμηση της ενεργότητας της νόσου 

πραγματοποιείται τόσο στο λεπτό όσο και στο παχύ έντερο επιτυχώς, όμως 

το υψηλό κόστος, η ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία απομόνωσης, in vitro 

επισήμανσης των λευκοκυττάρων και επαναχορήγησης τους στον ασθενή 

αποτελούν σημαντικούς περιορισμούς. 

Το pentavalent Tc-99m dimercaptosuccinic acid (Tc-99m (V) DMSA) 

έχει πλέον αναγνωρισμένη χρησιμότητα στην ανάδειξη φλεγμονών γενικότερα 

ενώ η εφαρμογή του στις ΙΦΕΝ έχει ήδη μελετηθεί. Η εύκολη αποδοχή του 

από τον ασθενή, το χαμηλό κόστος του, ο ευκολότερος τρόπος παρασκευής 

και συνολικής διαδικασίας της μελέτης αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα. 

Επομένως, θα ήταν ιδανικό εάν το συγκεκριμένο ραδιοφάρμακο μπορούσε να 

αποτελέσει μια χρήσιμη και αξιόπιστη εναλλακτική λύση. 
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Η παρούσα μελέτη σκοπεύει στην επιβεβαίωση της συμβολής του Tc-

99m (V) DMSA στις ΙΦΕΝ ενώ τον βασικότερο άξονα της αποτελεί η 

σπινθηρογραφική σύγκριση του Tc-99m (V) DMSA με το ευρέως αποδεκτό  

Tc-99m HMPAO WBC στην ανίχνευση, εντόπιση, εκτίμηση της 

δραστηριότητας και διαχρονική παρακολούθηση της συγκεκριμένης ομάδας  

ασθενών.  

Μετά την επιβεβαίωση του ρόλου του Tc-99m (V) DMSA στη διάγνωση 

και διαχρονική παρακολούθηση των ΙΦΕΝ προχωρήσαμε στον καθορισμό της 

συμβολής του στη διάγνωση της ισχαιμικής κολίτιδας.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης: 

- Έχουν δημοσιευθεί στα  διεθνή περιοδικά: 

1. Active inflammatory bowel disease: head-to-head comparison between 

technetium-99m hexamethylpropylene amine oxime white blood cell and 

pentavalent technetium-99m dimercaptosuccinic acid scintigraphy. 

Maria Stathaki, Ioannis Koutroubakis, Sophia Koukouraki, Konstantinos 

Karmiris, Joanna Moschandreas, Elias Kouroumalis, Nikolaos Karkavitsas. 

Nucl Med Commun. 2008; 29:27-32. I.F. 1.097. 

2. Is there a role for Tc-99m (V) DMSA scintigraphy in ischemic colitis? 

Maria I. Stathaki, Ioannis E. Koutroubakis, Sophia I. Koukouraki, Elias A. 

Kouroumalis, Nikolaos S. Karkavitsas. 

World J Gastrenterol. 2008; 14:5432-5435. 

- Έχουν ανακοινωθεί στα διεθνή συνέδρια: 

1. Contribution of Tc-99m (V) DMSA in the distinction between         

Inflammatory Bowel Disease (IBD) and Ischemic Colitis. 
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M. Stathaki, I Koutroubakis, S. Koukouraki, E Papadaki, S. Makreas, E. 

Kouroumalis, N Karkavitsas. 18th Annual Congress of the EANM 2005, 

Istanbul, Turkey. 

2. Ο ρόλος της σπινθηρογραφικής μελέτης με Tc-99m (V) DMSA στη 

διαφορική διάγνωση των ιδιοπαθών φλεγμονωδών παθήσεων (ΙΦΕΝ) και της 

ισχαιμικής κολίτιδας. 

Μ. Σταθάκη, Ι Κουτρουμπάκης, Σ. Κουκουράκη, Ε. Παπαδάκη, Ε. 

Κουρούμαλης, Ν. Καρκαβίτσας. 3rd International Meeting of Nuclear Medicine 

of N. Greece. Thessaloniki, Macedonia, Greece 4-6/11/2005. 

3. Active inflammatory bowel disease: head-to-head comparison between Tc-

99m HMPAO WBC and Tc-99m (V) DMSA scintigraphy. 

M. Stathaki, I. Koutroubakis, S. Koukouraki, K. Karmiris, E Kouroumalis, N 

Karkavitsas.19th Annual Congress of the EANM 2006, Athens, Greece. 

4. Active inflammatory bowel disease: head-to-head comparison between Tc-

99m HMPAO WBC and Tc-99m (V) DMSA scintigraphy. 

M. Stathaki, I. Koutroubakis, S. Koukouraki, K. Karmiris, E.  Kouroumalis, N. 

Karkavitsas. 14th UEGW Berlin 2006. 

5. Active inflammatory bowel disease: head-to-head comparison between Tc-

99m HMPAO WBC and Tc-99m (V) DMSA scintigraphy. 

I. E. Koutroubakis, M. Stathaki, S. Koukouraki, K. Karmiris, E  Kouroumalis, N 

Karkavitsas. DDW 2007, 19 May-24, 2007, Washington. 

- Έχουν ανακοινωθεί στα ελληνικά συνέδρια: 

1. Συγκριτική μελέτη μεταξύ  Tc-99m HMPAO WBC και Tc-99m (V) DMSA στη 

διάγνωση, εντόπιση και εκτίμηση της δραστηριότητας των ιδιοπαθών 

φλεγμονωδών εντερικών νόσων  (ΙΦΕΝ). 
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Μ. Σταθάκη, Ι. Κουτρουμπάκης, Κ. Καρμίρης, Σ. Κουκουράκη, Η      

Κουρούμαλης, Ν Καρκαβίτσας. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 

Αθήνα 9-12 /11/2006. 

2. Η συμβολή των ραδιοϊσοτοπικών τεχνικών απεικόνισης με την χρήση 

ουσιών επισημασμένων με Tc-99m στην διάγνωση και παρακολούθηση των 

ασθενών με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντερικές παθήσεις (ΙΦΕΝ). 

Μ. Σταθάκη, Ι Κουτρουμπάκης, Σ. Κουκουράκη, Κ. Καρμίρης, Η. 

Κουρούμαλης, Ν. Καρκαβίτσας. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών 

Φλεγμονωδών Νόσων Του Εντέρου. Ηράκλειο 1-3 Ιουνίου 2007. 
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1. ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντερικές νόσοι (ΙΦΕΝ) αποτελούν χρόνιες 

υποτροπιάζουσες παθήσεις, με βασικό χαρακτηριστικό τους την έντονη 

παρουσία φλεγμονωδών αλλοιώσεων στο γαστρεντερικό σύστημα. Η 

αιτιολογία τους θεωρείται πολυπαραγοντική καθώς προκαλούνται από την 

αλληλεπίδραση γενετικών, ανοσολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. 

Στην ελκώδη κολίτιδα, η οποία περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1859, 

προσβάλλεται ο βλεννογόνος του παχέος εντέρου και η νόσος εντοπίζεται 

σχεδόν πάντα στο ορθό αλλά μπορεί να επεκτείνεται και σε ολόκληρο το παχύ 

έντερο (1). Αντιθέτως, η νόσος Crohn, η οποία αναγνωρίστηκε το 1932, 

χαρακτηρίζεται από διατοιχωματική εντερική φλεγμονή και μπορεί να 

προσβάλλει οποιοδήποτε τμήμα του πεπτικού σωλήνα με συνηθέστερη 

εντόπιση στον τελικό ειλεό και το εγγύτερο παχύ έντερο (2,3). 

 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

Δυνητικά εκδηλώνονται συχνότερα σε άτομα ηλικίας μεταξύ 30 και 40 

ετών, ωστόσο τελευταία παρατηρείται αύξηση της επίπτωσης μετά την ηλικία 

των 60 ετών. Συνήθως προσβάλουν και τα δύο φύλα με σχεδόν την ίδια 

συχνότητα (4-10). 

Οι ΙΦΕΝ είναι συχνές στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, στις ΗΠΑ και 

στον Καναδά (4-6). Στην Ελλάδα η ετήσια επίπτωση της νόσου Crohn 

κυμαίνεται από 0.3-0.8/105  κατοίκους (Ήπειρος) έως 3/105  κατοίκους (Κρήτη) 

(7,11,12).  Η ετήσια επίπτωση της ελκώδους κολίτιδας στη χώρα μας 

κυμαίνεται από 11.2/105 κατοίκους στην Κεντρική Ελλάδα (13) έως 8.9/105 
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κατοίκους στην Κρήτη (14) και στην Ήπειρο μεταξύ 4 έως 6.1/105 κατοίκους 

(11,12). 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 

Γενετικά αίτια 

Η νόσος εμφανίζεται σε οικογενή ή σποραδική μορφή. Η συχνότητα 

συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό είναι κατά 10-15 φορές μεγαλύτερη σε 

συγγενείς 1ου βαθμού των ασθενών με ΙΦΕΝ, με συχνότερη τάση για τη νόσο 

Crohn (15-18). Συγγένεια 1ου βαθμού έχει αναφερθεί στο 5.4%- 15.6% και στο 

7%-14.6% των ασθενών με νόσο Crohn και ελκώδη κολίτιδα (19,20) 

αντίστοιχα ενώ στη χώρα μας τα ποσοστά κυμαίνονται από 4.5%-9.6% 

(13,14). 

 Μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου έχουν τα αδέλφια ασθενών 

συγκριτικά με τα παιδιά τους (16,21) και η ηλικία έναρξης συμπίπτει για μεν τα 

αδέλφια, διαφοροποιείται δε για τους απογόνους αυτών, οι οποίοι 

προσβάλλονται σε μικρότερη ηλικία (17,21,22).  

Η πρόσφατη ανακάλυψη του πρώτου σχετιζόμενου με τη νόσο Crohn 

γονιδίου NOD2/CARD15,  το οποίο εκφράζεται στα εντερικά επιθηλιακά 

κύτταρα, αποτέλεσε σημαντική εξέλιξη (23,24). Ποσοστό 7%-40% των 

ασθενών με νόσο Crohn φέρουν μεταλλάξεις στο συγκεκριμένο γονίδιο ενώ 

άτομα που παρουσιάζουν μεταλλάξεις αυτού έχουν αυξημένο κίνδυνο 

εμφάνισης της νόσου (25-29). Το NOD2/CARD15  είναι υπεύθυνο για την 

παραγωγή πρωτεΐνης, η σύνδεση της οποίας με βακτηριδιακές 

πεπτιδογλυκάνες ενεργοποιεί τον nuclear factor-κB, o οποίος διεγείρει την 

παραγωγή αρκετών προφλεγμονωδών κυτταροκινών (TNFa, a- defensin και 
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β- defensin 2) (23,30,31). Η μετάλλαξη του NOD2/CARD15 ευθύνεται για τη 

μειωμένη ενεργοποίηση του nuclear factor-κB και την παραγωγή των  

προφλεγμονωδών κυτταροκινών με αποτέλεσμα την ανεπαρκή αμυντική 

δράση του εντερικού επιθηλίου σε εξωγενείς παράγοντες (32,33).  

Περιβαλλοντικά αίτια 

Το κάπνισμα φαίνεται να δρα ευεργετικά σε ασθενείς με ελκώδη 

κολίτιδα πιθανότατα μέσω της δράσης της νικοτίνης στην αιματική ροή του 

ορθού, στην τοπική παραγωγή βλέννας, κυτταροκινών και εικοσανοειδών (34-

36). Οι καπνιστές ασθενείς εμφανίζουν μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης της 

νόσου μέχρι και 40%, νοσηλεύονται λιγότερο συχνά και λαμβάνουν 

σπανιότερα κορτικοειδή και ανοσοκατασταλτικά. Η έναρξη του καπνίσματος 

σε διαγνωσμένο με ελκώδη κολίτιδα ασθενή βελτιώνει την κλινική εικόνα και 

την πορεία της νόσου (34,37-39).  

Όσον αφορά τη νόσο Crohn το κάπνισμα διπλασιάζει τον κίνδυνο 

ανάπτυξης της νόσου και η κλινική πορεία επιδεινώνεται, η αναγκαιότητα 

λήψης κορτικοειδών, ανοσοκατασταλτικών ή/και χειρουργικής αντιμετώπισης 

είναι αυξημένη, ενώ οι υποτροπές εκδηλώνονται συχνότερα (35,40,41). Η 

διακοπή του καπνίσματος δρα ευεργετικά στους ασθενείς με νόσο Crohn (42). 

Άλλοι παράγοντες όπως η προηγηθείσα σκωληκοειδεκτομή, τα 

αντισυλληπτικά δισκία και αντιβιοτικά, οι διατροφικές συνήθειες, ο θηλασμός 

και η έκθεση στον ιό της ιλαράς στη βρεφική ηλικία, έχουν ενοχοποιηθεί από 

διάφορους ερευνητές, τα συμπεράσματα ωστόσο παραμένουν αντιφατικά (43-

46). 

Ανοσολογικά αίτια 
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Η δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και ιδιαίτερα τα CD4 

T λεμφοκύτταρα φαίνεται ότι ευθύνονται κυρίως για την ιστική βλάβη στις 

ΙΦΕΝ. 

Σε φυσιολογικές συνθήκες η συνεχής επαφή του εντερικού 

βλεννογόνου με αντιγόνα και μικροοργανισμούς αποτελεί ερέθισμα για την 

παραγωγή κυτταροκινών από τα T λεμφοκύτταρα (Th1), τα μακροφάγα, τα 

δενδριτικά και τα εντερικά επιθηλιακά κύτταρα (IL-12,IL-18). Η τοπική 

παραγωγή αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών (IL-10, TGFβ1) σε συνδυασμό με 

τον αυξημένο ρυθμό απόπτωσης των ενδοεπιθηλιακών Τ λεμφοκυττάρων 

περιορίζουν σημαντικά τυχόν υπέρμετρη ανοσολογική αντίδραση (47). 

Στις ΙΦΕΝ, αντίθετα με τις φυσιολογικές συνθήκες, η διαταραχή της 

ισορροπίας μέσω αναστολής των ανωτέρω προστατευτικών  μηχανισμών 

επιφέρει ανεξέλεκτη ανοσολογική διέγερση και παραγωγή Th1 κυτταροκινών 

(IL-1, IL-6, IL-12, IL-18, TNFa, IFNγ, IL-2), ενεργοποίηση των ουδετερόφιλων 

και τέλος ιστική βλάβη στον εντερικό βλεννογόνο (48,49).  

Την ανεξέλεγκτη ανοσολογική αντίδραση ενισχύουν επιπλέον τα 

μειωμένα επίπεδα του IL-1Ra (IL-1 receptor antagonists) στα επιθηλιακά 

κύτταρα, η αυξημένη έκφραση αντιγόνων, όπως τα τάξεως 2 MHC και ICAM-

1, στα επιθηλιακά και ενδοθηλιακά κύτταρα αντίστοιχα και η αυξημένη 

παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών μέσω της IFNγ από τα ιστικά 

μακροφάγα (47). 

Η TNFα φαίνεται  να συμβάλει σημαντικά στην υπέρμετρη ανοσολογική 

αντίδραση μέσω ενεργοποίησης της παραγωγής IL-12 και IFNγ, της αύξησης 

της εντερικής διαπερατότητας και της σύνθεσης προφλεγμονωδών 

διαμεσολαβητών και μεταλοπρωτεϊνασών της θεμέλιας ουσίας (ΜΜΡs). Οι 
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ΜΜΡs καταστρέφουν την ενδοκυττάρια θεμέλια ουσία, προσβάλλοντας με 

αυτόν τον τρόπο την ακεραιότητα των κυτταρικών μεμβρανών και την 

προσκόλληση των εντερικών επιθηλιακών κυττάρων με αποτέλεσμα την 

απόπτωση τους (47,50). 

Στα πλαίσια της ανοσολογικής δυσλειτουργίας αρκετοί συγγραφείς 

ανέδειξαν την παρουσία αυτοαντισωμάτων στις ΙΦΕΝ και κατάφεραν να τα 

συσχετίσουν με συγκεκριμένα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου (51). 

Συγκεκριμένα τα pANCA (αντισώματα έναντι της συνδεδεμένης με το 

πυρηνικό DNA ιστόνη Η1) βρέθηκαν συχνότερα σε ασθενείς με ελκώδη 

κολίτιδα ενώ τα ΑSCA (αντισώματα έναντι του σακχαρομύκητα 

Saccharomyces cerevisiae) σε ασθενείς με νόσο Crohn (51). Ο 

συνδυασμένος προσδιορισμός τους μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη 

διάκριση μεταξύ ελκώδους κολίτιδας και νόσου Crohn (52). Ο συνδυασμός 

pANCA +/ ΑSCA - συνηγορεί υπέρ της ελκώδους κολίτιδας ενώ ο pANCA - / 

ΑSCA + υπέρ της νόσου Crohn (51). 

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Νόσος Crohn 

Η εντόπιση και η συμπεριφορά της νόσου αποτελούν τους 

σημαντικότερους παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την κλινική εικόνα του 

ασθενούς. Οι διαρροϊκές κενώσεις είναι το συχνότερο σύμπτωμα (53). Σε 

προσβολή του παχέος εντέρου οι διαρροϊκές κενώσεις είναι μικρού όγκου με 

παρουσία αίματος, ωστόσο σε προσβολή του λεπτού εντέρου, ο όγκος είναι 

μεγαλύτερος αλλά η παρουσία αίματος σπανιότερη (54). Σε ποσοστό 60-70% 

 17



των ασθενών αναφέρεται κωλικοειδές κοιλιακό άλγος μετά τα γεύματα, 

απώλεια βάρους και πυρετός (54). 

 Οι ασθενείς με νόσο Crohn, βάσει των κλινικών χαρακτηριστικών τους 

χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 1) ασθενείς με την φλεγμονώδη μορφή της 

νόσου, 2) ασθενείς με στενωτική νόσο και συνοδά αποφρακτικά φαινόμενα, 3) 

ασθενείς με διατιτραίνουσα νόσο, οι οποίοι συχνά παρουσιάζουν ψηλαφητές 

ενδοκοιλιακές μάζες, συρίγγια και έχουν κλινική εικόνα βαρέως πάσχοντος  

(54,55). Η ανωτέρω κατηγοριοποίηση είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί στην 

κλινική πράξη λόγω του ενδεχόμενου μετάπτωσης από τη μία κατηγορία σε 

άλλη και της συχνής συνύπαρξής τους (56). Η ταξινόμηση της Βιέννης είναι 

πιο ξεκάθαρη και χρησιμοποιείται για τη νόσο Crohn (Πίνακας 1) (57).  
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Πίνακας 1. Η κατά Βιέννη ταξινόμηση της νόσου Crohn 

 
Ηλικία κατά τη διάγνωση                     Α1, ηλικία ≤ 40 ετών 

                                                            Α2, ηλικία > 40 ετών 

Εντόπιση της νόσου†                          L1, εντόπιση στον τελικό ειλεό¥ 

                                                            L2, εντόπιση στο παχύ έντερο 

                                                            L3, εντόπιση στον τελικό ειλεό και   

                                                                  το παχύ έντερο 

                                                            L4, εντόπιση στο ανώτερο πεπτικό‡ 

Συμπεριφορά της νόσου                     Β1, μη στενωτική και μη διατιτραίνουσα* 

                                                            Β2, στενωτική¶ 

                                                            Β3, διατιτραίνουσα (συριγγική) ◊ 

 

†  Εντόπιση της νόσου πριν την 1η χειρουργική επέμβαση. 

¥  Νόσος εντοπισμένη στον τελικό ειλεό με ή χωρίς προσβολή του τυφλού. 

‡ Οποιαδήποτε εντόπιση της νόσου κεντρικότερα του τελικού ειλεού και ανεξάρτητα 

της περιφερικής εντόπισης της. 

* Η ‘φλεγμονώδης’ μορφή της νόσου η οποία δεν παρουσίασε ποτέ συριγγικές ή 

στενωτικές επιπλοκές.  

¶ Ύπαρξη μόνιμης στένωσης του αυλού (επικυρωμένης ακτινολογικά, ενδοσκοπικά ή 

χειρουργικά) με συνοδό προστενωτική διάταση του αυλού ή αποφρακτικά κλινικά 

σημεία. Η νόσος θεωρείται ως Β2 εάν πληρεί τα προαναφερθέντα και δεν έχουν ποτέ 

εμφανιστεί συριγγικές επιπλοκές. 

◊ Εμφάνιση ενδοκοιλιακού ή περιεδρικού συριγγίου ή φλεγμονώδους ενδοκοιλιακής 

μάζας ή αποστήματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διαδρομή της νόσου. Τα 

περιεδρικά έλκη (αλλά όχι τα δερματικά ράκη) θεωρούνται Β3 νόσος. 
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Η νόσος εντοπίζεται κυρίως στο κατώτερο πεπτικό και η προσβολή 

μπορεί να αφορά μόνο τον ειλεό, μόνο το παχύ έντερο ή και τα δύο 

ταυτόχρονα σε ίδια περίπου συχνότητα (22%-38% ) για το κάθε ένα 

αντίστοιχα (5,6). Το ανώτερο πεπτικό προσβάλλεται σε μικρότερο ποσοστό 

(1-13%), ωστόσο στην πλειονότητα των περιπτώσεων συνυπάρχει νόσος του 

κατωτέρου πεπτικού (58). 

Οι ασθενείς συχνά παρουσιάζουν αιματολογικές διαταραχές όπως 

αναιμία, λευκοκυττάρωση και θρομβοκυττάρωση, αυξημένα επίπεδα  CRP και 

ΤΚΕ (54). Ο Crohn disease activity index (CDAI) είναι ο δείκτης που 

χρησιμοποιείται συχνότερα για την εκτίμηση της δραστηριότητας της νόσου 

(59).  

Η πλειονότητα των ασθενών θα ακολουθήσει χρόνια υποτροπιάζουσα 

πορεία με υφέσεις και εξάρσεις. 

Η θνησιμότητα στη νόσο Crohn παρουσιάζει αύξηση της τάξεως του 

30%-85% συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό, η οποία αποδίδεται κυρίως στις 

οξείες επιπλοκές της νόσου όπως η αιμορραγία, η διάτρηση και η σηψαιμία 

(8,10,60). 

Ο κίνδυνος εμφάνισης αδενοκαρκινώματος έχει επιβεβαιωθεί για το 

λεπτό ενώ οι απόψεις είναι αντικρουόμενες για το παχύ έντερο (61). 

Ελκώδης κολίτιδα 

Οι κυριότερες εκδηλώσεις της νόσου είναι οι διαρροϊκές κενώσεις και ο 

τεινεσμός, το κοιλιακό άλγος που τυπικά υποχωρεί μετά την κένωση, ο 

πυρετός, η καταβολή και η απώλεια βάρους (53,62). Οι διαρροϊκές κενώσεις 

συνοδεύονται συχνότερα από την παρουσία αίματος, συγκριτικά με τη νόσο 

Crohn (62).  
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Η νόσος προσβάλει αρχικά τα περιφερικότερα τμήματα του εντέρου με 

μεγαλύτερη συχνότητα στο αριστερό κόλον και εν συνεχεία στο ορθό ενώ με 

την πάροδο του χρόνου μπορεί να επεκταθεί και σε ολόκληρο το παχύ έντερο 

(εκτεταμένη κολίτιδα) (63,64).  

Η έναρξη της πάθησης είναι συνήθως ελαφριάς μορφής (< 4 κενώσεις 

ημερησίως, χωρίς πυρετό, ταχυκαρδία, αναιμία και ΤΚΕ < 30mm/h) ενώ σε 

μικρή αναλογία περιπτώσεων (19%) μπορεί να ξεκινήσει με τρόπο εκρηκτικό ( 

> 6 αιματηρές κενώσεις ημερησίως, πυρετό, ταχυκαρδία, αναιμία και ΤΚΕ > 

30mm/h) που απαιτεί άμεσα εισαγωγή (65). O simple clinical colitis activity 

index (SCCAI) είναι ο δείκτης που χρησιμοποιείται συχνότερα για την 

εκτίμηση της δραστηριότητας της ελκώδους κολίτιδας (66).  

Στην πλειονότητα τους οι ασθενείς θα ακολουθήσουν χρόνια 

διαλείπουσα πορεία (57%), λιγότερο συχνά δεν θα παρουσιάσουν υποτροπές 

(25%) και σπάνια θα έχουν χρόνια ενεργό πορεία (18%) (67). 

Το τοξικό μεγάκολο αντιπροσωπεύει την ακραία μορφή της οξείας 

ελκώδους κολίτιδας, συνίσταται σε σημαντικού βαθμού διάταση του παχέος 

εντέρου με ατονία και λέπτυνση των τοιχωμάτων και συνήθως εισβάλει 

εκρηκτικά με συστηματικά τοξικά σημεία (θνησιμότητα: 16%-19%) (68). 

Οι ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο εμφάνισης 

καρκίνου του παχέος εντέρου με τον γενικό πληθυσμό (69). 

Το προσδόκιμο επιβίωσης για τους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα είναι 

σχεδόν φυσιολογικό και οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται κυρίως σε 

μετεγχειρητικές επιπλοκές, θρομβοεμβολικά επεισόδια ή νεοπλάσματα του 

παχέος εντέρου (70).  
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ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Η ελκώδης κολίτιδα και η νόσος Crohn είναι δυνατόν να παρουσιάσουν 

παρόμοιες εξωεντερικές εκδηλώσεις, οι οποίες ανιχνεύονται σε ποσοστό 

25%-35% των ασθενών (71). 

Οι διαταραχές θρέψης που αναπτύσσονται εξαιτίας της ανορεξίας, του 

πυρετού, των διαρροϊκών κενώσεων, της δυσαπορρόφησης και της απώλειας 

βάρους εμφανίζονται συχνότερα στη νόσο Crohn (71). 

Μια άλλη εξωεντερική εκδήλωση των ΙΦΕΝ είναι η εντεροπαθητική 

αρθρίτιδα, η οποία είναι συχνότερη σε ασθενείς με νόσο Crohn και 

παρουσιάζεται σε δύο μορφές (72,73):  

α) την περιφερική αρθρίτιδα. 

Η περιφερική αρθρίτιδα διακρίνεται στον τύπο Ι, ο οποίος είναι 

συχνότερος (4.4%-8.1%), συμβαδίζει με την πορεία της εντερικής νόσου, είναι 

γενικά ολιγοαρθρικός (< 5 αρθρώσεις) και σχετίζεται συχνά με δερματικές 

διαταραχές. Ο τύπος ΙΙ είναι σπανιότερος (1.2%-2.9%), δεν συμβαδίζει με την 

πορεία της εντερικής νόσου, είναι γενικά πολυαρθρικός (> 5 αρθρώσεις) και 

σχετίζεται με οφθαλμικές διαταραχές. 

β) την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και ιερολαγονίτιδα (72,73). 

Οι ασθενείς με ΙΦΕΝ εμφανίζουν κίνδυνο μέχρι και 30 φορές 

μεγαλύτερο για εμφάνιση αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας. Η πορεία της είναι 

ανεξάρτητη της πορείας της εντερικής νόσου, οι ασθενείς συνήθως είναι 

θετικοί για το HLA-B27 αντιγόνο και σχετίζεται με οφθαλμικές ή δερματικές 

διαταραχές (74). 
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Στους ασθενείς με μεμονωμένη ιερολαγονίτιδα, η ύπαρξη του HLA-B27 

αντιγόνου δεν είναι συχνή και η εξέλιξη της σε αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα 

δεν είναι δεδομένη (75). 

Η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειΐτιδα αποτελεί επίσης 

εξωεντερική διαταραχή των ΙΦΕΝ, έχει όλες τις κλινικές εκδηλώσεις του 

αποφρακτικού ικτέρου, οδηγεί σε χολική κίρρωση και είναι συχνότερη σε 

ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα. Επιπλέον οι ασθενείς με νόσο Crohn 

παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο χολολιθίασης πιθανότατα λόγω της 

ελαττωμένης απορρόφησης των χολικών αλάτων από τον ειλεό (71,76). 

Οι οφθαλμικές εκδηλώσεις είναι η ραγοειδίτιδα και η ιρίτιδα ενώ οι 

νεφρικές βλάβες περιλαμβάνουν κυρίως την αυξημένη προδιάθεση λιθίασης 

(71,73,76). 

Τέλος αναφέρεται ότι οι ασθενείς με ΙΦΕΝ διατρέχουν τριπλάσιο 

κίνδυνο εμφάνισης θρομβοφλεβίτιδας, ο οποίος πιθανότατα οφείλεται σε 

μεταλλάξεις του V-Leiden παράγοντα και σε αυξημένα επίπεδα ομοκυστεΐνης, 

sCD40L (soluble CD40 ligand) και TAFI (thrombin-activatable fibrinolysis 

inhibitor) (77). 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Απεικονιστική διερεύνηση 

Η υποψία ΙΦΕΝ θα πρέπει να μπαίνει πάντα σε ασθενείς με διαρροϊκές 

κενώσεις, αιματηρές ή μη, περιεδρικά αποστήματα, συρίγγια και κοιλιακό 

άλγος. Ωστόσο δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την άτυπη παρουσίαση της νόσου 

με πυρετό αγνώστου αιτιολογίας απουσία συμπτωματολογίας από το 

γαστρεντερικό σύστημα ή με μεμονωμένες εξωεντερικές εκδηλώσεις. 
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Η εντερόκλυση και η απλή διάβαση του εντέρου αποτελούν μεθόδους 

ανάδειξης της παθολογίας του βλεννογόνου, στενώσεων και προσβολής του 

λεπτού εντέρου (78). Επιπλέον η εντεροσκόπηση με ασύρματη κάψουλα 

επιφέρει εξίσου αξιόπιστα αποτελέσματα (79). 

Ο βαριούχος υποκλυσμός συμβάλει σημαντικά στην ανάδειξη ύπαρξης 

φλεγμονής στο βλεννογόνο και των χαρακτηριστικών αλλοιώσεων της νόσου 

Crohn και της ελκώδους κολίτιδας (80). 

Το διακοιλιακό  υπερηχογράφημα συμβάλει στην αποκάλυψη των 

πεπαχυμένων τοιχωμάτων (cut-off value: 4mm), της διαταραχής της 

αρχιτεκτονικής του εντέρου και της ύπαρξης στενώσεων –συριγγίων. Η 

συγκεκριμένη τεχνική δεν δύναται να εκτιμήσει την ενεργότητα της νόσου ενώ 

η αξιολόγηση των ευρημάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον χειριστή 

(81,82). 

Η αξονική τομογραφία αναδεικνύει την πάχυνση των τοιχωμάτων, την 

προσβολή του μεσεντερίου και την περιεδρική νόσο, ωστόσο συμβάλει 

σημαντικά στη διάκριση μεταξύ φλεγμονής των εντερικών ελίκων και του 

ενδοκοιλιακού αποστήματος (82-85). 

Η μαγνητική τομογραφία, όπως άλλωστε και οι προαναφερθείσες 

ακτινολογικές τεχνικές, συμβάλει στην εντόπιση της νόσου και των εντερικών 

επιπλοκών, επιπλέον όμως φαίνεται να έχει ρόλο και στην εκτίμηση της 

ενεργότητας (82). 

Οι σπινθηρογραφικές τεχνικές έχουν εισβάλει τα τελευταία χρόνια στο 

πεδίο διερεύνησης των ΙΦΕΝ. Η ραδιοϊσοτοπική επισήμανση των 

λευκοκυττάρων, το Tc-99m (V) DMSA και το fluorine-18 fluorodeoxyglucose 
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(F-18 FDG) αποτελούν τα κυριότερα ραδιοφάρμακα που έχουν 

χρησιμοποιηθεί. 

Τα επισημασμένα λευκοκύτταρα με ραδιενεργό indium-111 (In-111) ή 

technetium-99m (Tc-99m) συμβάλουν στην ανίχνευση, εντόπιση και εκτίμηση 

της ενεργότητας της νόσου τόσο στο λεπτό όσο και στο παχύ έντερο, στη 

διάγνωση επιπλοκών καθώς και στη διαχρονική παρακολούθηση των 

ασθενών. Η χρησιμότητα τους έχει επίσης αναγνωριστεί και στην υποκλινική 

φάση της νόσου, όπως σε ασθενείς με εξωεντερικές εκδηλώσεις χωρίς κλινικά 

στοιχεία προσβολής του γαστρεντερικού σωλήνα. Ωστόσο σημαντικό 

περιορισμό στην εφαρμογή της μεθόδου αποτελούν το υψηλό κόστος, η 

ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία απομόνωσης και in vitro επισήμανσης των 

λευκοκυττάρων καθώς και η επαναχορήγηση τους στον ασθενή (86-89).   

Το Tc-99m (V) DMSA αποτελεί ραδιοφάρμακο με αναγνωρισμένη αξία 

στην ανάδειξη φλεγμονής ενώ τα τελευταία βιβλιογραφικά δεδομένα 

καθιστούν την συγκεκριμένη τεχνική χρήσιμη, πρακτική και αξιόπιστη για την 

ανίχνευση, εντόπιση και εκτίμηση της δραστηριότητας της νόσου στις ΙΦΕΝ 

(90-93). Επιπλέον, συγκριτικά με τα επισημασμένα λευκοκύτταρα, η εύκολη 

αποδοχή από τον ασθενή, το χαμηλότερο κόστος, ο ευκολότερος τρόπος 

παρασκευής και συνολικής διαδικασίας της μελέτης αποτελούν σημαντικά 

πλεονεκτήματα (92,93). 

Η ποζιτρονική τομογραφία (ΡΕΤ) με τη χρήση του F-18 FDG φαίνεται 

να αποτελεί αξιόπιστη μέθοδο  όσον αφορά την ανάδειξη της φλεγμονώδους 

εξεργασίας στο λεπτό και παχύ έντερο σε ασθενείς με νόσο Crohn, η συμβολή 

της όμως στη διαχρονική παρακολούθηση των ασθενών και στην εκτίμηση 

της ενεργότητας της νόσου δεν έχουν ερευνηθεί ακόμα (94). 
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Ενδοσκοπικά ευρήματα 

Νόσος Crohn (95) 

Η ασυνεχής προσβολή και η τοιχωματική φλεγμονή αποτελούν τα 

χαρακτηριστικά ευρήματα στη νόσο Crohn. Αρχικά η ενδοσκοπική εικόνα 

αποτελείται από κηλιδώδες ερύθημα, οίδημα και ευθραπτότητα του 

βλεννογόνου, σε πιο προχωρημένα στάδια αναδεικνύονται αφθοειδείς 

διαβρώσεις, εξελκώσεις και συρρέοντα γραμμοειδή έλκη ενώ σε βαριές 

περιπτώσεις παρατηρείται διάχυτη αιμορραγία στο βλεννογόνο. Η εναλλαγή 

μεταξύ της οξώδους διαμόρφωσης του βλεννογόνου και των βαθιών 

εξελκώσεων αναφέρεται ως εικόνα ‘’πλακόστρωτου’’. 

Εξαιτίας της τοιχωματικής φλεγμονής είναι δυνατό να δημιουργηθούν 

φλεγμονώδεις ψευδοπολύποδες και συμφύσεις, στενώσεις (λόγω ίνωσης των 

τοιχωμάτων του εντέρου), ψηλαφητές μάζες και συρίγγια.  

Ελκώδης κολίτιδα (95) 

Η συνεχής επιπολής (βλεννογόνια και υποβλεννογόνια) προσβολή, η 

οποία σχεδόν πάντα εντοπίζεται στο ορθό αλλά μπορεί να επεκτείνεται σε 

ολόκληρο το παχύ έντερο αποτελούν τα χαρακτηριστικά ευρήματα της νόσου. 

Συχνά παρατηρείται άφθονο βλεννώδες επίχρισμα, ερύθημα και 

ευθρυπτότητα του βλεννογόνου, οίδημα και πάχυνση των πτυχών. Σε 

βαρύτερες μορφές της νόσου συνυπάρχουν διάχυτες επιπολής εξελκώσεις και 

αιμορραγικές διαποτίσεις.  

Στην χρόνια ελκώδη κολίτιδα παρατηρούνται φλεγμονώδεις  

ψευδοπολύποδες, οι οποίοι αποτελούν προεξοχές αποστρογγυλούμενων 

τμημάτων βλεννογόνου ανάμεσα στις ελκωτικές περιοχές. Επιπλέον η 

σύσπαση και η υπερπλασία της υποβλεννογόνιας μυϊκής στιβάδας, εξαιτίας 
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των συνεχών αλλοιώσεων και της επανόδου του βλεννογόνου στο 

φυσιολογικό, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε στενώσεις, εξαφάνιση των 

φυσιολογικών κολικών κυψελών και σωληνοειδή εμφάνιση του αυλού (εικόνα 

μολυβδοσωλήνα).  

Ιστολογικά ευρήματα  

Νόσος Crohn (96) 

Στην αρχική μορφή της νόσου παρατηρούνται μικρές επιπολής 

εξελκώσεις τμηματικής κατανομής ενώ σε βαρύτερες μορφές αναδεικνύονται 

εκτεταμένα, συρρέοντα έλκη με διατοιχωματική επέκταση. Η φλεγμονώδης 

εξεργασία είναι ασυνεχής και τοιχωματική ενώ συνυπάρχουν κρυπτικά 

αποστήματα και διατοιχωματικές λεμφοζιδιακές αθροίσεις.  

Η ύπαρξη διατοιχωματικών κοκκιωμάτων σαρκοειδικού τύπου είναι 

τυπικό εύρημα της νόσου Crohn, το οποίο όμως συναντάται ιστολογικά στο 

15%-36% των περιπτώσεων. 

Η βαθμιαία ανάπτυξη συνδετικού ιστού και η εναπόθεση κολλαγόνου, 

που αναδεικνύονται στο βιοψιακό δείγμα, ευθύνονται για την παρουσία 

στενώσεων. 

 Ελκώδης κολίτιδα (96) 

Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η διήθηση του επιθηλίου των κρυπτών 

από πολυμορφοπύρηνα και ο σχηματισμός πολλαπλών μικροαποστημάτων 

ενώ συχνά συνυπάρχουν διάχυτες επιφανειακές εξελκώσεις. Η διαταραχή της 

εντερικής αρχιτεκτονικής δομής, η αγγειακή διάταση και συμφόρηση και η 

ομότιμη ενδοβλεννογόνια κατανομή των φλεγμονωδών στοιχείων αποτελούν 

επίσης χαρακτηριστικά ευρήματα. 
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Στη φάση ύφεσης τα ανωτέρω υποχωρούν σταδιακά, παρατηρείται 

υποστροφή και αναγέννηση του επιθηλίου με διαταραχή της αρχιτεκτονικής 

των κρυπτών. Ο αριθμός των φλεγμονωδών κυττάρων του στρώματος είναι 

λίγο αυξημένος, τα πολυμορφοπύρηνα απουσιάζουν και ανιχνεύονται κυρίως 

λεμφοκύτταρα και πλασματοκύτταρα. 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου Crohn και της ελκώδους 

κολίτιδας έχει κοινά σημεία αλλά και διαφορές κυρίως όσον αφορά την 

ανταπόκριση, τις επιπλοκές και την μετεγχειρητική πρόγνωση των ασθενών. 

Η αρχική θεραπεία που λαμβάνει ασθενής με μη επιπλεγμένη νόσο είναι 

συντηρητική ενώ η χειρουργική αντιμετώπιση ενδείκνυται σε περιπτώσεις 

επιπλοκών και νόσου που δεν ανταποκρίνεται στην φαρμακευτική αγωγή. 

Νόσος Crohn  

H μεσαλαζίνη (χορηγούμενη δόση 3.2-4 g/d) φαίνεται να έχει καλά 

αποτελέσματα όσον αφορά τη θεραπεία της ενεργού νόσου ενώ τα δεδομένα 

όσον αφορά την χρησιμότητά της στην πρόληψη της υποτροπής είναι 

αντικρουόμενα. Στην περίπτωση που η κλινική βελτίωση επιτεύχθηκε με 

μεσαλαζίνη, συνίσταται η διετής συνέχιση της χορήγησής της (97). 

Τα κορτικοειδή αποτελούν επίσης αποτελεσματική θεραπεία στην φάση 

έξαρσης της νόσου ενώ η χρόνια χορήγηση δεν φαίνεται να αποτρέπει την 

υποτροπή της νόσου. Η ενδοφλέβια θεωρείται η προτιμητέα μέθοδος 

χορήγησής τους λόγω της καλύτερης αποτελεσματικότητας (97,98).  

Τα αντιμικροβιακά σκευάσματα, συγκεκριμένα η μετρονιδαζόλη και η 

σιπροφλοξασίνη, χορηγούμενα μεμονωμένα ή συνδυαστικά, επιφέρουν ύφεση 
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στο ½ περίπου των ασθενών (99). Η χρήση τους σε περιπτώσεις περιεδρικής 

νόσου (σχηματισμός συριγγίων και αποστημάτων) και άλλων σηπτικών 

εκδηλώσεων αποτελούν τη βασικότερη ένδειξη τους (97). 

Η θεραπεία ανοσοκαταστολής αποτελεί μια επιπλέον εναλλακτική 

λύση. Η αζαθειοπρίνη, η 6-μερκαπτοπουρίνη και η μεθοτρεξάτη 

χρησιμοποιούνται κυρίως σε ασθενείς με περιεδρική προσβολή, σε ασθενείς 

που υποτροπιάζουν σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την διακοπή των 

κορτικοειδών (κορτικοεξαρτώμενη νόσος) και σαν προφυλακτική αγωγή σε 

ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική θεραπεία. Η μακροχρόνια 

χορήγηση (3-4 μήνες) αζαθειοπρίνης συμβάλει επιπλέον στην αποφυγή 

υποτροπής της νόσου (97,100).  

Ο anti-TNF παράγοντας (infliximab) είναι αποτελεσματικός στην ενεργό 

φάση της φλεγμονώδους μορφής της νόσου, σε ασθενείς με 

κορτικοεξαρτώμενη νόσο ή μη ανταπόκριση, σε ασθενείς με περιεδρικά 

συρίγγια, σε περιπτώσεις διατιτραίνουσας νόσου για την αποφυγή υποτροπής 

και σε βαριάς μορφής προσβολή (97,101).  

Η χειρουργική αντιμετώπιση ενδείκνυται σε επιπλεγμένες περιπτώσεις  

της νόσου, σε επίμονη περιεδρική νόσο, σε ενδοκοιλιακή διατιτραίνουσα νόσο 

και σε τοξικό μεγάκολο. Οι κλινικές υποτροπές είναι συχνό φαινόμενο σε 

ασθενείς με νόσο Crohn και ο κίνδυνος αυξάνει σημαντικά με την πάροδο των 

χρόνων φθάνοντας το 40% στα 5 και το 75% στα 15 χρόνια μετά την 

επέμβαση (102). 

Ελκώδης κολίτιδα  

Η μεσαλαζίνη θεωρείται το φάρμακο εκλογής στην ενεργό φάση της 

νόσου. Η χορήγηση πραγματοποιείται είτε τοπικά, με υποκλυσμό ή υπόθετα, 
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είτε από το στόμα αναλόγως με την εντόπιση και την έκταση της νόσου. Μετά 

την επίτευξη ύφεσης, η χορήγηση αμινοσαλικυλικών θεωρείται η θεραπεία 

εκλογής για την διατήρηση της και την αποφυγή υποτροπών (103). 

Η χορήγηση κορτικοειδών ενδείκνυται σε ενεργό νόσο, η οποία δεν 

ανταποκρίνεται στην προαναφερθείσα θεραπεία και σε ασθενείς με βαριά 

νόσο, ωστόσο δεν έχει θέση στην συντήρηση της ύφεσης (103,104). 

Η χρησιμότητα των αντιβιοτικών στην ελκώδη κολίτιδα είναι 

περιορισμένη με εξαίρεση την περίπτωση τοξικού μεγάκολου (103). 

Τα ανοσοκατασταλτικά έχουν ένδειξη σε περιπτώσεις ασθενών που 

παρουσιάζουν ανθεκτικότητα ή εξάρτηση στα κορτικοειδή. Ο anti-TNF 

παράγοντας έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά τη φάση έξαρσης της 

νόσου καθώς και κατά τη φάση ύφεσης, ιδιαίτερα σε ασθενείς με μέτριας ή 

βαριάς μορφής νόσο καθώς και σε κορτικοεξαρτώμενη νόσο (105).  

Η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί την έσχατη λύση σε περιπτώσεις 

μη ανταπόκρισης στη συντηρητική θεραπεία και σε χρόνια ενεργό νόσο, 

τοξικό μεγάκολο και στένωση με συνοδά αποφρακτικά φαινόμενα, εντερική 

αιμορραγία, δυσπλαστικές και κακοήθεις βλάβες (102). 
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2. ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το 1963 ο Boley και συν. περιέγραψαν για πρώτη φορά την ισχαιμική 

κολίτιδα (106). Σήμερα αποτελεί καλώς αναγνωρισμένη οντότητα με 

χαρακτηριστικά ενδοσκοπικά, ακτινολογικά και ιστολογικά ευρήματα. Το 

βασικότερο ρόλο στην παθοφυσιολογία της νόσου παίζει η αιφνίδια 

ανεπάρκεια της αιματικής ροής και, δεδομένης της αυξημένης συχνότητας 

αγγειακών και καρδιακών νοσημάτων σε ηλικιωμένα άτομα, η νόσος 

προσβάλει συχνότερα τον συγκεκριμένο πληθυσμό. Η κλινική 

συμπτωματολογία και η πρόγνωση διαφέρουν ανά περίπτωση, γεγονός που 

καθιστά τη διάγνωση και το χειρισμό των ασθενών πρόκληση για τον κλινικό 

ιατρό (107,108). 

 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

Δυνητικά εκδηλώνεται συχνότερα μετά την ηλικία των 60 ετών.  

Ωστόσο βιβλιογραφικά δεδομένα αναφέρουν ανομοιογένεια στις ηλικίες 

συμπεριλαμβανομένων ηλικιωμένων και νεότερων ασθενών που 

προσβάλλονται από τη νόσο (109). 

Η ακριβής επίπτωση της ισχαιμικής κολίτιδας είναι δύσκολο να 

καθορισθεί, γεγονός που αποδίδεται στην ήπια βαρύτητα, την παροδικότητα 

και τον αυτοπεριορισμό των συμπτωμάτων. Αρκετοί ασθενείς δεν επιζητούν 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ενώ το εύρος της διαφορικής διάγνωσης είναι 

μεγάλο λόγω της αλληλοεπικάλυψης της κλινικής εικόνας (108,110).  

Ωστόσο θεωρείται η συχνότερη μορφή ισχαιμίας του γαστρεντερικού 

συστήματος και ευθύνεται για 1 στις 2000 εισαγωγές οξέων περιστατικών. Η 
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ετήσια επίπτωση της νόσου στο γενικό πληθυσμό κυμαίνεται από 4.5 έως 44 

περιπτώσεις/105  κατοίκους (107,108,110). 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 

Το βασικότερο ρόλο στην παθοφυσιολογία της νόσου παίζει η αιφνίδια 

ανεπάρκεια της αιματικής ροής ενώ η έκταση της βλάβης εξαρτάται από τη 

βαρύτητα και τη διάρκεια αυτής. Η τοπική αγγειοσύσπαση και η βλάβη λόγω 

επαναιμάτωσης αποτελούν παράγοντες που επιδεινώνουν την ισχαιμική 

καταστροφή (108). 

Αρχικά η προσβολή περιορίζεται στο βλεννογόνο ενώ σε προϊούσα 

νόσο το οίδημα, η υποβλεννογόνια αιμορραγία και τέλος η τοιχωματική 

νέκρωση αποτελούν τα χαρακτηριστικά ευρήματα της νόσου (108,110,111). 

Η σπληνική καμπή, η ορθοσιγμοειδική συμβολή και το ανιόν κόλον 

αποτελούν περιοχές περισσότερο ευάλωτες σε ισχαιμική προσβολή. Η 

αιματική ανεπάρκεια σε τοπικό επίπεδο ενοχοποιείται κυρίως για την εμπλοκή 

της σπληνικής καμπής και της ορθοσιγμοειδικής συμβολής. Το ανιόν κόλον 

εμπλέκεται συνήθως σε περιπτώσεις συστηματικής υποαιμάτωσης, 

προσβάλλοντας κυρίως νεότερες ηλικίες και έχοντας καλή πρόγνωση (109-

112). 

Η ισχαιμική κολίτιδα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, την αποφρακτική και 

τη μη αποφρακτική μορφή της νόσου. Η πρώτη οφείλεται σε αγγειακή 

απόφραξη λόγω θρόμβωσης και σπανιότερα εμβολής, ωστόσο μπορεί να 

είναι μικροαγγειακό φαινόμενο ιδίως σε ασθενείς με αγγειΐτιδα και αυτοάνοσες 

παθήσεις (108,109). Επιπλέον οι διαταραχές πηκτικότητας φαίνεται να 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της ισχαιμικής κολίτιδας (113,114).  
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Η παθοφυσιολογία της μη αποφρακτικής μορφής δεν είναι πλήρως 

κατανοητή. Παράγοντες όπως υπόταση, καταπληξία και αιμορραγία, 

σηψαιμία, αφυδάτωση και δυσκοιλιότητα, διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα 

καθώς και η συμμετοχή σε αγώνες μεγάλων αποστάσεων ενοχοποιούνται 

από διάφορους ερευνητές (107,115). 

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 Η ισχαιμική κολίτιδα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες βάσει των κλινικών 

εκδηλώσεων, την γαγγραινώδη ( 15%-20%) και τη μη γαγγραινώδη μορφή 

(80%-85%) (107).  

Η κλινική εικόνα της νόσου επηρεάζεται από το αίτιο που την 

προκάλεσε, το βαθμό της αγγειακής απόφραξης, την ταχύτητα της ισχαιμικής 

προσβολής, την ανάπτυξη παράπλευρης κυκλοφορίας και την συνύπαρξη 

άλλων παραγόντων νοσηρότητας (108,111). 

Η αιφνίδια έναρξη εντοπισμένου κοιλιακού πόνου, κωλικοειδούς 

χαρακτήρα, είναι το συχνότερο σύμπτωμα ενώ αναφέρεται ταυτόχρονα έντονη 

επιθυμία αφόδευσης. Το κοιλιακό άλγος μπορεί να συνδυάζεται με διαρροϊκές 

κενώσεις, οι οποίες εντός 12-24 ωρών συνοδεύονται από την παρουσία 

αίματος. Η αιμορραγία είναι μικρού όγκου, αυτοπεριοριζόμενη και σπάνια 

απαιτείται μετάγγιση. Η ανωτέρω συμπτωματολογία συνδυαζόμενη με 

ακατάσχετη αιμορραγία απομακρύνει από τη διάγνωση της ισχαιμικής 

κολίτιδας. Άλλα συμπτώματα, λιγότερο συχνά, είναι ο πυρετός, η ανορεξία, η 

ναυτία, ο έμετος και ο τεινεσμός (108,110-112). 

Η ήπια ή η μετρίου βαθμού ευαισθησία στην πάσχουσα περιοχή, κατά 

την ψηλάφηση, αποτελεί το συχνότερο σημείο. Έντονη ή αναπηδούσα 

 33



ευαισθησία και αιμοδυναμική αστάθεια παρατηρούνται σε περιπτώσεις 

τοιχωματικής νέκρωσης ή διάτρησης του εντέρου (108,111). 

Οι ασθενείς σπάνια παρουσιάζουν αιματολογικές διαταραχές. Σε 

περιπτώσεις νέκρωσης του εντέρου παρατηρείται λευκοκυττάρωση και 

μεταβολική οξέωση. Ωστόσο η σοβαρή ισχαιμία οδηγεί συχνά σε αναιμία, 

υπονατριαιμία, αύξηση των επιπέδων του γαλακτικού οξέος και της αλκαλικής 

φωσφατάσης του ορού (108,110,111).  

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η προσβολή είναι παροδική και η 

κατάσταση αναστρέψιμη. Σπανιότερα η ισχαιμική κολίτιδα εξελίσσεται είτε σε 

χρόνια μη αναστρέψιμη στενωτική νόσο (10%-15%) είτε σε χρόνια τμηματική 

κολίτιδα (20%-25%) (111). 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η διάγνωση της ισχαιμικής κολίτιδας εξαρτάται κυρίως από την 

ικανότητα του κλινικού να υποψιαστεί και να αναγνωρίσει τη νόσο. Το κοιλιακό 

άλγος και τα λοιπά μη ειδικά συμπτώματα δύναται να αποπροσανατολίσουν, 

ωστόσο η πρώιμη και επαναλαμβανόμενη εκτίμηση του ασθενούς σε 

συνδυασμό με τα εργαστηριακά, ακτινολογικά και ενδοσκοπικά ευρήματα, 

στην πλειονότητα των περιπτώσεων, θέτουν τη διάγνωση. Στη διαφορική 

διάγνωση της κλινικής παρουσίας της ισχαιμικής κολίτιδας συγκαταλέγονται οι 

ΙΦΕΝ, η λοιμώδης κολίτιδα, η εκκολπωματίτιδα και ο καρκίνος του παχέος 

εντέρου (116).  

Απεικονιστική διερεύνηση 

Η απλή ακτινογραφία κοιλίας συμβάλει στον αποκλεισμό καταστάσεων 

που χρήζουν άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης, όπως εντερικής 
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απόφραξης ή διάτρησης. Ωστόσο η πάχυνση των τοιχωμάτων, η εξαφάνιση 

των φυσιολογικών κολικών κυψελών και η διάταση του εντέρου αποτελούν μη 

ειδικά ευρήματα. Το κλασσικό αποτύπωμα αντίχειρα (οιδηματώδεις πτυχές 

βλεννογόνου) αποτελεί εύρημα ενδεικτικό ισχαιμίας και συναντάται στο 20% 

των περιπτώσεων (108,110,111). 

Ο βαριούχος υποκλυσμός έχει ικανοποιητική ευαισθησία (80%). Η 

προσβεβλημένη περιοχή χαρακτηρίζεται από μεταβλητό συνδυασμό 

αποτυπωμάτων αντίχειρα, πριονωτής ανωμαλίας του βλεννογόνου, 

σωληνοειδών στενώσεων και σακοειδών διευρύνσεων. Οι ασθενείς με 

υπόνοια γάγγραινας, διάτρησης ή περιτονίτιδας δεν θα πρέπει να 

υποβάλλονται στη συγκεκριμένη μέθοδο (108,110,111). 

Η αξονική τομογραφία έχει κοινά ευρήματα με το βαριούχο υποκλυσμό. 

Συχνά η αδυναμία πραγματοποίησης σωστής προετοιμασίας και η παρουσία 

διάτασης του εντέρου σε ηλικιωμένους ασθενείς, σε συνδυασμό με τη χαμηλή 

ειδικότητα, περιορίζουν τη χρήση της. Ωστόσο συμβάλει στη διερεύνηση 

ασθενών με κοιλιακό άλγος αγνώστου αιτιολογίας, στον αποκλεισμό άλλων 

σοβαρών ιατρικών καταστάσεων και στον περιορισμό της διαφορικής 

διάγνωσης (112, 117-119). 

Το διακοιλιακό υπερηχογράφημα συμβάλει στην ανάδειξη τμηματικής 

προσβολής και τοιχωματικών αλλοιώσεων, ωστόσο η επιπροβολή αερίων 

αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα. Το υπερηχογράφημα με Doppler εντοπίζει 

τη βατότητα των αγγείων και συμβάλει στη διαφορική διάγνωση μεταξύ 

φλεγμονώδους και ισχαιμικής πάχυνσης των τοιχωμάτων του εντέρου (108-

111). 
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Η μαγνητική αγγειογραφία αποτελεί μέθοδο ανάδειξης της ανατομίας 

των αγγείων, της βατότητας αυτών και της πυλαίας φλέβας καθώς και 

αλλοιώσεων ενδεικτικών πυλαίας υπέρτασης. Δεδομένου του ό,τι οι 

περισσότερες ισχαιμικές νόσοι δεν είναι αποφρακτικού τύπου, η χρησιμότητα 

της συγκεκριμένης τεχνικής είναι περιορισμένη (112). 

Οι σπινθηρογραφικές τεχνικές έχουν εισβάλει τελευταία στο πεδίο 

διερεύνησης της ισχαιμικής κολίτιδας. Τα επισημασμένα λευκοκύτταρα με In-

111 ή Tc-99m επιτυγχάνουν την απεικόνιση και την εντόπιση της βλάβης, 

ωστόσο ο μηχανισμός πρόσληψης τους παραμένει αδιευκρίνιστος (120-124). 

Ενδοσκοπικά ευρήματα 

Παρά τον επεμβατικό της χαρακτήρα, η κολονοσκόπηση αποτελεί την 

πιο ευαίσθητη μέθοδο για τη διάγνωση της ισχαιμικής κολίτιδας, δεδομένης 

και της δυνατότητας λήψης βιοψιακού υλικού. Μέγιστη προσοχή απαιτείται για 

την αποφυγή διάτρησης ενώ η εμφύσηση αέρα θα πρέπει να μειωθεί στο 

ελάχιστο (108,110).  

Στην αρχική μορφή της νόσου παρατηρείται οίδημα και πάχυνση των 

πτυχών, ερύθημα, συμφόρηση και πετεχειώδεις αιμορραγικές διαποτίσεις του 

βλεννογόνου. Συχνά αναδεικνύονται μονήρεις ελκωτικές ή φλεγμονώδεις 

ραβδώσεις κατά τον επιμήκη άξονα του βλεννογόνου (single-stripe sign) (110-

112, 125). 

Στην προχωρημένη μορφή της νόσου παρατηρούνται αιμορραγικά 

οζίδια, τα οποία αντιστοιχούν στο αποτύπωμα αντίχειρα που προαναφέρθηκε, 

διάχυτες εξελκώσεις και υποβλεννογόνιες αιμορραγίες. Ο συνδυασμός 

κυανόμαυρου χρώματος οζιδίων στο βλεννογόνο σε σκουρότερο υπόστρωμα 

μπορεί να υποδηλώνει νέκρωση και γάγγραινα (110). 
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Η μη προσβολή του ορθού, η σαφώς αφοριζόμενη τμηματική 

παθολογία και η ταχεία αποκατάσταση των βλαβών αποτελούν ευρήματα 

συμβατά με ισχαιμική κολίτιδα και λιγότερο με ΙΦΕΝ (110,111). 

Στην ιστολογική εξέταση του βιοψιακού υλικού παρατηρούνται μη 

ειδικού τύπου φλεγμονώδεις αλλοιώσεις (110). 

  

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

      Οι ασθενείς με ήπιας βαρύτητας νόσο συχνά λαμβάνουν 

θεραπευτική αγωγή σε εξωτερική βάση με χορήγηση υδαρούς διατροφής και 

αντιβιοτικών από το στόμα (110,111). 

Εντονότερης κλινικής εικόνας πάσχοντες χρήζουν εισαγωγής και 

στενής παρακολούθησης. Η ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και η παρεντερική 

σίτιση συμβάλουν στην ανάπαυση του εντέρου. Φαρμακευτικά σκευάσματα 

που ενοχοποιούνται θα πρέπει να διακόπτονται και συστήνεται η έναρξη 

ευρέως φάσματος αντιβιοτικών για τον περιορισμό της διάρκειας και της 

βαρύτητας της βλάβης. Τα κορτικοειδή δεν έχουν ρόλο στη θεραπεία της 

ισχαιμικής κολίτιδας (108,110,111). 

Η χειρουργική αντιμετώπιση ενδείκνυται σε επιπλεγμένες περιπτώσεις 

όπως γάγγραινα, διάτρηση, σηψαιμία και ακατάσχετη αιμορραγία καθώς και 

σε μη ανταπόκριση της νόσου στη συντηρητική αγωγή (111,112). 

Η νόσος είναι αναστρέψιμη στα 2/3 των περιπτώσεων. Σπάνια 

εξελίσσεται σε χρόνια μη αναστρέψιμη στενωτική νόσο (10%-15%) ή σε 

χρόνια τμηματική κολίτιδα (20%-25%) με παρουσία επίμονων διαρροϊκών 

κενώσεων και αιμορραγίας από το ορθό ή επαναλαμβανόμενων επεισοδίων 

σηψαιμίας και κίνδυνο διάτρησης (107,111). 

 37



Η χρόνια μορφή της νόσου ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στη 

συντηρητική αγωγή, συμπεριλαμβανομένης και της τοπικής χρήσης 

κορτικοειδών (111). Η χειρουργική αντιμετώπιση ενδείκνυται σε περιπτώσεις 

μη ανταπόκρισης στη συντηρητική θεραπεία, χρόνιας τμηματικής κολίτιδας με 

συχνά επεισόδια σηψαιμίας, στενωτικής νόσου με συνοδά αποφρακτικά 

φαινόμενα ή υποψία κακοήθειας (111,112).  
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ΣΚΟΠΟΣ 
 

Τον βασικότερο άξονα της παρούσας μελέτης θα αποτελέσει η 

σπινθηρογραφική σύγκριση του Tc-99m (V) DMSA με τo ευρέως αποδεκτό 

Tc-99m HMPAO WBC στην ανίχνευση, εντόπιση, εκτίμηση της 

δραστηριότητας και διαχρονική παρακολούθηση των ασθενών με  ΙΦΕΝ. 

Εφόσον επιβεβαιωθεί ο ρόλος του Tc-99m (V) DMSA στην ανίχνευση 

της φλεγμονώδους εξεργασίας στο έντερο θα προχωρήσουμε στον καθορισμό 

της συμβολής του στη διάγνωση της ισχαιμικής κολίτιδας.  
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1. ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ Tc-99m 
HMPAO WBC ΚΑΙ Tc-99m (V) DMSA 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο όρος ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντερικές νόσοι (ΙΦΕΝ) περιλαμβάνει 

δυο  χρόνιες, υποτροπιάζουσες φλεγμονώδεις παθήσεις του γαστρεντερικού 

σωλήνα, την ελκώδη κολίτιδα και τη νόσο Crohn, πολυπαραγοντικής 

αιτιολογίας. 

Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η έντονη παρουσία φλεγμονωδών 

αλλοιώσεων στο γαστρεντερικό σύστημα πιθανότατα λόγω ανεξέλεγκτης 

ανοσολογικής αντίδρασης σε κάποιο άγνωστο αντιγονικό παράγοντα (47-49). 

Στην ελκώδη κολίτιδα, προσβάλλεται ο βλεννογόνος του παχέος εντέρου και η 

νόσος εντοπίζεται σχεδόν πάντα στο ορθό με ενδεχόμενο επέκτασης σε 

ολόκληρο το παχύ έντερο (64). Η νόσος Crohn χαρακτηρίζεται από 

διατοιχωματική εντερική φλεγμονή και μπορεί να προσβάλλει οποιοδήποτε 

τμήμα του πεπτικού σωλήνα με συνηθέστερη εντόπιση στον τελικό ειλεό και 

το εγγύτερο παχύ έντερο (2,3). 

Η διάγνωση και η διαχρονική παρακολούθηση των ασθενών βασίζεται 

στον ενδοσκοπικό έλεγχο, ωστόσο γίνονται προσπάθειες ανάπτυξης 

εναλλακτικών μη επεμβατικών μεθόδων διάγνωσης και εκτίμησης της 

δραστηριότητας της νόσου (126).  

Διάφορα ραδιοφάρμακα έχουν χρησιμοποιηθεί για την 

σπινθηρογραφική απεικόνιση των ΙΦΕΝ συμπεριλαμβανομένου του Gallium -

67 (Ga-67) citrate, των In-111 ή Tc-99m επισημασμένων λευκοκύτταρων, 
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πολυκλωνικών- μονοκλωνικών αντισωμάτων και χημειοτακτικών πεπτιδίων 

καθώς και η τεχνική F-18 FDG-PET (86-89, 94, 127-137).  

Από μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί τα επισημασμένα με Tc-99m 

λευκά αιμοσφαίρια (Tc-99m ΗΜΡΑΟ WBC) έχουν προβάδισμα έναντι των 

υπολοίπων ραδιοφαρμάκων και  αποτελούν σήμερα την ευρείας 

χρησιμότητας ραδιοϊσοτοπική μέθοδο, λόγω της υψηλής ευαισθησίας και 

ειδικότητας, 95% και 85% αντίστοιχα. Η συγκεκριμένη, μη επεμβατική, τεχνική 

δύναται να απεικονίσει ενεργό νόσο τόσο στο λεπτό όσο και το παχύ έντερο 

καθώς και να εντοπίσει επιπλοκές όπως συρίγγια και αποστήματα. Το υψηλό 

κόστος, η ιδιαίτερα πολύπλοκη και χρονοβόρος διαδικασία απομόνωσης και 

in vitro επισήμανσης των λευκοκυττάρων, καθώς και η επαναχορήγηση τους 

στον ασθενή, περιορίζουν σημαντικά την εφαρμογή της (86-89,127,130,134-

137). 

Η χρησιμότητα του Tc-99m (V) DMSA στην ανάδειξη φλεγμονής, 

συμπεριλαμβανομένης και της εντερικής, είναι αναγνωρισμένη (90-93). Με 

βάση βιβλιογραφικά δεδομένα το Tc-99m (V) DMSA αποτελεί μια χρήσιμη, μη 

επεμβατική, πρακτική και αξιόπιστη μέθοδο για την ανίχνευση, εντόπιση και 

εκτίμηση της δραστηριότητας της νόσου στις ΙΦΕΝ. Η νόσος ανιχνεύεται και 

εντοπίζεται με ευαισθησία 95% και ειδικότητα 94%. Όσον αφορά την εκτίμηση 

της δραστηριότητας, τα ποσοστά  ευαισθησίας και ειδικότητας είναι εξίσου 

υψηλά, 92% και 86% αντίστοιχα (92,93). 

Το χαμηλότερο κόστος, ο ευκολότερος τρόπος παρασκευής και 

συνολικής διαδικασίας της μελέτης με την ίδια περίπου ακτινική επιβάρυνση 

αλλά συγκριτικά χαμηλότερη από άλλες ακτινολογικές μελέτες, όπως CT 
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κοιλίας, που πραγματοποιούνται συχνά στην συγκεκριμένη ομάδα ασθενών, 

αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα του Tc-99m (V) DMSA (92,93).  

Τον βασικό άξονα της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτέλεσε η 

σύγκριση μεταξύ της σπινθηρογραφικής μελέτης με Tc-99m HMPAO WBC και 

της σπινθηρογραφικής μελέτης με Tc-99m (V) DMSA.  Επίσης επιβεβαιώθηκε 

η συμβολή της σπινθηρογραφικής μελέτης με Tc-99m (V) DMSA  στην 

ανίχνευση, εντόπιση  και εκτίμηση της δραστηριότητας της νόσου ενώ 

επιπλέον εξετάστηκε η πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί σαν  εναλλακτική 

ραδιοϊσοτοπική μέθοδο στη διάγνωση και διαχρονική παρακολούθηση των 

ασθενών με ΙΦΕΝ.  

 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ  

α) Χαρακτηριστικά του πληθυσμού των ασθενών. 

Συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν 23 ασθενείς (18 άνδρες και 5 γυναίκες 

με μέσο όρο ηλικίας 51.5 χρόνια), 6 εκ των οποίων έπασχαν από νόσο Crohn 

και 17 από ελκώδη κολίτιδα. Όλοι οι ασθενείς ήταν νοσηλευόμενοι της 

Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου 

είτε λόγω  πρώτου επεισοδίου ΙΦΕΝ είτε λόγω υποτροπής ήδη διαγνωσμένης 

νόσου.  

Η επιδείνωση της κλινικής εικόνας θεωρήθηκε υποτροπή της νόσου 

βάση του υπολογισμού των συχνά χρησιμοποιούμενων δεικτών εκτίμησης της 

δραστηριότητας της νόσου. Συγκεκριμένα οι ασθενείς με νόσο Crohn θα 

έπρεπε να έχουν CDAI μεγαλύτερο του 150 και οι ασθενείς με ελκώδη 

κολίτιδα SCCAI μεγαλύτερο του 3 για να συμπεριληφθούν στη μελέτη ενώ η 

διάγνωση της νόσου βασίστηκε σε καθορισμένα κριτήρια (138). 
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Ο απαραίτητος εργαστηριακός έλεγχος στον οποίο υποβλήθηκαν οι 

ασθενείς περιλάμβανε αριθμό ερυθροκυττάρων, λευκοκυττάρων και 

αιμοπεταλίων, προσδιορισμό αιμοσφαιρίνης, αιματοκρίτη, λευκωματίνης 

ορού, ΤΚΕ και CRP.  

Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε κολονοσκόπηση για την εκτίμηση της 

παθολογίας στο παχύ έντερο. Οι πάσχοντες από νόσο Crohn, και επί κλινικών 

ενδείξεων, υποβλήθηκαν επιπλέον σε γαστροσκόπηση, εντερόκλυση και/ή 

MRI εντερόκλυση προκειμένου να εκτιμηθεί το ανώτερο πεπτικό και το λεπτό 

έντερο. Επιπλέον αξονική τομογραφία κοιλίας θεωρήθηκε απαραίτητη και 

πραγματοποιήθηκε σε περιπτώσεις με υπόνοια ύπαρξης επιπλοκών ή 

ενδοκοιλιακών αποστημάτων. 

Τα ενδοσκοπικά ευρήματα της φλεγμονώδους εξεργασίας σε κάθε ένα 

τμήμα του εντέρου αξιολογήθηκαν από γαστρεντερολόγους, οι οποίοι δεν 

γνώριζαν τα αντίστοιχα σπινθηρογραφικά αποτελέσματα. 

Τα κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα των ασθενών παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 2. 
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Πίνακας 2 . Κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα των ασθενών με ΙΦΕΝ 

 

 

 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 
ΙΦΕΝ σε ενεργό φάση 

Αριθμός ασθενών  

Μέση ηλικία  

Άνδρες/ Γυναίκες 

CD activity index ‡ 

Simple clinical colitis activity index ‡ 

ΤΚΕ ‡ 

Εντόπιση νόσου 

   Αριστερή κολίτιδα (ελκώδη κολίτιδα) 

   Εκτεταμένη κολίτιδα (ελκώδη κολίτιδα) 

   Ειλεός (νόσος Crohn) 

   Ειλεός και παχύ έντερο (νόσος Crohn) 

   Παχύ έντερο (νόσος Crohn) 

Αριθμός αιμοπεταλίων ‡ 

Αλβουμίνη ορού ‡ 

CRP ‡ 

Θεραπεία ◊   

   Σουλφασαλαζίνη- μεσαλαζίνη 

   Κορτικοειδή 

   Αζαθειοπρίνη 

   Μεθοτρεξάτη 

   Αντιβιοτικά 

   Κανένα 

 

23 (6 CD, 17 UC) 

51.5 (25-80) 

18/5 

288 ± 87.4 

8.5 ± 2.5 

52 ± 33.7 

 

10 

7 

2 

2 

2 

387 ± 101 

3.62 ± 0.6 

5.6 ± 0.6 

 

15 

7 

1 

1 

8 

2 

 
  

‡  Τα δεδομένα εκφράζουν μέση τιμή + SD 

◊  Κάποιοι ασθενείς έλαβαν περισσότερα από ένα φάρμακα 
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β) Λήψη σπινθηρογραφικών δεδομένων 

Οι σπινθηρογραφικές τεχνικές πραγματοποιήθηκαν κατόπιν κλινικής 

και ενδοσκοπικής επιβεβαίωσης της υποτροπής της νόσου. Οι ασθενείς 

υποβλήθηκαν αρχικά και εντός δύο ημερών από τον ενδοσκοπικό έλεγχο, στη 

μελέτη με Tc-99m HMPAO WBC. Στην περίπτωση αληθώς θετικού 

αποτελέσματος και μετά μέγιστη χρονική απόκλιση τριών ημερών, οι 

πάσχοντες υποβλήθηκαν στη μελέτη με Tc-99m (V) DMSA.  

Για την πρώτη απεικόνιση (Tc-99m HMPAO WBC), οι ασθενείς 

ενέθηκαν ενδοφλεβίως με 370 MBq (10 mCi) του ραδιοφαρμάκου και η λήψη 

των εικόνων πραγματοποιήθηκε δύο ώρες αργότερα. Η πρώιμη απεικόνιση 

στις δύο ώρες θεωρείται η ιδανική προκειμένου να αποφευχθεί το πρόβλημα 

της φυσιολογικής αποβολής του ραδιοφαρμάκου από το παχύ έντερο και το 

ενδεχόμενο ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.  

Για τη δεύτερη απεικόνιση (Tc-99m (V) DMSA) χορηγήθηκαν 

ενδοφλεβίως 555 MBq (15 mCi) και η λήψη των εικόνων πραγματοποιήθηκε 

τέσσερις ώρες αργότερα. Η όψιμη απεικόνιση στις τέσσερις ώρες θεωρείται 

ιδανική προκειμένου να έχουμε μειωμένη ακτινοβόληση από το υπόστρωμα, 

βέλτιστη ποιότητας εικόνα και καλύτερη ανάδειξη της παθολογίας στην 

κοιλιακή χώρα. 

Στη μελέτη μας χρησιμοποιήθηκε μονοκέφαλη γ-κάμερα (Millenium; GE 

Medical Systems, Milwaukee, Wis) εφοδιασμένη με κατευθυντήρα χαμηλής 

ενέργειας γενικής χρήσης (LEGP) (Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1 

Μονοκέφαλη γ-κάμερα φέρουσα κατευθυντήρα LEGP 
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Η μήτρα ορίστηκε στα 128x128, το ενεργειακό παράθυρο στα 140 KeV 

ενώ η ολοκλήρωση της καταγραφής απαιτούσε τη συλλογή τουλάχιστον 500 

kcounts. Η μονοεπίπεδη (planar) λήψη των εικόνων στην κοιλιακή χώρα 

πραγματοποιήθηκε με τον ασθενή σε ύπτια θέση.  

Σε όλους τους ασθενείς είχε προηγηθεί κένωση της ουροδόχου κύστης 

για αποφυγή ψευδών αποτελεσμάτων. Η επανάληψη της απεικόνισης με 

τοποθέτηση μολύβδινης πλάκας στην ανατομική περιοχή της ουροδόχου 

κύστης ήταν απαραίτητη στις περιπτώσεις ανεπαρκούς κένωσης και συλλογής 

μεγάλου αριθμού κρούσεων από την ακτινοβολούσα ουροδόχο κύστη. 

Τα δεδομένα μεταφέρθηκαν σε ένα σταθμό επεξεργασίας και 

επισκόπησης (Xeleris 2.0 Functional Imaging Workstation), όπου και έγινε η 

αξιολόγηση των σπινθηρογραφικών εικόνων. 

γ) Αξιολόγηση των σπινθηρογραφικών εικόνων 

Οι εικόνες στην κοιλιακή χώρα εκτιμήθηκαν αφού προηγήθηκε 

χωρισμός του εντέρου σε πέντε (5) τμήματα: λεπτό έντερο (Α), ανιόν κόλον 

(Β), εγκάρσιο κόλον (Γ), κατιόν κόλον (Δ) και ορθοσιγμοειδές (Ε). 

Σε πρώτη φάση έγινε η ποιοτική εκτίμηση των εικόνων, από την οποία 

πάρθηκαν πληροφορίες όσον αφορά στην ύπαρξη ή όχι φλεγμονώδους 

εξεργασίας καθώς και στην εντόπιση αυτής. Η σπινθηρογραφική μελέτη 

θεωρήθηκε θετική στην περίπτωση ανίχνευσης αυξημένης πρόσληψης του 

ραδιοφαρμάκου σε κάποιο από τα πέντε προαναφερθέντα τμήματα του 

εντέρου.  

Σε δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκε ποσοτική ανάλυση προκειμένου 

να εκτιμηθεί η δραστηριότητα της νόσου. Η φυσιολογικά αναμενόμενη μέγιστη 

πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου εντοπίζεται στη λαγόνιο ακρολοφία, η οποία 
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ορίστηκε ως σημείο αναφοράς.  Σε κάθε σπινθηρογραφική μελέτη και για κάθε 

ασθενή χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος χάραξης περιοχών ενδιαφέροντος (ROIs) 

ίδιου μεγέθους στη λαγόνιο ακρολοφία και στα πέντε τμήματα του εντέρου. Σε 

όλες τις περιπτώσεις υπολογίσθηκε ο αριθμός των κρούσεων εντός της 

περιοχής ενδιαφέροντος του κάθε τμήματος χωριστά και της λαγονίου 

ακρολοφίας και πραγματοποιήθηκε σύγκριση αυτών.  

Η βαθμολόγηση ορίστηκε με την παρακάτω κλίμακα: score 0: χωρίς 

παθολογικά αυξημένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου στο σημείο 

ενδιαφέροντος,  score 1: ήπιου βαθμού αυξημένη πρόσληψη, χαμηλότερη 

από αυτήν της λαγονίου ακρολοφίας, score 2: μετρίου βαθμού αυξημένη 

πρόσληψη, ίση με αυτήν της λαγονίου ακρολοφίας,  score 3: έντονου βαθμού 

αυξημένη πρόσληψη, υψηλότερη από αυτήν της λαγονίου ακρολοφίας.  

Όλα τα τμήματα του εντέρου βαθμολογήθηκαν με την ανωτέρω κλίμακα 

και τα σπινθηρογραφικά ευρήματα συγκρίθηκαν με τα εργαστηριακά και τα 

ενδοσκοπικά.  

Η αξιολόγηση των σπινθηρογραφικών εικόνων, ποιοτική και ποσοτική, 

έγινε από τρεις πυρηνικούς ιατρούς. Οι διαγνώστες δεν γνώριζαν, εκ των 

προτέρων, την ακριβή εντόπιση της νόσου και τα ενδοσκοπικά ευρήματα. 

Υπήρξε πλήρης συμφωνία μεταξύ των ιατρών σε όλες τις περιπτώσεις.  

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Προκειμένου να εκτιμηθεί συγκριτικά η συμφωνία μεταξύ των δύο 

σπινθηρογραφικών μεθόδων, πραγματοποιήθηκε υπολογισμός της τιμής του 

kappa (k) για κάθε ένα από τα πέντε τμήματα του εντέρου. Χρησιμοποιήθηκε 

το τετράγωνο της διαφοράς μεταξύ των κατηγοριών (quadratic weights) 
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επειδή η κλίμακα μέτρησης ήταν διαβαθμιζόμενη (τακτική) (0,1,2,3) (139). Η 

ερμηνεία των kappa statistics όσον αφορά την συμφωνία ήταν ως εξής: < 

0.21-0.40, μικρή συμφωνία; 0.41-0.60, μέση συμφωνία; 0.61-0.80, καλή 

συμφωνία; 0.81-1.00, πολύ καλή συμφωνία. Ο υπολογισμός της τιμής του  

kappa και των διαστημάτων αξιοπιστίας (confidence intervals [CI]) 

πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του πακέτου StatsDirect έκδοση 2.2.6. 

Άλλοι υπολογισμοί έγιναν με την βοήθεια του πακέτου Graph Prism 

version 3.00 for Windows (Graph-Pad Software, San Giego, USA). Ως όριο 

στατιστικής σημαντικότητας τέθηκε το 0.05. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

α) Ενδοσκοπικά ευρήματα 

Στον εξεταζόμενο πληθυσμό μας, και οι 23 ασθενείς είχαν ενδοσκοπικά 

ευρήματα συμβατά με ΙΦΕΝ σε ενεργό φάση.  

Από τα 6 περιστατικά με νόσο Crohn, 2 ασθενείς είχαν νόσο 

εντοπισμένη στον ειλεό, 2 ασθενείς είχαν νόσο στον ειλεό και στο παχύ έντερο 

και 2 ασθενείς είχαν νόσο εντοπισμένη στο παχύ έντερο. Κανένας από τους 

ασθενείς δεν είχε προσβολή του ανωτέρου πεπτικού. 

Από τα 17 περιστατικά με ελκώδη κολίτιδα, 10 ασθενείς έπασχαν από 

αριστερή ελκώδη κολίτιδα και οι υπόλοιποι 7 ασθενείς από εκτεταμένη 

κολίτιδα. 

β) Σπινθηρογραφικά ευρήματα 

Οι ασθενείς που συμπεριλήφθησαν στη μελέτη ήταν σε ενεργό φάση 

της νόσου με μέση τιμή CDAI: 288 για τη νόσο Crohn, μέση τιμή SCCAI: 8.5 

για την ελκώδη κολίτιδα και CRP: 5.6 mg/dl. Ανεπιθύμητες ενέργειες δεν 
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αναφέρθηκαν ούτε κατά τη διάρκεια ούτε μετά την ολοκλήρωση της 

σπινθηρογραφικής μελέτης. 

Η σπινθηρογραφική μελέτη με τα επισημασμένα λευκοκύτταρα ήταν 

θετική σε όλους τους ασθενείς και αντίστοιχη με τα ενδοσκοπικά ευρήματα. Τα 

ευρήματα της μελέτης με Tc-99m (V) DMSA συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα της 

μελέτης με Tc-99m HMPAO WBC σε 135 τμήματα. Επιπλέον τα 

αποτελέσματα των ραδιοϊσοτοπικών μεθόδων συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα 

ενδοσκοπικά. 

Τα ευρήματα της μελέτης με το Tc-99m (V) DMSA ήταν σε πλήρη 

συμφωνία με αυτά της μελέτης με το Tc-99m HMPAO WBC σε 98 (Εικόνα 

2,3) και σε ασυμφωνία σε 37 τμήματα (Εικόνα 4).  
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Εικόνα 2 

a) Στη σπινθηρογραφική μελέτη με Tc-99m HMPAO WBC σε ασθενή με 

ΙΦΕΝ σε ενεργό φάση (νόσος Crohn) παρατηρείται αυξημένη πρόσληψη 

στο λεπτό έντερο και στο κατιόν κόλον. 

b) Στη σπινθηρογραφική μελέτη με Tc-99m (V) DMSA στον ίδιο ασθενή 

παρατηρείται αυξημένη πρόσληψη στο λεπτό έντερο ενώ η πρόσληψη 

στο κατιόν κόλον είναι χαμηλότερου βαθμού. 
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Εικόνα 3 

Στη σπινθηρογραφική μελέτη με a) Tc-99m HMPAO WBC και b) Tc-99m 

(V) DMSA σε ασθενή με ΙΦΕΝ σε ενεργό φάση (ελκώδη κολίτιδα) 

παρατηρείται αυξημένη πρόσληψη, διαφορετικού όμως βαθμού, στο 

εγκάρσιο και το κατιόν κόλον. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 53



Εικόνα 4 

a) Στη σπινθηρογραφική μελέτη με Tc-99m HMPAO WBC σε ασθενή με 

ΙΦΕΝ σε ενεργό φάση (ελκώδη κολίτιδα) παρατηρείται αυξημένη 

πρόσληψη σε ολόκληρο το παχύ έντερο. 

b) Στη σπινθηρογραφική μελέτη με Tc-99m (V) DMSA στον ίδιο ασθενή 

δεν παρατηρείται παθολογική πρόσληψη στην κοιλιακή χώρα (ψευδώς 

αρνητικό αποτέλεσμα). 
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Στους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα, η βαθμολόγηση από την ποσοτική 

ανάλυση ήταν σύμφωνη για τις δυο τεχνικές σε 74 (70,5%) τμήματα και 

παρουσίασε διαφορά σε 31 (29,5%) ενώ στους ασθενείς με νόσο Crohn 

είχαμε συμφωνία σε 24 (80%) και ασυμφωνία σε 6 (20%) τμήματα.  

Η σύγκριση των ενδοσκοπικών και των σπινθηρογραφικών ευρημάτων 

της μελέτης με Tc-99m HMPAO WBC ανέδειξε συμφωνία (αληθώς θετικά) σε 

124 (91,9%) και ασυμφωνία (ψευδώς αρνητικά) σε 11 (8,1%) τμήματα. Όσον 

αφορά τη σύγκριση με την Tc-99m (V) DMSA μελέτη, συμφωνία (αληθώς 

θετικά) υπήρξε σε 114 (84,4%) και ασυμφωνία (ψευδώς αρνητικά) σε 21 

(16,6%) τμήματα.  

Η ευαισθησία του Tc-99m HMPAO WBC και Tc-99m (V) DMSA 

υπολογίστηκε στο 91% και 84% αντίστοιχα.  

Οι δυο σπινθηρογραφικές μελέτες δεν παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντική διαφορά (Ρ: 0,09), ωστόσο όσον αφορά στην ευαισθησία, η μελέτη 

με Tc-99m HMPAO WBC φάνηκε να έχει μικρό προβάδισμα.  

Σε δύο ασθενείς (2/23, 8,7%) με ελκώδη κολίτιδα σε φάση έξαρσης δεν 

ανιχνεύθηκε εστία αυξημένης καθήλωσης του Tc-99m (V) DMSA στην 

κοιλιακή χώρα (ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα). 

Η ανάλυση της συμφωνίας με kappa statistics έδειξε τα εξής 

αποτελέσματα: 0.75 (0.41-1.00), 0.61 (0.22-1.00), 0.56 (0.24-0.87), 0.52 

(0.17-0.86) και 0.60 (0.24-0.96) για τα τμήματα 1 έως 5 αντίστοιχα.  

Όσον αφορά την εντόπιση της νόσου, η μελέτη με Tc-99m HMPAO 

WBC φάνηκε να απεικονίζει καλύτερα το προσβεβλημένο τμήμα του εντέρου. 

Ωστόσο σε έναν ασθενή (1/23) με ελκώδη κολίτιδα και ενδοσκοπικά 

επιβεβαιωμένη εκτεταμένη νόσο στο παχύ έντερο, η μελέτη με Tc-99m (V) 
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DMSA ανέδειξε αυξημένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου στο ανιόν κόλον, η 

οποία δεν παρατηρήθηκε στη μελέτη με Tc-99m HMPAO WBC. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Οι ΙΦΕΝ αποτελούν μια ετερογενή ομάδα χρόνιων παθήσεων, 

περιλαμβάνουν την νόσο Crohn και την ελκώδη κολίτιδα και έχουν κοινό 

γνώρισμα τους την παρουσία φλεγμονωδών αλλοιώσεων στο γαστρεντερικό 

σωλήνα. Η κλινική εικόνα τους χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα 

επεισόδια υφέσεων και εξάρσεων. Η αιτιολογία τους δεν έχει διευκρινισθεί 

πλήρως, θεωρούνται πολυπαραγοντικές νόσοι και φαίνεται να προκαλούνται 

από την αλληλεπίδραση γενετικών, ανοσολογικών και περιβαλλοντικών 

παραγόντων (1-3,47-49,62). 

Για το χειρισμό των ασθενών με ΙΦΕΝ, εκτός από την ακριβή 

διάγνωση, εξίσου σημαντικό ρόλο παίζουν η εκτίμηση της έκτασης και ο 

καθορισμός της βαρύτητας της νόσου. Τα ανωτέρω μπορούν να επηρεάσουν 

σε μεγάλο βαθμό την θεραπευτική προσέγγιση και την πρόγνωση των 

ασθενών (62,88,126,130,134). 

Η διάγνωση και η διαχρονική παρακολούθηση βασίζονται κατά κύριο 

λόγο στην ιστολογική εξέταση βιοψιακού υλικού που λαμβάνεται από τον 

ενδοσκοπικό έλεγχο ή την χειρουργική επέμβαση (126).  

Οι ακτινολογικές τεχνικές, που συχνά πραγματοποιούνται στη 

συγκεκριμένη ομάδα ασθενών, έχουν επικουρικό κυρίως ρόλο. Η 

χρησιμότητας τους ενδείκνυται στις περιπτώσεις υπόνοιας επιπλοκών ή, σε 

ασθενείς με νόσο Crohn, για την αναζήτηση παθολογικών βλαβών στο λεπτό 

έντερο (78-85). 
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Δυστυχώς, οι προαναφερθείσες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένου και 

του επεμβατικού χαρακτήρα του ενδοσκοπικού ελέγχου, είναι δύσκολα 

αποδεκτές από τον ασθενή, απαιτούν κατάλληλη προετοιμασία του εντέρου 

και αντενδεικνύνται στην οξεία φάση της νόσου λόγω των ενδεχόμενων 

επιπλοκών που μπορεί να προκαλέσουν, συγκεκριμένα τοξικό μεγάκολο 

(68,78-85,126). 

Προκειμένου να ξεπεραστούν οι προαναφερθείσες δυσκολίες, γίνονται 

προσπάθειες ανάπτυξης εναλλακτικών μεθόδων διάγνωσης και εκτίμησης της 

δραστηριότητας της νόσου, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης 

ραδιοϊσοτόπων. 

Οι σπινθηρογραφικές τεχνικές έχουν μη επεμβατικό χαρακτήρα, δεν 

απαιτούν προετοιμασία, είναι καλά ανεκτές από τον ασθενή, μπορούν να 

απεικονίσουν ενεργό νόσο τόσο στο λεπτό όσο και στο παχύ έντερο και 

μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης της νόσου 

(130,134). 

Η Πυρηνική Ιατρική έχει στη διάθεση της πληθώρα ραδιοφαρμάκων για 

την ανάδειξη των φλεγμονωδών εξεργασιών γενικότερα. Ο ρόλος τους στην 

εντόπιση της παθολογίας στο λεπτό και στο παχύ έντερο στις ΙΦΕΝ έχει 

προβληματίσει κατά καιρούς τη διεθνή βιβλιογραφία. 

Το Ga-67 citrate ήταν το πρώτο ραδιοφάρμακο που μελετήθηκε για 

αυτό το σκοπό. Η φυσιολογική αποβολή του από το έντερο καθώς και η 

μεγάλη χρονική απόκλιση από την χορήγηση μέχρι την απεικόνιση, το 

καθιστούν ακατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρήση (134). 

Το Tc-99m diethylenetriamine pentaacetic acid (DTPA),  τα 

νανοκολλοειδή σωματίδια επισημασμένα με Tc-99m και η σουκραφλάτη 
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επισημασμένη με Tc-99m αποτελούν μερικά μόνο από τα ραδιοφάρμακα που 

μελετήθηκαν στη συνέχεια (134). 

Το 1981, ο Segal και συν. καθώς και ο Saverymmuttu και συν., 

ταυτόχρονα αλλά ανεξάρτητα, χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά τα 

επισημασμένα λευκοκύτταρα με In-111 στις ΙΦΕΝ. Τα αποτελέσματα τους 

ήταν ικανοποιητικά ενώ ακολούθησε στη συνέχεια  επιβεβαίωση των ανωτέρω 

ευρημάτων από άλλους ερευνητές. Ωστόσο η υψηλή ακτινική επιβάρυνση, η 

δύσκολη διαθεσιμότητα καθώς και η μη ικανοποιητική ποιότητα εικόνας 

περιόρισαν σημαντικά τη χρήση του In-111 (87,88,130,134). 

Το 1986 κατέστη δυνατή η επισήμανση των λευκοκυττάρων με Tc-99m. 

Τα αποτελέσματα ήταν εξίσου καλά ενώ τα πλεονεκτήματα του συγκριτικά με 

το In-111 όσον αφορά την ακτινική επιβάρυνση, τη διαθεσιμότητα, την 

ποιότητα εικόνας και το χαμηλότερο κόστος τους έδωσαν σαφές προβάδισμα. 

Το σκεύασμα που χρησιμοποιείται  κυρίως για την επισήμανση είναι το Tc-

99m ΗΜΡΑΟ (86-88).  

Η χρήση του Tc-99m ΗΜΡΑΟ WBC στην ανίχνευση, εντόπιση και 

εκτίμηση της ενεργότητας της νόσου έχει μελετηθεί επαρκώς. Τα 

βιβλιογραφικά δεδομένα αναφέρουν υψηλά ποσοστά ευαισθησίας, ειδικότητας 

και ακρίβειας που κυμαίνονται μεταξύ 95%-100%, 85%-100% και 92%-100% 

αντίστοιχα (86-88,134,135,137).  

Επίσης το συγκεκριμένο ραδιοφάρμακο φαίνεται να έχει καλά 

αποτελέσματα όσον αφορά στην εντόπιση φλεγμονώδους εξεργασίας στο 

λεπτό έντερο και στην ανίχνευση επιπλοκών όπως συρίγγια και αποστήματα 

(134,135,137). 
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Η επανεμφάνιση συμπτωμάτων σε ασθενείς με νόσο Crohn σε 

σύντομο χρονικό διάστημα μετά από πρόσφατη κολεκτομή αποτελεί συχνό 

κλινικό πρόβλημα, δεδομένου ότι μπορεί να οφείλονται είτε σε υποτροπή της 

νόσου είτε στην χειρουργική επέμβαση. Τα επισημασμένα λευκοκύτταρα 

συμβάλουν στη διαφορική διάγνωση καθώς και στην ανάδειξη υποτροπής 

ακόμα και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς (136). 

 Η επιλογή των ασθενών που θα υποβληθούν σε σπινθηρογράφημα με 

επισημασμένα λευκοκύτταρα φαίνεται να επηρεάζεται από τα επίπεδα της 

CRP. Δεδομένου ότι η CRP αποτελεί  αξιόπιστο δείκτη της ενεργότητας της 

νόσου, ασθενείς με επίπεδα υψηλότερα των 5 mg.l-1  θεωρούνται οι πλέον 

κατάλληλοι. Η συγκεκριμένη τιμή θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει 

κριτήριο αναφοράς για τη διεξαγωγή της μελέτης και τη μείωση του αριθμού 

ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων (140). 

Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο του στις ΙΦΕΝ, οι ερευνητές έχουν 

μελετήσει και το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τομογραφικών απεικονίσεων 

μονής εκπομπής φωτονίων (SPECT). Η μονοεπίπεδη (planar) απεικόνιση 

στην κοιλιακή χώρα αποτελεί την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική 

φαίνεται όμως πως οι τομογραφικές λήψεις μπορούν να ανιχνεύσουν, σε 

κάποιες περιπτώσεις, με μεγαλύτερη ευκρίνεια τα σημεία εντόπισης της νόσου 

καθώς και την έκταση της φλεγμονώδους εξεργασίας (141,142). 

Βασιζόμενοι στα καλά πιστοποιημένα δεδομένα των μελετών, οι 

ερευνητές εκτίμησαν επιπλέον την αξία του  Tc-99m ΗΜΡΑΟ WBC στην 

υποκλινική φάση των ΙΦΕΝ, όπου οι ασθενείς εμφανίζουν εξωεντερικές 

εκδηλώσεις χωρίς κλινικά στοιχεία προσβολής του γαστρεντερικού σωλήνα. 

Έχοντας ως σημείο αναφοράς τα ενδοσκοπικά ευρήματα, η σπινθηρογραφική 
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μελέτη φαίνεται ικανή να αναδείξει την φλεγμονώδη εξεργασία ακόμα και αν 

αυτή βρίσκεται σε υποκλινικό στάδιο (89). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και στο γενικό μέρος, ο ενδοσκοπικός έλεγχο 

και ο βαριούχος υποκλυσμός παρέχουν στην πλειονότητα των περιπτώσεων 

επαρκείς πληροφορίες όσον αφορά την έκταση και τη βαρύτητα της 

φλεγμονώδους εξεργασίας στις ΙΦΕΝ (80,126,127). Ωστόσο, λόγω του 

υψηλού κινδύνου επιπλοκών που μπορεί να προκαλέσουν σε ασθενείς με 

βαριά μορφή της νόσου, η εφαρμογή τους συχνά αντενδεικνύται. Σε αυτές τις 

ειδικές περιπτώσεις η αξονική τομογραφία κοιλίας αποτελεί την συχνότερα 

χρησιμοποιούμενη μέθοδο για τον καθορισμό της έκτασης της εντερικής 

φλεγμονής, της ενεργότητας της νόσου και τυχόν επιπλοκών (82-85).  

Η σύγκριση της αξονικής τομογραφία και του σπινθηρογραφήματος με 

Tc-99m HMPAO WBC απασχόλησε τους ερευνητές, δεδομένου ότι και οι δύο 

μέθοδοι έχουν αναγνωρισμένη αξία στις ΙΦΕΝ. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

υπεροχή των επισημασμένων λευκοκυττάρων στην ανίχνευση της προσβολής 

του εγγύτερου παχέος εντέρου και της τμηματικής ενεργότητας της νόσου ενώ 

η αξονική τομογραφία πλεονεκτεί στην εντόπιση επιπλοκών μειονεκτεί όμως 

λόγω της υψηλότερης, τετραπλάσιας, ακτινικής επιβάρυνσης που δέχεται ο 

ασθενής (82-85).  

Τα βιβλιογραφικά δεδομένα δεν αφήνουν πλέον κανένα περιθώριο 

αμφισβήτησης του ρόλου του Tc-99m HMPAO WBC στις ΙΦΕΝ. Ωστόσο η 

εφαρμογή τους περιορίζεται σημαντικά λόγω του υψηλού κόστους, της 

ιδιαίτερα πολύπλοκης διαδικασίας απομόνωσης και επισήμανσης των 

λευκοκυττάρων καθώς και της επαναχορήγησης τους στους ασθενείς. 

Δυστυχώς τα προαναφερθέντα μειονεκτήματα καθιστούν το συγκεκριμένο 
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ραδιοφάρμακο μη πρακτικό για χρήση στην καθημερινή κλινική πράξη 

(92,93,127-129,131).  

Οι  περιορισμοί που προαναφέρθηκαν ώθησαν τους ερευνητές στην 

εναλλακτική χρήση ή ακόμα και παραγωγή ενός ραδιοφαρμάκου ισάξιας 

αποδοτικότητας με το ευρέως αποδεκτό Tc-99m HMPAO WBC  αλλά 

ευκολότερης παρασκευής.   

Η αρχική βιβλιογραφική προσέγγιση περιλαμβάνει ραδιοφάρμακα με 

αναγνωρισμένη αξία στις φλεγμονές γενικότερα όπως οι επισημασμένες 

πολυκλωνικές ή μονοκλωνικές ανοσοσφαιρίνες καθώς και η τεχνική PET. Ο 

ρόλος τους στην ανάδειξη εντερικών φλεγμονών μελετήθηκε είτε μεμονωμένα 

είτε συγκριτικά με τα επισημασμένα λευκοκύτταρα (94,127-132). 

Η μία προσέγγιση αφορά τη διαγνωστική αξία των επισημασμένων με 

In-111 ή Tc-99m πολυκλωνικών ανθρώπινων ανοσοσφαιρινών (Human 

Immunoglobulin G, [HIG]) στις ΙΦΕΝ. Τα ποσοστά ευαισθησίας, ειδικότητας 

και ακρίβειας για τη διάγνωση και την εκτίμηση της έκτασης της νόσου ήταν 

100%, 85%, 96% αντίστοιχα για το Tc-99m HMPAO WBC  και 70%, 85%, 

74% για το Tc-99m HIG. Με βάση τα ανωτέρω αποτελέσματα, η χρήση τους 

περιορίζεται μόνο σε περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των επισημασμένων 

λευκοκυττάρων (127,128). 

Μία άλλη προσέγγιση αποτέλεσε η in vivo επισήμανση των 

λευκοκυττάρων. Τον προσδέτη στη συγκεκριμένη κατηγορία ραδιοφαρμάκων 

αποτελούν μονοκλωνικά αντισώματα έναντι των κοκκιοκυττάρων ενώ για τα 

σκευάσματα που κυκλοφορούν (Anti-granulocyte BW250/183 και Leucoscan) 

ο ιχνηθέτης είναι το Tc-99m. Ο ρόλος τους στην εντόπιση φλεγμονώδους 

εξεργασίας είναι αναγνωρισμένος και η συνεισφορά τους στην καθημερινή 
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πράξη σημαντική, δεδομένης της ευκολίας στον τρόπο παρασκευής και 

συνολικής διαδικασίας της εξέτασης (129,130-132). 

Οι μελέτες που αφορούν το Tc-99m AGAb BW250/183 δεν είναι 

ιδιαίτερα ενθαρρυντικές και η ευαισθησία για τη διάγνωση των ΙΦΕΝ δεν 

ξεπερνά το 63%. Όσον αφορά το Tc-99m Leucoscan, τα δεδομένα δεν 

διαφοροποιούνται. Η διαγνωστική αξία για τις ΙΦΕΝ είναι χαμηλή πλην μίας 

μελέτης που έδειξε υψηλή ευαισθησία (87%), με τεχνική Spect και απεικόνιση 

4 ωρών μετά τη χορήγηση του ραδιοφαρμάκου, εις βάρος όμως της άριστης 

ειδικότητας των πρώιμων λήψεων (129-132). 

Τα πρώτα βιβλιογραφικά δεδομένα για τη διαγνωστική αξία των 

επισημασμένων μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι της Ε- σελεκτίνης (Tc-

99m anti E-selectin monoclonal antibodies) στις ΙΦΕΝ ήταν ενθαρρυντικά, 

ωστόσο η τεχνική δεν επιβεβαιώθηκε σε βαθμό ικανό να την καταστήσει 

γενικότερα αποδεκτή (133). 

Η τεχνική ΡΕΤ με χρήση F-18 FDG έχει αναγνωρισμένο ρόλο στην 

ανάδειξη φλεγμονωδών εξεργασιών σε οστά και μαλακά μόρια. Η αξία της 

στην εντόπιση της εντερικής προσβολής σε ασθενείς με ΙΦΕΝ αποτελεί 

ενδιαφέρον ερευνητικό πεδίο, ωστόσο οι υπάρχουσες μελέτες αφορούν 

κυρίως τη νόσο Crohn. Η τεχνική έχει καλή ευαισθησία για την εντόπιση 

τμημάτων με μετρίου προς σοβαρού βαθμού προσβολή, ενώ ο ρόλος της 

στον έλεγχο της ενεργότητας της νόσου και στη διαχρονική παρακολούθηση 

των ασθενών μένει να προσδιοριστεί μελλοντικά (94). 

Με βάση τα προαναφερθέντα βιβλιογραφικά δεδομένα, η χρήση, η 

χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα του Tc-99m HMPAO WBC  στις ΙΦΕΝ 
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είναι αναμφισβήτητη και η πιθανότητα ύπαρξης εναλλακτικής 

σπινθηρογραφικής μεθόδου φαντάζει μικρή. 

Το ενδιαφέρον των ερευνητών επικεντρώθηκε πρόσφατα στο  Tc-99m 

(V) DMSA, έναν ογκόφιλο, χαμηλού μοριακού βάρους παράγοντα που έχει 

συμβάλει σημαντικά  στην σπινθηρογραφική διάγνωση του μυελοειδούς 

καρκίνου του θυρεοειδούς αδένα και των μεταστάσεων του καθώς και λοιπών 

κακοηθειών (143-147). Ωστόσο η αποτελεσματικότητα του στην ανάδειξη 

φλεγμονής είναι αναγνωρισμένη και πλεονεκτεί στη διάγνωση 

οστεομυελίτιδας, αποστήματος του ψοΐτου μυός, οστικών και αρθρικών 

λοιμώξεων (90, 91).  

Ο μηχανισμός πρόσληψης του Tc-99m (V) DMSA στις κακοήθεις 

βλάβες και στις φλεγμονώδεις εστίες δεν έχει εξακριβωθεί πλήρως. Σε 

κάποιες περιπτώσεις συμπεριφέρεται όμοια με το ιόν του φωσφόρου και 

καθηλώνεται σε αποτιτανωμένες βλάβες. Εντούτοις, ο πιθανότερος 

μηχανισμός πρόσληψης του στις φλεγμονές θεωρείται η αυξημένη 

διαπερατότητα των τριχοειδικών αγγείων και, κατά συνέπεια, η διήθηση του 

ραδιοφαρμάκου στον διάμεσο χώρο (90-93).  

Δεδομένης της αποτελεσματικότητας του Tc-99m (V) DMSA στην 

ανάδειξη των φλεγμονών, της εύκολης αποδοχής του από τον ασθενή, του 

χαμηλού κόστους, του εύκολου τρόπου παρασκευής και συνολικής 

διαδικασίας της μελέτης, οι ερευνητές ασχολήθηκαν με τον ρόλο του στις 

ΙΦΕΝ (92,93). 

Η πρώτη εργασία δημοσιεύθηκε το 2001 από τον Lee BF και συν., οι 

οποίοι εκτίμησαν τη χρησιμότητα του συγκεκριμένου ραδιοφαρμάκου στην 

ανίχνευση και εντόπιση της εντερικής φλεγμονής. Η ομάδα των 62 ασθενών 
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που μελετήθηκε περιλάμβανε περιστατικά με ποικίλου είδους εντερικές 

φλεγμονές όπως ΙΦΕΝ, σκωληκοειδίτιδα με απόστημα, ψευδομεμβρανώδη 

και ηωσινοφιλική κολίτιδα, φλεγμονώδη και ισχαιμική κολίτιδα. Τα ποσοστά 

ευαισθησίας, ειδικότητας και ακρίβειας ήταν 95%, 94% και 95% αντίστοιχα. Τα 

3 ψευδώς αρνητικά περιστατικά αποδόθηκαν σε ήπιου βαθμού φλεγμονώδη 

εξεργασία ενώ τα 2 ψευδώς θετικά αποδόθηκαν σε συνυπάρχουσα εντερική 

αιμορραγία και αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου αντίστοιχα (92). 

Στη συνέχεια το 2003 ο Κουτρουμπάκης Ι και συν. ασχολήθηκαν με την 

εκτίμηση της σπινθηρογραφικής μελέτης με Tc-99m (V) DMSA σε ασθενείς με 

ΙΦΕΝ. Συνολικά μελετήθηκαν 76 ασθενείς χωρισμένοι σε 3 ομάδες: ΙΦΕΝ σε 

ενεργό φάση (36), ΙΦΕΝ σε φάση ύφεσης (28) και ποικίλες εντερικές νόσοι 

(12). Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αξία του Tc-99m (V) DMSA στις 

ΙΦΕΝ. Επιπλέον αναδεικνύουν το ρόλο του ραδιοφαρμάκου στην αναγνώριση 

ασθενών με ενεργό φάση της νόσου και στην εκτίμηση της ενεργότητας της. 

Τα ποσοστά ευαισθησίας και ειδικότητας ήταν 92% και 86% αντίστοιχα (93). 

Συνοψίζοντας, βάσει των αποτελεσμάτων των προαναφερθέντων 

μελετών, το Tc-99m (V) DMSA αποτελεί μια μη επεμβατική, πρακτική και 

ακριβείας μέθοδο για την ανίχνευση, εντόπιση και εκτίμηση της ενεργότητας 

στις ΙΦΕΝ. 

Στην παρούσα μελέτη αξιοποιήσαμε τα ανωτέρω όσον αφορά το ρόλο 

του Tc-99m (V) DMSA  στις ΙΦΕΝ, επιβεβαιώσαμε τα δεδομένα και 

ταυτόχρονα πραγματοποιήσαμε σπινθηρογραφική σύγκριση με το ευρέως 

αποδεκτό Tc-99m HMPAO WBC. 

Ο συνδυασμός των πλεονεκτημάτων και των ενθαρρυντικών 

αποτελεσμάτων του Tc-99m (V) DMSA στις ΙΦΕΝ  από τη διεθνή 
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βιβλιογραφία θα μπορούσε να το κατοχυρώσει ως την ιδανική εναλλακτική 

λύση. 

Η παρούσα μελέτη δεν συμπεραίνει σημαντική διαφορά μεταξύ της 

σπινθηρογραφικής απεικόνισης με Tc-99m (V) DMSA  και Tc-99m HMPAO 

WBC όσον αφορά την ευαισθησία της διάγνωσης των ΙΦΕΝ σε ενεργό φάση. 

Ωστόσο τα επισημασμένα λευκοκύτταρα είναι ανώτερα στην ανατομική 

απεικόνιση του εντέρου και στον ακριβή καθορισμό της έκτασης της νόσου. 

Η σύγκριση των δυο ραδιοϊσοτοπικών μελετών πραγματοποιήθηκε σε 

135 τμήματα του εντέρου και παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των 

σπινθηρογραφικών ευρημάτων και της βαθμολόγησης των πασχόντων 

τμημάτων.  

Στη δική μας μελέτη η συσχέτιση ήταν σε μικρό βαθμό ακριβέστερη 

στους ασθενείς με νόσο Crohn από τους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.  

Επιπλέον καλή συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ των ενδοσκοπικών 

και των σπινθηρογραφικών ευρημάτων. Όσον αφορά το Tc-99m HMPAO 

WBC, 11 τμήματα με ενδοσκοπικά επιβεβαιωμένη ΙΦΕΝ σε ενεργό φάση δεν 

προσέλαβαν το ραδιοφάρμακο. Όσον αφορά το Tc-99m (V) DMSA, τα 

ψευδώς αρνητικά, έχοντας ως μέθοδο αναφοράς την κολονοσκόπηση, 

φτάνουν  τα 21 τμήματα. Οι ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα φαίνεται να 

επηρεάζονται περισσότερο, πιθανότατα λόγω της πλειονότητας τους 

συγκριτικά με τους ασθενείς με νόσο Crohn που συμπεριλήφθηκαν στη 

μελέτη. 

Η ευαισθησία για το Tc-99m HMPAO WBC και το Tc-99m (V) DMSA  

υπολογίσθηκε στο 91% και 84% αντίστοιχα. 
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Όσον αφορά τη συμφωνία μεταξύ των 5 τμημάτων που χωρίστηκε το 

έντερο κατά την σπινθηρογραφική εκτίμηση, τα αποτελέσματα ήταν καλά για 

το λεπτό και το ανιόν κόλον και ικανοποιητικά για το εγκάρσιο κόλον, το κατιόν 

κόλον και το ορθοσιγμοειδές. 

Οι δυο σπινθηρογραφικές μελέτες δεν παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντική διαφορά (Ρ: 0,09).  

Σε δύο ασθενείς (2/23, 8.7%) με ελκώδη κολίτιδα σε φάση έξαρσης, δεν 

ανιχνεύθηκε εστία αυξημένης καθήλωσης του Tc-99m (V) DMSA  στην 

κοιλιακή χώρα (ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα). Παρόλο που οι ασθενείς 

λάμβαναν υψηλές δόσεις κορτικοειδών, η κλινική τους εικόνα δεν παρουσίασε 

σημαντικού βαθμού βελτίωση ώστε να δικαιολογηθούν τα προαναφερθέντα 

ποσοστά. Το ανωτέρω συμφωνεί με τα αντίστοιχα ποσοστά προηγούμενων 

μελετών. 

Η εντόπιση της νόσου φάνηκε να αναδεικνύεται καλύτερα με το Tc-99m 

HMPAO WBC. Παρόλα αυτά σε έναν ασθενή (1/23) με ελκώδη κολίτιδα και 

ενδοσκοπικά επιβεβαιωμένη εκτεταμένη νόσο, η μελέτη με Tc-99m (V) DMSA 

ανέδειξε αυξημένη πρόσληψη στο ανιόν κόλον, η οποία δεν παρατηρήθηκε 

στο σπινθηρογράφημα με επισημασμένα λευκοκύτταρα.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στη μελέτη μας αξιολογήθηκε το Tc-99m (V) DMSA στην ανίχνευση, 

εντόπιση και εκτίμηση της δραστηριότητας στις ΙΦΕΝ. Ωστόσο τον βασικότερο 

άξονα αποτέλεσε η σπινθηρογραφική σύγκριση του με το ευρέως αποδεκτό 

Tc-99m HMPAO WBC. 
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Το Tc-99m (V) DMSA έχει λογικό κόστος, εύκολο τρόπο παρασκευής 

και συνολικής διαδικασίας της μελέτης, είναι καλά ανεκτό από τους ασθενείς 

χωρίς σημαντική χρονική επιβάρυνση. Επιπλέον η  οδός αποβολής του είναι 

το ουροποιητικό σύστημα και όχι το γαστρεντερικό όπως συμβαίνει με το Tc-

99m HMPAO WBC (92,93).  

Η ακτινική επιβάρυνση κυμαίνεται στα ίδια περίπου πλαίσια με τα 

επισημασμένα λευκοκύτταρα αλλά είναι συγκριτικά χαμηλότερη από τις λοιπές 

ακτινολογικές μελέτες, όπως την αξονική τομογραφία κοιλίας, που συχνά 

πραγματοποιούνται στην συγκεκριμένη ομάδα ασθενών (148). 

Με την παρούσα μελέτη επιβεβαιώσαμε τη συμβολή του Tc-99m (V) 

DMSA στις ΙΦΕΝ. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα προέκυψαν από τη 

σύγκριση του με τα επισημασμένα λευκοκύτταρα. Tο Tc-99m (V) DMSA 

αποτελεί μια χρήσιμη, μη επεμβατική, πρακτική και ακριβείας εναλλακτική 

μέθοδο για την εκτίμηση της δραστηριότητας της νόσου στις ΙΦΕΝ. Ωστόσο 

υπολείπεται ελαφρώς του Tc-99m HMPAO WBC στην αξιολόγηση της 

έκτασης της νόσου. Η συμβολή του στη διάγνωση είναι περιορισμένη όμως θα 

μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική σπινθηρογραφική μέθοδο και 

συμπληρωματική τεχνική της κολονοσκόπησης στη  διαχρονική 

παρακολούθηση και στην εκτίμηση της ενεργότητας των ΙΦΕΝ. 
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2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Tc-99m (V) DMSA ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ 

ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρεμπόδιση της αιμάτωσης του παχέος εντέρου προκαλεί ισχαιμική 

κολίτιδα, η οποία αποτελεί τη συχνότερη μορφή ισχαιμίας του γαστρεντερικού 

συστήματος (107,108). Οι περισσότεροι ασθενείς είναι ηλικίας άνω των 60 

ετών. Το φάσμα της κλινικής εικόνας εμπεριέχει τη συχνότερη παροδική 

αναστρέψιμη μη γαγγραινώδη ισχαιμική βλάβη και τη σπανιότερη 

γαγγραινώδη μορφή της νόσου (107). Η πρόγνωση είναι καλή, ωστόσο το 

ποσοστό θνητότητας αυξάνει όταν εκδηλωθεί γάγγραινα (107). 

Η κολονοσκόπηση, παρά τον επεμβατικό της χαρακτήρα, είναι η πιο 

ευαίσθητη μέθοδος για τη διάγνωση και τη διαχρονική παρακολούθηση των 

ασθενών (108-112).  

Οι ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές έχουν εισβάλει τελευταία στο πεδίο 

διερεύνησης της ισχαιμικής κολίτιδας. Δεδομένης της αντιδραστικής 

φλεγμονώδους εξεργασίας που συχνά συνυπάρχει με την ισχαιμική βλάβη, 

ραδιοφάρμακα με αναγνωρισμένο ρόλο στην ανάδειξη των φλεγμονών θα 

μπορούσαν να συμβάλουν στη διάγνωση της (120-124). 

Τα αποτελέσματα των μελετών όσον αφορά τα επισημασμένα 

λευκοκύτταρα με In-111 ή Tc-99m είναι ικανοποιητικά (120-124). 

Ωστόσο ο ρόλος του Tc-99m (V) DMSA στη διάγνωση της ισχαιμικής 

κολίτιδας δεν έχει ερευνηθεί παρά την αναγνωρισμένη συμβολή του στην 

ανάδειξη φλεγμονής συμπεριλαμβανομένης και της εντερικής. 
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Πρόσθετος σκοπός της μελέτης μας είναι ο προσδιορισμός του κατά 

πόσο το Tc-99m (V) DMSA μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική μη 

επεμβατική απεικονιστική μέθοδο στη διάγνωση της ισχαιμικής κολίτιδας. 

 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ  ΜΕΘΟΔΟΣ 

α) Χαρακτηριστικά του πληθυσμού των ασθενών 

Συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν 14 ασθενείς (5 άνδρες και 9 γυναίκες 

με μέσο όρο ηλικίας 70.6 χρόνια) με κλινικά, ενδοσκοπικά και ιστολογικά 

επιβεβαιωμένη ισχαιμική κολίτιδα. Όλοι οι ασθενείς ήταν νοσηλευόμενοι της 

Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 

Η συντηρητική αγωγή που έλαβαν δεν περιλάμβανε φαρμακευτικά 

σκευάσματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα σπινθηρογραφικά 

αποτελέσματα.   

Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε εργαστηριακό έλεγχο, ο οποίος 

περιλάμβανε αριθμό ερυθροκυττάρων, λευκοκυττάρων και αιμοπεταλίων, 

προσδιορισμό αιμοσφαιρίνης, αιματοκρίτη, λευκωματίνης ορού, ΤΚΕ και CRP.  

Κολονοσκόπηση με λήψη βιοψιακού υλικού πραγματοποιήθηκε σε 

όλους τους ασθενείς. Τα ενδοσκοπικά ευρήματα σε κάθε ένα τμήμα του 

εντέρου αξιολογήθηκαν από γαστρεντερολόγους, οι οποίοι δεν γνώριζαν τα 

αντίστοιχα σπινθηρογραφικά αποτελέσματα. 

Τα κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα των ασθενών παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 3. 
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Πίνακας 3. Κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα των ασθενών με 
ισχαιμική κολίτιδα 

 
Αριθμός ασθενών 14 

Μέση ηλικία 70.6 

Άνδρες/ Γυναίκες 5/9 

Καπνιστές/ μη καπνιστές 7/7 

Μορφή νόσου  

    Αναστρέψιμη ισχαιμική εντεροπάθεια 

    Παροδική ισχαιμική κολίτιδα 

    Χρόνια ελκώδης ισχαιμική κολίτιδα 

    Ισχαιμική στένωση εντέρου 

    Χρόνια γάγγραινα 

    Κεραυνοβόλος ισχαιμική κολίτιδα 

 

3 

9 

1 

1 

0 

0 

Εντόπιση νόσου 

     Ανιόν κόλον 

     Σπληνική καμπή 

     Ορθοσιγμοειδές 

     Εκτεταμένη*  

 

2 

8 

3 

1 

 

* Εκτεταμένη ορίζεται η μορφή η οποία εμπλέκει περισσότερες της  μίας 

προαναφερθείσες ανατομικές περιοχές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 70



β) Λήψη σπινθηρογραφικών δεδομένων 

Η σπινθηρογραφική τεχνική πραγματοποιήθηκε μετά από κλινική και 

ενδοσκοπική επιβεβαίωση της ισχαιμικής κολίτιδας.  

Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε κολονοσκόπηση την επόμενη της 

εισαγωγής τους στο νοσοκομείο. Η μελέτη με Tc-99m (V) DMSA 

πραγματοποιήθηκε με μέγιστη χρονική απόκλιση δύο ημερών από τον 

ενδοσκοπικό έλεγχο προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν διαφοροποιήσεις 

στην παθολογία του εντέρου.  

Η λήψη των σπινθηρογραφικών εικόνων ακολούθησε τέσσερις ώρες 

μετά την ενδοφλέβια χορήγηση 555 MBq (15 mCi) του ραδιοφαρμάκου. Η 

όψιμη απεικόνιση στις τέσσερις ώρες θεωρείται ιδανική προκειμένου να 

έχουμε μειωμένη ακτινοβόληση από το υπόστρωμα, βέλτιστη ποιότητας 

εικόνα και καλύτερη ανάδειξη της παθολογίας στην κοιλιακή χώρα. 

Οι λήψεις έγιναν με μονοκέφαλη γ-κάμερα (Millenium; GE Medical 

Systems, Milwaukee, Wis) εφοδιασμένη με κατευθυντήρα χαμηλής ενέργειας 

γενικής χρήσης (LEGP). Η μήτρα ορίστηκε στο 128x128, το ενεργειακό 

παράθυρο στα 140 KeV και η καταγραφή ολοκληρώθηκε μετά τη συλλογή 

τουλάχιστον 500 kcounts. Η μονοεπίπεδη (planar) λήψη των εικόνων στην 

κοιλιακή χώρα πραγματοποιήθηκε με τον ασθενή σε ύπτια θέση.  

Σε όλους τους ασθενείς είχε προηγηθεί κένωση της ουροδόχου κύστης 

για αποφυγή ψευδών αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ανεπαρκούς κένωσης 

πραγματοποιήθηκε επανάληψη της απεικόνισης με τοποθέτηση μολύβδινης 

πλάκας στην ανατομική περιοχή της ουροδόχου κύστης. 
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Τα δεδομένα μεταφέρθηκαν σε ένα σταθμό επεξεργασίας και 

επισκόπησης (Xeleris 2.0 Functional Imaging Workstation), όπου και έγινε η 

αξιολόγηση των σπινθηρογραφικών εικόνων. 

γ) Αξιολόγηση των σπινθηρογραφικών εικόνων 

Το έντερο χωρίστηκε σε πέντε τμήματα: λεπτό έντερο (Α), ανιόν κόλον 

(Β), εγκάρσιο κόλον (Γ), κατιόν κόλον (Δ) και ορθοσιγμοειδές (Ε). 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση και η μελέτη θεωρήθηκε 

θετική στην περίπτωση ανίχνευσης αυξημένης πρόσληψης του 

ραδιοφαρμάκου σε κάποιο από τα πέντε προαναφερθέντα τμήματα.  

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος προχωρήσαμε και σε ποσοτική 

ανάλυση. Η φυσιολογικά αναμενόμενη μέγιστη πρόσληψη του 

ραδιοφαρμάκου παρατηρείται στη λαγόνιο ακρολοφία, όπου και ορίστηκε ως 

σημείο αναφοράς. Περιοχές ενδιαφέροντος (ROIs) ιδίου μεγέθους 

χαράχθηκαν στη λαγόνιο ακρολοφία και σε κάθε ένα από τα πέντε τμήματα 

του εντέρου. Στη συνέχεια υπολογίστηκε ο αριθμός των κρούσεων εντός των 

περιοχών ενδιαφέροντος, πραγματοποιήθηκε σύγκριση αυτών και 

βαθμολόγηση, η οποία ορίστηκε ως εξής: score 0: χωρίς παθολογικά 

αυξημένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου στο σημείο ενδιαφέροντος,  score 1: 

ήπιου βαθμού αυξημένη πρόσληψη, χαμηλότερη από αυτήν της λαγονίου 

ακρολοφίας, score 2: μετρίου βαθμού αυξημένη πρόσληψη, ίση με αυτήν της 

λαγονίου ακρολοφίας,  score 3: έντονου βαθμού αυξημένη πρόσληψη, 

υψηλότερη από αυτήν της λαγονίου ακρολοφίας.  

Τα σπινθηρογραφικά ευρήματα συγκρίθηκαν με τα εργαστηριακά και τα 

ενδοσκοπικά.  
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Η αξιολόγηση των σπινθηρογραφικών εικόνων, ποιοτική και ποσοτική, 

έγινε από τρεις πυρηνικούς ιατρούς, οι οποίοι δεν γνώριζαν την ακριβή 

εντόπιση της νόσου και τα ενδοσκοπικά ευρήματα. Υπήρξε πλήρης συμφωνία 

μεταξύ των ιατρών σε όλες τις περιπτώσεις.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

α) Ενδοσκοπικά ευρήματα 

Στον εξεταζόμενο πληθυσμό και οι 14 ασθενείς είχαν ενδοσκοπικά 

ευρήματα συμβατά με ισχαιμική κολίτιδα. 

Όσον αφορά τη μορφή της νόσου, 3 ασθενείς είχαν αναστρέψιμη 

ισχαιμική εντεροπάθεια, 9 είχαν παροδική ισχαιμική κολίτιδα, και οι λοιποί δύο 

ισχαιμική στένωση και χρόνια ελκώδη ισχαιμική κολίτιδα αντίστοιχα. 

Όσον αφορά την εντόπιση της νόσου, 8 ασθενείς είχαν προσβολή της 

σπληνικής καμπής, 3 του ορθοσιγμοειδούς, 2 του ανιόντος κόλου και ένας 

είχε εκτεταμένη νόσο. 

β) Σπινθηρογραφικά ευρήματα 

Ανεπιθύμητες ενέργειες δεν παρατηρήθηκαν σε κανέναν από τους 14 

ασθενείς κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας της σπινθηρογραφικής μελέτης. Ο 

ενδοσκοπικός έλεγχος ανέδειξε ευρήματα χαρακτηριστικά ισχαιμικής 

κολίτιδας, τα οποία επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια και ιστολογικά. Σε 3 από 

τους 14 ασθενείς (3/14) που υποβλήθηκαν σε σπινθηρογραφική μελέτη με  

Tc-99m (V) DMSA παρατηρήθηκε μετρίου βαθμού αυξημένη πρόσληψη του 

ραδιοφαρμάκου στο έντερο (Εικόνα 5). Τα ενδοσκοπικά αποτελέσματα 

επιβεβαίωσαν πλήρως την σπινθηρογραφική εντόπιση της νόσου. Οι λοιποί 
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ασθενείς (11/14) δεν παρουσίασαν την αναμενόμενη πρόσληψη του 

ραδιοφαρμάκου στα εμπλεκόμενα τμήματα του εντέρου (Εικόνα 6). 

 

Εικόνα 5 

Στην σπινθηρογραφική μελέτη με Tc-99m (V) DMSA σε ασθενή με 

ισχαιμική κολίτιδα παρατηρείται μετρίου βαθμού αυξημένη πρόσληψη 

του ραδιοφαρμάκου στη σπληνική καμπή και στο κατιόν κόλον. 
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Εικόνα 6 

Στην σπινθηρογραφική μελέτη με Tc-99m (V) DMSA σε ασθενή με 

ισχαιμική κολίτιδα δεν παρατηρείται αυξημένη πρόσληψη του 

ραδιοφαρμάκου στο έντερο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η νόσος για τους ασθενείς με θετική σπινθηρογραφική απεικόνιση 

εντοπίστηκε στο πρώτο περιστατικό στη σπληνική καμπή, στο δεύτερο στο 

ορθοσιγμοειδές ενώ στο τρίτο η νόσος ήταν εκτεταμένη. Όσον αφορά στη 

μορφή της, δύο περιστατικά έπασχαν από παροδική ισχαιμική κολίτιδα ενώ το 

τρίτο από χρόνια ελκώδη ισχαιμική κολίτιδα.  

Η λελογισμένη ευαισθησία ήταν μόνο 21.4%. Ο μικρός αριθμός των 

περιστατικών δεν επιτρέπει περαιτέρω στατιστική ανάλυση.  

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 Η ισχαιμική κολίτιδα αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα της αιφνίδιας 

ανεπάρκειας της αιμάτωσης του εντέρου (107,108). Η νόσος προσβάλει 

συχνότερα άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ετών λόγω της αυξημένης 
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συχνότητας καρδιακών και αγγειακών παθήσεων στη συγκεκριμένη ηλικιακή 

ομάδα (109). 

Συχνότερα εμφανίζεται με τη μορφή της μη αποφρακτικής νόσου, η 

παθοφυσιολογία της οποίας δεν είναι πλήρως κατανοητή, ωστόσο 

ενοχοποιούνται διάφοροι παράγοντες (107,115). 

Η διάγνωση εξαρτάται από την κλινική εκτίμηση σε συνδυασμό με το 

λοιπό βιοχημικό, ακτινολογικό και ενδοσκοπικό έλεγχο. Ο προσδιορισμός των 

βιοχημικών δεικτών και οι ακτινολογικές απεικονιστικές τεχνικές έχουν χαμηλή 

ειδικότητα ακόμα και στις περιπτώσεις των παθολογικών αποτελεσμάτων 

(108,110,112). 

Ο ενδοσκοπικός έλεγχος αποτελεί την πιο ευαίσθητη και ειδική μέθοδο 

εκτίμησης του εντέρου στην ισχαιμική κολίτιδα. Η μακροσκοπική επιθεώρηση 

του βλεννογόνου και η μικροσκοπική εξέταση του βιοψιακού υλικού καθιστούν 

δυνατή τη διάγνωση. Η καταλληλότερη χρονική στιγμή διεξαγωγής της είναι 

εντός 3 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων. Η συγκεκριμένη τεχνική 

εμπεριέχει κινδύνους συμπεριλαμβανομένου και του επεμβατικού της 

χαρακτήρα. Συγκεκριμένα η εμφύσηση αέρα θα πρέπει να μειωθεί στο 

ελάχιστο προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση της ενδοαυλικής πίεσης και η 

προώθηση του κολονοσκόπιου να διακοπεί σε περίπτωση γάγγραινας 

(108,110-112). 

Τελευταία και η Πυρηνική Ιατρική έχει εισβάλει στο πεδίο διάγνωσης 

της ισχαιμικής κολίτιδας. 

Οι περισσότερες μελέτες αφορούν τα επισημασμένα λευκοκύτταρα με 

In-111, ωστόσο ο μηχανισμός πρόσληψης του ραδιοφαρμάκου δεν έχει 

εξακριβωθεί επαρκώς. Η αντιδραστική φλεγμονώδης εξεργασία σαν 
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απάντηση της ιστικής ισχαιμίας και η παρουσία πολυμορφοπύρηνων 

πιθανολογείται ότι παίζουν το σημαντικότερο ρόλο. Οι ερευνητές κατέληξαν 

στην επιτυχή απεικόνιση της έκτασης και της ανατομικής κατανομής της 

βλάβης με ποσοστά ευαισθησίας, ειδικότητας, PPV και NPV 96%, 46%, 55% 

και 94% αντίστοιχα (120-123). 

Όσον αφορά το ρόλο των επισημασμένων με Tc-99m λευκοκύτταρων 

(Tc-99m HMPAO WBC) σε μια μελέτη αναφέρεται η σπινθηρογραφική 

απεικόνιση του ισχαιμικού τμήματος του εντέρου (124). 

Δεδομένου του υψηλού κόστους, της πολύπλοκης και χρονοβόρας 

διαδικασίας απομόνωσης και επισήμανσης των λευκοκυττάρων, η χρήση τους 

στην καθημερινή πράξη είναι περιορισμένη.  

Το Tc-99m (V) DMSA θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική λύση. 

Το συγκεκριμένο ραδιοφάρμακο συμβάλει σημαντικά στην σπινθηρογραφική 

ανάδειξη φλεγμονώδους εξεργασία συμπεριλαμβανομένης και της εντερικής 

(90-93). Βάσει των βιβλιογραφικών δεδομένων πλεονεκτεί στη διάγνωση 

οστεομυελίτιδας, αποστήματος του ψοΐτου μυός, οστικών και αρθρικών 

λοιμώξεων (90,91). Δυο ερευνητικές ομάδες ασχολήθηκαν και ανέδειξαν το 

ρόλο του Tc-99m (V) DMSA στην ανίχνευση, εντόπιση και εκτίμηση της 

ενεργότητας στις ΙΦΕΝ (92,93). Επιπλέον η συμβολή του επιβεβαιώθηκε και 

από την συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή, στα πλαίσια σύγκρισης του με τα 

επισημασμένα με Tc-99m λευκοκύτταρα. 

Δεδομένης της αποτελεσματικότητας του Tc-99m (V) DMSA στις ΙΦΕΝ 

καθώς και των πλεονεκτημάτων του συγκεκριμένου ραδιοφαρμάκου, 

μελετήσαμε τον ρόλο του στη διάγνωση της ισχαιμικής κολίτιδας (92,93). 
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Η αντιδραστική φλεγμονώδης εξεργασία και η βλάβη λόγω 

επαναιμάτωσης που συνυπάρχουν με την ισχαιμία αποτέλεσαν τους 

υποθετικούς μηχανισμούς πρόσληψης του ραδιοφαρμάκου και απεικόνισης 

της ισχαιμικής κολίτιδας (108,110-112). 

Τα σπινθηρογραφικά ευρήματα της μελέτης έρχονται σε πλήρη 

αντίθεση με τα ανωτέρω.   

Η αναμενόμενη ανάδειξη της ισχαιμικής βλάβης παρατηρήθηκε σε 3 

ασθενείς της μελέτης και η πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου ήταν μετρίου 

βαθμού. Η συμφωνία μεταξύ των ενδοσκοπικών και σπινθηρογραφικών 

ευρημάτων ήταν πλήρης. 

 Στους υπόλοιπους 11 ασθενείς δεν παρατηρήθηκε πρόσληψη του 

ραδιοφαρμάκου στην κοιλιακή χώρα. Μια πιθανή εξήγηση για τον υψηλό 

αριθμό των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων βασίζεται στη βαρύτητα της 

συνυπάρχουσας φλεγμονώδους αντίδρασης. Ενδεχομένως η ύπαρξη 

ηπιότερου βαθμού φλεγμονής, συγκριτικά με τα αληθώς θετικά περιστατικά, 

να μην επιτρέπει την σπινθηρογραφική απεικόνιση της νόσου. Επιπλέον σε 

ορισμένες περιπτώσεις το κυριότερο χαρακτηριστικό της ισχαιμικής κολίτιδας 

είναι η συμφόρηση του βλεννογόνου και όχι η φλεγμονώδης εξεργασία. Το 

ανωτέρω έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσληψης του Tc-99m (V) 

DMSA στο σημείο της βλάβης λόγω ανεπαρκούς παρουσίας φλεγμονωδών 

κυττάρων. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στη μελέτη μας αξιολογήθηκε το Tc-99m (V) DMSA στη διάγνωση της 

ισχαιμικής κολίτιδας. Η συμβολή του στην ανάδειξη εντερικής φλεγμονής είναι 
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πλέον αναγνωρισμένη (92,93). Το ανωτέρω σε συνδυασμό με τα 

πλεονεκτήματα του και την παρουσία αντιδραστικής φλεγμονώδους 

εξεργασίας στην ισχαιμική κολίτιδα θα μπορούσαν να το καταστήσουν ως 

εναλλακτική λύση στη διάγνωση της (108,110,112). 

Ωστόσο τα συμπεράσματά μας έρχονται σε αντίθεση με την 

προαναφερθείσα υποθετική σκέψη. Το Tc-99m (V) DMSA δεν κατάφερε να 

εντοπίσει τη βλάβη στην πλειονότητα των πασχόντων από ισχαιμική κολίτιδα. 

Παρά το μικρό δείγμα ασθενών που μελετήθηκε προέκυψαν αποθαρρυντικά 

αποτελέσματα. Η φλεγμονώδης αντίδραση σαν απάντηση της ισχαιμικής 

βλάβης δεν επαρκεί για την αποκάλυψη της νόσου με την χρήση του   

συγκεκριμένου ραδιοφαρμάκου.   

Επομένως το Tc-99m (V) DMSA πιθανότατα δεν μπορεί να συμβάλει 

στην ανίχνευση και στη διάγνωση της ισχαιμικής κολίτιδας.   
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Purpose Evaluation and comparison between pentavalent
99mTc dimercaptosuccinic acid (99mTc(V)-DMSA) and
99mTc-hexamethylpropylene amine oxime white blood cell

(99mTc-HMPAO WBC) scintigraphy in the detection and

assessment of disease activity in patients with active

inflammatory bowel disease (IBD).

Materials and methods 99mTc(V)-DMSA scintigraphy was

performed in 23 patients with active IBD and true positive
99mTc-HMPAO WBC scintigraphy. Images were considered

positive when an area of increased uptake was observed.

To assess severity of IBD, semi-quantitative analysis was

included with reference to the uptake in the iliac crest.

Comparison with endoscopic, radiological and clinical data

was performed.

Results The diagnostic accuracy of 99mTc-HMPAO WBC

and 99mTc(V)-DMSA was 91% and 84%, respectively.

A significant correlation between the findings of both

radioisotopic methods and scintigraphy score was

demonstrated. Endoscopic findings were significantly

correlated with scintigraphic results. Kappa statistics

showed a moderate to good agreement between the

two scintigraphic methods. Two patients (8.8%) had

negative findings with 99mTc(V)-DMSA scintigraphy

(false negative results).

Conclusion 99mTc(V)-DMSA compared to 99mTc-HMPAO

WBC could provide a simple, non-invasive alternative

method for the assessment of disease activity, although

it is slightly inferior to 99mTc-HMPAO WBC scintigraphy

especially in the evaluation of disease localization in IBD

patients. Nucl Med Commun 29:27–32 �c 2008 Wolters

Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins.
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Introduction
The term inflammatory bowel disease (IBD) refers to

ulcerative colitis (UC) and Crohn’s disease (CD) as both

are marked by the presence of inflammatory changes in the

gastrointestinal tract. Their aetiology is still unknown,

although the interaction of genetic, immunological and

environmental factors may play an important role. In CD,

the disease may be present throughout the gastrointestinal

tract but it has a predilection for the terminal ileum

and the ascending colon. On the other hand, in UC rectal

mucosa is almost always involved and the inflammation

extends to the more proximal colon segments.

High-resolution bowel ultrasound has been suggested as

an accurate method for the diagnosis of IBD but it has a

limited role in the assessment of disease activity and is

highly operator-dependent [1].

Radionuclide imaging of IBD has recently been used,

including radiolabelled autologous leukocytes, human

polyclonal immunoglobulins, antigranulocyte monoclonal

antibodies, monoclonal antibodies that recognize activated

endothelial adhesion molecules and FDG PET scans

[2–15]. Although the latter appears to be a reliable tool

for detecting inflamed gut segments in CD, the capacity of

this method for screening of patients and monitoring

disease activity remains to be determined [15]. Therefore,

radiolabelled leukocytes are still widely used because of

the high sensitivity and specificity [2–4]. Using this

non-invasive technique, active inflammatory disease in

both the small and the large bowel can be visualized. How-

ever, stenosis, fistulas and malignancies cannot be easily

detected. Moreover, the high cost, the radiation micro-

dosimetry and the time-consuming in-vitro cell labelling

procedure constitute major limitations of their use.
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Pentavalent 99mTc-dimercaptosuccinic acid (99mTc(V)-

DMSA) has been used successfully in the scintigraphic

diagnosis of inflammation such as osteomyelitis, psoas

major abscess, bone and joint infections [16,17]. To our

knowledge, there are only two previous studies in the

literature concerning its use for the detection, localiza-

tion and assessment of disease activity in patients with

IBD [18,19]. The high patient acceptability, low cost,

easy preparation, and good image quality are the main

advantages of this diagnostic tool.

The purpose of this prospective study was to compare
99mTc(V)-DMSA and 99mTc-hexamethylpropylene amine

oxime white blood cell (99mTc-HMPAO WBC) scinti-

graphy in terms of detection, localization and assessment

of disease activity in patients with IBD.

Patients, materials and methods
Patients

We examined 23 consecutive patients, six with CD and

17 with UC. All patients included were hospitalized in

the Department of Gastroenterology of the University

Hospital Heraklion, Crete, Greece, because of an

exacerbation of previously proved IBD or a first attack

of IBD and they were receiving high dosage of

intravenous corticosteroids. The study was approved by

the ethics committee and patients all provided gave

informed consent. A CD activity index (CDAI) greater

than 150 in CD or a simple clinical colitis activity index

(SCCAI) greater than 3 in UC was essential to consider

the deterioration of symptoms as an exacerbation of IBD

[20,21]. A diagnosis of UC and CD was based on standard

criteria [22]. The clinical characteristics of the patients

with IBD are presented in Table 1.

All patients were subjected to standard laboratory tests

such as red and white blood cell counts, haemoglobin and

haematocrit level, platelet count, albumin level, erythro-

cyte sedimentation rate and C-reactive protein level.

Colonoscopy with biopsy was performed in all patients

while patients with CD underwent, in addition, upper

gastrointestinal endoscopy, enteroclysis and/or MRI en-

teroclysis. Patients with suspected complications or

abdominal abscess underwent abdominal CT. The endo-

scopic findings of inflammatory activity for each bowel

segment were evaluated by gastroenterologists who were

not aware of the scintigraphic results.

Scintigraphic imaging:
99m

Tc-HMPAO WBC and
99m

Tc(V)-DMSA scintigraphy
99mTc(V)-DMSA scintigraphy was performed in 23

patients with clinically and endoscopically confirmed

active IBD and true positive 99mTc-HMPAO WBC

scintigraphy. In all patients scintigraphy was performed

within 3 days after colonoscopy and the interval between

the radionuclide studies ranged from 3 to 4 days in order

to avoid any variation in disease activity. Imaging was

performed after intravenous administration of 370 MBq

(10 mCi) of 99mTc-HMPAO WBC and 555 MBq (15 mCi)

of 99mTc(V)-DMSA. A gamma camera (Millenium; GE

Medical Systems, Milwaukee, Wisconsin) equipped with

a low-energy, all-purpose collimator was used. With the

patient in the supine position, planar views of the

abdomen were obtained 2 h after 99mTc-HMPAO WBC

and 4 h after 99mTc(V)-DMSA injection. Early 2 h 99mTc-

HMPAO WBC post-injection images were performed in

order to overcome the problem of the reported normal

bowel clearance of the radioisotope. Before scanning,

patients were asked to void their bladders to avoid false

results.

The bowel was divided into five segments: small bowel

(A), ascending colon (B), transverse colon (C), descend-

ing colon (D) and rectosigmoid (E). Images were

considered positive when an area of increased uptake

was observed in any of the five segments. To assess

severity of IBD, semi-quantitative measurements were

included with reference to the uptake in the iliac crest

and was graded as: 0, no uptake in the region of interest;

1, faint uptake less than the iliac crest bone marrow; 2,

moderate uptake similar to that of the iliac crest; and 3,

severe uptake greater than the iliac crest bone marrow.

Scintigrams were evaluated blindly by three nuclear

medicine physicians (M.I.S., S.I.K., N.S.K.) and the

results were compared with endoscopic, radiological and

clinical data.

Table 1 Clinical and laboratory data of patients with active
inflammatory bowel disease (IBD) in the study

Data Active IBD

Number of patients 23 (6 CD, 17 UC)
Mean age (years) 51.5 (25–80)a

Sex
Male 18
Female 5

CD activity index 288 ± 87.4b

Simple clinical colitis activity index 8.5 ± 2.5b

Erythrocyte sedimentation rate (mm � h – 1) 52 ± 33.7b

Disease localization
Left-sided colitis (UC) 10
Extensive colitis (UC) 7
Ileum (CD) 2
Ileum and colon (CD) 2
Colon (CD) 2

Thrombocyte count (109 l – 1) 387 ± 101b

Serum albumin level (g � l – 1) 3.62 ± 0.6b

C-reactive protein level (mg � dl – 1) 5.6 ± 6.6b

Treatmentc

Sulfasalazine–mesalazine 15
Steroids 7
Azathioprine 1
Methotrexate 1
Antibiotics 8
None 2

aMean and range.
bMean ± SD.
cSome patients received more than one drug. CD, Crohn’s disease; UC,
ulcerative colitis.
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Statistical analysis

In order to assess the chance-corrected proportional

agreement between the two scintigraphic methods,

kappa statistics were calculated for each of the five

bowel segments. Quadratic weights were applied to

account for the fact that the categories were ordered

(on a scale of 0–3) [23]. Interpretation of the kappa

statistics in terms of strength of agreement is as follows:

< 0.20, poor agreement; 0.21–0.40, fair agreement;

0.41–0.60, moderate agreement; 0.61–0.80, good agree-

ment; 0.81–1.00, very good agreement. StatsDirect

version 2.2.6 was used to calculate the kappa statistics

and their accompanying confidence intervals (CI).

Other tests were performed with the GraphPad

Prism version 3.00 for Windows (Graph-Pad Software,

San Diego, California). A significance level of 0.05 was

chosen.

Results
No patients showed adverse events during or after

scintigraphy. All patients were in active phase of the

disease (mean CDAI score, 288 for CD; mean SCCAI, 8.5

for UC; mean CRP, levels 5.6 mg � dl – 1). 99mTc(V)-DMSA

scintigraphy findings were compared with 99mTc-HMPAO

WBC findings in 135 bowel segments. Moreover, both

scintigraphies were compared with endoscopic findings.
99mTc(V)-DMSA findings were in full agreement with
99mTc-HMPAO WBC concerning 98 (72.5%) bowel

segments (Figs 1 and 2). 99mTc(V)-DMSA disagreed with
99mTc-HMPAO WBC in 37 (27.5%) segments (Fig. 3). In

UC patients the scintigraphy score was similar between

the two methods in 74 (70.5%) bowel segments and

different in 31 (29.5%) whereas in CD it was similar in

24 (80%) bowel segments and different in six (20%).

Compared to endoscopic findings 99mTc-HMPAO WBC

was in agreement (true positive) in 124 (91, 9%) bowel

segments and false negative in 11 (8, 1%) bowel segments

(nine UC, two CD). On the other hand 99mTc(V)-DMSA

was in agreement (true positive) in 114 (84, 4%) bowel

segments and false negative in 21 (16, 6%) bowel

Fig. 1

(a) Anterior 99mTc-HMPAO WBC scintigram in a patient with active inflammatory bowel disease (Crohn’s disease patient) shows intense
inflammation in the small bowel, and the descending colon. (b) 99mTc(V)-DMSA scintigram of the same patient detects the inflammation in the small
intestine, but the uptake in the descending colon is faint.

Fig. 2

(a) Anterior 99mTc-HMPAO WBC, and (b) 99mTc(V)-DMSA scintigrams
in a patient with active inflammatory bowel disease (ulcerative colitis
patient) show uptake of different grade in the transverse and the
descending colon on both studies.
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segments (18 UC, three CD). The diagnostic accuracy of
99mTc-HMPAO WBC and 99mTc(V)-DMSA was 91% and

84%, respectively. No significant difference between the

two scintigraphic methods was found (P = 0.09) but

there was a trend of higher diagnostic accuracy of 99mTc-

HMPAO WBC. Two UC patients (two out of 23, 8.7%)

with active disease had completely negative 99mTc(V)-

DMSA scintigrams which are considered as false negative

results.

Concerning the agreement between the two scintigraphic

methods the weighted kappa statistics (and 95% CI)

were as follows: 0.75 (0.41–1.00), 0.61 (0.22–1.00), 0.56

(0.24–0.87), 0.52 (0.17–0.86) and 0.60 (0.24–0.96) for

segments A to E, respectively.

Disease localization was better depicted with 99mTc-

HMPAO WBC. However, in one patient (one out of 23)

with active CD and endoscopically proved extensive large

bowel inflammatory involvement, 99mTc(V)-DMSA study

demonstrated increased uptake in the right colon which

was not shown in the 99mTc-HMPAO WBC scintigram.

Discussion
The present study confirms that 99mTc(V)-DMSA

scintigraphy provides a useful, non-invasive, practical

and accurate alternative method for the assessment of

disease activity in patients with IBD. The head-to-head

comparison between 99mTc(V)-DMSA and 99mTc-

HMPAO WBC scintigraphy showed a moderate to good

agreement between the two methods.

Several scintigraphic methods have been used for the

assessment of location of intestinal inflammation in IBD

patients. Radiolabelled leukocytes, using either 111In-

oxine or 99mTc-HMPAO, have been widely evaluated and

it has been proposed as a reliable method for the

diagnosis of IBD, the assessment of disease activity and

treatment response [2–4,11,12], as well as for the early

detection of post-operative asymptomatic recurrence of

CD [13]. However, the high cost, the time-consuming in-

vitro cell labelling procedure, the radiation microdosime-

try and the availability of 111In are shortcomings. In

general, 99mTc labelling is preferred due to the lower

radiation dose, shorter examination time, better image

quality and lower cost [2–4]. The disadvantageous

preparation procedure of radiolabelled autologous leuko-

cytes, despite the radiotracer used, the handling and the

re-injection of blood limit the application of this

technique.

An agent that could combine high sensitivity and

specificity in the detection of IBD together with a

simpler way of preparation would be ideal. Research has

been directed toward the development of such an

alternative agent. Several radiotracers have been used to

evaluate IBD: namely, 67Ga citrate, 99mTc-human poly-

clonal immunoglobulins, labelled antigranulocyte and

anti-E-selectin monoclonal antibodies, chemotactic

peptides and simple colloids phagocytosed by leukocytes

[5–11]. However, 111In-labelled or 99mTc-labelled leuko-

cyte imaging takes precedence over all other agents

that have been studied. Moreover, when compared to

computed tomography, granulocyte scintigraphy appears

to be superior in assessing local bowel wall inflammatory

activity while computed tomography is preferred for the

detection of bowel wall pathology and it allows the

detection of complications [24–26].

Fig. 3

(a) Anterior 99mTc-HMPAO WBC scintigram in a patient with inflammatory bowel disease (ulcerative colitis patient) shows intense inflammation of
the entire large bowel. (b) The 99mTc (V)-DMSA scintigram of the same patient detects no bowel inflammation (false negative result).
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99mTc(V)-DMSA is a low-molecular-weight complex,

developed in 1981. It has been proved advantageous in

the imaging of various malignant tumours and their

metastasis [27–31]. Moreover, accumulation of 99mTc(V)-

DMSA has also been demonstrated in some inflammatory

lesions such as osteomyelitis, psoas major abscess, bone

and joint infection although the localization mechanism

remains still unclear. In some cases it showed similar

behaviour to phosphate ion because it seemed to

accumulate in lesions in which calcification was present.

However, the suggested mechanism of uptake by

inflammatory lesions is the infiltration into the interstitial

space caused by increased capillary permeability [16,17].

The use of 99mTc(V)-DMSA scintigraphy in the assess-

ment of intestinal inflammation has already been

evaluated. In a study from Taiwan, the data showed that

it provides a sensitivity of 95% and a specificity of 94% in

the detection of the site of inflammation [18]. Moreover,

a previous study from our hospital demonstrated high

sensitivity and specificity in the assessment of disease

activity as well: 92% and 86%, respectively [19].

In the present study we evaluated and compared
99mTc(V)-DMSA with 99mTc-HMPAO WBC scintigraphy

in the detection and assessment of disease activity in

patients with IBD. Additionally, we tried to determine

whether 99mTc-HMPAO WBC could be replaced by
99mTc(V)-DMSA in this group of patients.

There was no major difference between 99mTc(V)-DMSA

and 99mTc-HMPAO WBC scintigraphy with respect to

accuracy of diagnosis of active IBD. However, 99mTc-

HMPAO WBC was superior in the anatomical portrayal of

the bowel and the evaluation of disease localization. On

the basis of our data, we suggest that 99mTc(V)-DMSA

could provide a useful, easy-to-perform, non-invasive

alternative method to 99mTc-HMPAO WBC for the

assessment of disease activity in patients with IBD.

A significant correlation between 99mTc(V)-DMSA and
99mTc-HMPAO WBC findings and scintigraphy score was

demonstrated in patients with CD and in those with UC.

A high correlation between endoscopic findings and the

findings of both scintigraphy methods was found as well.

The diagnostic accuracy of 99mTc-HMPAO WBC and
99mTc(V)-DMSA was 91% and 84%, respectively. The

chance-corrected proportion agreement between the two

scintigraphic methods was calculated and the results

accruing from the analysis show a good strength of

agreement for small intestine and ascending colon and a

moderate strength for transverse colon, descending colon

and rectosigmoid.

In this study, false negative results of 99mTc(V)-DMSA

scintigraphy were seen in 8.7% of the patients. This is in

agreement with our previous study where we had false

negative results in 8.3% of the cases with active disease

[19]. Although patients received high doses of corticoster-

oid treatment, no major clinical improvement was observed

in the interval between the two scintigraphic studies which

could possibly explain these results. Moreover, liver, kidney

and bladder activity is a limitation of the 99mTc(V)-DMSA

scintigram, especially wherever the rectosigmoid, and the

right and the left colic flexures are affected.

Conclusion
Compared to 99mTc-HMPAO WBC, 99mTc(V)-DMSA

scintigraphy provides a useful, non-invasive, practical

and accurate alternative method for the assessment of

disease activity in patients with IBD. However, it seems

to be slightly inferior to 99mTc-HMPAO WBC scinti-

graphy in the evaluation of disease localization. It cannot

be used for diagnosis but it can be recommended

as an accurate scintigraphic variant and a complementary

technique to colonoscopy for the follow-up and the

assessment of disease activity.
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Abstract
AIM: To evaluate the role of pentavalent Tc-99m 
dimercaptosuccinic acid [Tc-99m (V) DMSA] in the 
diagnosis of ischemic colitis.
METHODS: Fourteen patients with endoscopically and 
histologically confirmed ischemic colitis were included 
in the study. Tc-99m (V) DMSA scintigraphy was 
performed within 2 d after colonoscopy. Images were 
considered positive when an area of increased activity 
was observed in the region of interest and negative 
when no abnormal tracer uptake was detected. 
RESULTS: In 3 out of the 14 patients, Tc-99m 
(V) DMSA images showed moderate activity in the 
bowel. The scintigraphic results corresponded with 
the endoscopic findings. In the other 11 patients, no 
abnormal tracer uptake was detected in the abdomen.
CONCLUSION: Besides the l imited number of 
patients, Tc-99m (V) DMSA could not be considered 
as a useful imaging modality for the evaluation of 
ischemic colitis.
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INTRODUCTION
Ischemic colitis (IC) initially was described by Boley et al 
in 1963[1] and represents the most common form of  
gastrointestinal ischemia[2]. It is presented either as an 
occlusive or a nonocclusive form, usually seen in the 
elderly population with associated co-morbid factors[2-4]. 
Its pathophysiologic characteristic is the sudden loss of  
blood flow and the extent of  damage is proportional 
to the degree and the duration of  tissue hypoxia[5,6]. 
Moreover the disruption of  the mucosal barrier may lead 
to inflow of  intraluminal bacteria and toxins from the 
gut[3]. The clinical spectrum ranges from transient self-
limited ischemia with brief  episodes of  abdominal pain 
and rectal bleeding to fulminant transmural necrosis, 
perforation and death[5,6]. The histological findings 
include mucosal necrosis and ulcerations, submucosal 
edema and haemorrhage or transmural infarction[2,3,5].

The identification of  colonic ischemia is highly 
dependent upon clinical suspicion[2,7]. Although invasive, 
colonoscopy and colonic biopsies have become the 
standard for diagnosing ischemic colitis[6,8].

The radionuclide imaging in IC is an area under 
investigation. Since mucosal inflammatory changes often 
coexist with bowel ischemia, radiotracers used to localise 
inflammation could probably play an important role in 
the diagnosis of  IC. A few reports of  the scintigraphic 
findings using radionuclide labelled leukocytes have 
been published[9-12]. Moreover, recently pentavalent  
Tc-99m dimercaptosuccinic acid [Tc-99m (V) DMSA] 
has been successfully used in the identification of  
intestinal inflammation[13-15]. To our knowledge, its role 
in the diagnosis of  intestinal ischemia has not been yet 
reported in the literature.

The aim of  the present study was to determine 
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whether Tc-99m (V) DMSA scintigraphy could provide 
an alternative non-invasive imaging modality in the 
diagnosis of  IC.

MATERIALS AND METHODS
Patients
We examined fourteen patients, (5 males and 9 females, 
mean age 70.6 years) with clinically, endoscopically and 
histologically confirmed IC. All patients included were 
admitted at the Department of  Gastroenterology of  the 
University Hospital Heraklion, Crete, Greece, within two 
days after the onset of  symptoms. The patients were 
non-surgically treated and non-received medical therapy 
that would interfere with scintigraphic results. Half  of  
the patients reported daily tobacco use. Endoscopic 
assessment was performed the day following the hospital 
admission in all cases.

Concerning the disease type, transient IC was the 
most frequent presenting in 9 patients (62.4%) followed 
by reversible ischemic colopathy in 3 patients (21.4%), 
chronic ulcerative IC in 1 patient (7.1%) and ischemic 
colonic stricture in 1 patient (7.1%).

The lesions were distributed depending on their 
locations: splenic f lexure in 8 patients (57.1%), 
rectosigmoid in 3 patients (21.4%), right colon in 2 
patients (14.2% and extensive IC in 1 patient (7.1%)

All patients were subjected to standard laboratory tests 
such as red and white blood cell counts, haemoglobin 
and hematocrit level, platelet count, albumin level, 
erythrocyte sedimentation rate and C-reactive protein 
level. Colonoscopy with biopsies was performed in all 
patients. The endoscopic findings for each bowel segment 
were evaluated by blinded specialists.

The study was approved by the ethics committee and 
patients were provided with an informed consent. 

Scintigraphic imaging
Tc-99m (V) DMSA scintigraphy was performed in 
fourteen patients with IC. In all patients scintigraphy 
was performed within 2 d after colonoscopy, in order 
to avoid any variation in disease activity. Imaging was 
performed after intravenous administration of  555 MBq 
(15 mCi) of  Tc-99m (V) DMSA. A gamma-camera 
(Millenium; GE Medical Systems, Milwaukee, Wis) 
equipped with a low energy all purpose collimator was 
used. With the patient in the supine position, planar 
views of  the abdomen were obtained 4 hours after 
radiotracer injection. Before scanning patients were 
asked to void their bladders to avoid false results.

The bowel was divided to five segments: small 
bowel (A), ascending colon (B), transverse colon (C), 
descending colon (D) and rectosigmoid (E). Images 
were considered positive when an area of  increased 
uptake was observed and negative when no abnormal 
tracer uptake was detected in any of  the five segments. 
In the event of  a positive result, semi quantitative 
measurements were included with reference to the 
uptake in the iliac crest and was graded as: 0: No uptake 

in the region of  interest, 1: Faint uptake less than the 
iliac crest bone marrow, 2: Moderate uptake similar to 
that of  the iliac crest, 3: Severe uptake greater than the 
iliac crest bone marrow.

Scintigrams were blindly evaluated by three nuclear 
medicine physicians (MIS, SIK, NSK) and the results 
were compared with endoscopic and clinical data.

RESULTS
No patients showed adverse events during or after 
scintigraphy. A total of  fourteen patients were included in 
this study. In all patients, endoscopy revealed characteristic 
findings suggestive of  IC, which was histologically 
confirmed. In three out of  the fourteen patients, the Tc-
99m (V) DMSA scintigraphy demonstrated moderate 
uptake in the bowel (Figure 1A). Compared to endoscopic 
findings, radionuclide images were in agreement with the 
segments concerned. In the other eleven patients, Tc-99m 
(V) DMSA revealed no increased uptake in the bowel at 
all (Figure 1B).

Positive cases included one case with localization in 
the splenic flexure, one with ischemic rectosigmoiditis 
and one with extensive IC. Concerning the disease type 
among positive cases there were two cases with transient 
IC and one with chronic ulcerative IC. The small number 
of  cases does not permit further statistical analysis.

The calculated sensitivity was only 21.4%. Owing to 
the low sensitivity and the false-negative results the study 
was stopped.

A

Figure 1  Anterior Tc-99m (V) DMSA scintigram in a patient with ischemic 
colitis: Moderate uptake of the radiotracer in the splenic flexure and the 
descending colon (A) and no uptake of the radiotracer in the bowel (B).

B



DISCUSSION
The most important finding in our study was that the 
majority of  the patients with IC, who underwent Tc-99m 
(V) DMSA scintigraphy, yielded false- negative results. 
Only three of  them showed increased tracer uptake in 
the regions of  interest which corresponded with the 
findings at colonoscopy.

The pathophysiologic basis of  IC is the sudden 
loss of  blood supply. Localized low flow states involve 
mostly the splenic flexure and the rectosigmoid junction 
while systemic low flow states involve mostly the right 
colon, follow a relatively benign course and may affect 
younger patients[4,5,7,8].

Colonic ischemia may be precipitated by several 
conditions, such as shock, colon cancer, surgical intervention 
on the aorta or the mesenteric vessels, autoimmune disease, 
coagulopathies, long-distance running, constipation, 
illicit drug use and medications[2,4,6]. Recent studies have 
suggested a role of  prothrombotic disorders in the 
development of  IC[16,17].

No test specific for IC has yet been developed. The 
diagnosis of  IC depends on the clinical evaluation of  the 
patient in association with the biochemical, radiological, 
endoscopic and histologic assessment[18]. Most laboratory 
tests will be normal usually, yet in the event of  abnormal 
results they have been found nonspecific[3,5,8].

Radiological evidence includes a wide spectrum of  
findings, which are frequently nonspecific, insensitive, 
and often they cannot easily differentiate ischemic from 
other forms of  colitis[5,7,8]. 

Endoscopic assessment is the most sensitive and 
specific method of  evaluating the colon for ischemic 
injury. The visual inspection and the ability to biopsy the 
mucosa allow the clinician in the majority of  cases to 
make a firm diagnosis[6,8].

CT imaging has been employed in the evaluation 
of  patients with abdominal pain of  unknown etiology. 
Besides its l imitations, i t may be used to detect 
abnormalities and suggest the diagnosis, exclude other 
serious medical conditions and narrow the differential 
diagnosis[19-21].

Non-invasive Doppler sonography has been used as 
well. Although a high specificity has been reported, it is 
limited by overlying bowel gas, operator dependent quality 
and poor sensitivity for low flow vessel disease[3,5,8].

More recently, scintigraphic methods have been used 
in the diagnosis of  IC. In-111 or Tc-99m labeled leukocyte 
scintigraphy has been studied and demonstrated successful 
imaging of  bowel infarction, yet the localization 
mechanism still remains unclear. It is suggested that 
the presence of  polymorphonuclear leukocytes in the 
inflammatory response to tissue ischemia, as a result 
of  reperfusion injury may play the primary role[9-12]. 
However, the time-consuming preparation procedure, 
the handling and the reinjection of  blood constitute 
shortcomings of  radiotracer labeled leukocyte imaging.

Tc-99m (V) DMSA is a low-molecular weight 
complex that has been used successful ly in the 
scintigraphic diagnosis of  inflammation[22,23]. The 

suggested mechanisms of  uptake by inflammatory 
lesions is either the infiltration into the interstitial space 
caused by increased capillary permeability or its similar 
behavior to phosphate ion since it seems to accumulate 
in areas where calcification is present[22,23].

Its role in the evaluation of  intestinal inflammation 
has been already reported[13,14], moreover when compared 
to Tc-99m HMPAO labeled leukocytes, it seems to 
provide a useful, non-invasive, practical, easy to prepare 
and accurate alternative method for the assessment of  
disease activity in patients with IBD[15].

Based on the simultaneous presence of  inflammatory 
response to tissue ischemia, we assumed that Tc-99m (V) 
DMSA could localize successfully the ischemic bowel 
and assist in the detection and diagnosis of  IC.

The results of  our study stand in contrast with 
the aforesaid assumption. The expected abnormally 
increased uptake was detected only in three out of  the 
fourteen patients with IC while all other cases yielded 
false-negative scintigraphic results which were probably 
due to the presence of  a milder degree of  inflammatory 
response compared to the positive ones. It is possible 
that in the false negative cases of  our study there was 
mainly a transient mucosal congestion and the chronic 
inflammation was not sufficient to provide successful 
bowel uptake of  the radiotracer.

In conclusion, our data suggest that Tc-99m (V) 
DMSA has no possible role in the detection and 
diagnosis of  IC.
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proved advantageous in the imaging of various inflammatory lesions, intestinal 
inflammation included.
Research frontiers
Tc-99m (V) DMSA could successfully localize the ischemic bowel and assist in 
the diagnosis of IC due to the simultaneous presence of inflammatory response 
to tissue ischemia.
Innovations and breakthroughs
We examined fourteen patients, (5 males and 9 females, mean age 70.6 years) 
with clinically, endoscopically and histologically confirmed IC. In all patients 
scintigraphy was performed within 2 d after colonoscopy, in order to avoid any 
variation in disease activity. In three out of the fourteen patients, the Tc-99m (V) 
DMSA scintigraphy demonstrated moderate uptake in the bowel however in the 
other eleven patients, Tc-99m (V) DMSA revealed no increased uptake in the 
bowel at all (false negative results).
Applications
Despite the fact that Tc-99m (V) DMSA scintigraphy has been used successfully 
in the evaluation of intestinal inflammation it seems to have no role in the 
diagnosis of ischemic colitis.
Peer review
The present study is relevant as it emphasizes the role of radionuclide imaging 
in IC and the focus of interest in future studies.

REFERENCES
1 Boley SJ, Schwartz S, Lash J, Sternhill V .Reversible vascular 

occlusion of the colon. Surg Gynecol Obstet 1963; 116: 53-60
2 Scharff JR ,  Longo WE, Vartanian SM, Jacobs DL, 

Bahadursingh AN, Kaminski DL. Ischemic colitis: spectrum 
of disease and outcome. Surgery 2003; 134: 624-629; 

5434    ISSN 1007-9327     CN 14-1219/R    World J Gastroenterol    September 21, 2008   Volume 14    Number 35

www.wjgnet.com

 COMMENTS



discussion 629-630
3 MacDonald PH. Ischaemic colitis. Best Pract Res Clin 

Gastroenterol 2002; 16: 51-61
4 Arnott ID, Ghosh S, Ferguson A. The spectrum of ischaemic 

colitis. Eur J Gastroenterol Hepatol 1999; 11: 295-303
5 Sreenarasimhaiah J . Diagnosis and management of 

ischemic colitis. Curr Gastroenterol Rep 2005; 7: 421-426
6 Anon R, Bosca MM, Sanchiz V, Tosca J, Almela P, Amoros 

C, Benages A. Factors predicting poor prognosis in ischemic 
colitis. World J Gastroenterol 2006; 12: 4875-4878

7 Sreenarasimhaiah J . Diagnosis and management of 
intestinal ischaemic disorders. BMJ 2003; 326: 1372-1376

8 Baixauli J, Kiran RP, Delaney CP. Investigation and 
management of ischemic colitis. Cleve Clin J Med 2003; 70: 
920-921, 925-926, 928-930 passim

9 Bell D, Jackson M, Connaughton JJ. Indium-111 neutrophil 
imaging in ischemic colitis. J Nucl Med 1986; 27: 1782-1783

10 Moallem AG, Gerard PS, Japanwalla M. Positive In-111 
WBC scan in a patient with ischemic ileocolitis and negative 
colonoscopies. Clin Nucl Med 1995; 20: 483-485

11 Vijayakumar V, Bekerman C, Blend MJ. Preoperative 
prediction of extent and severity of ischemic colitis by imaging 
with in-111 labeled leukocytes. Clin Nucl Med 1991; 16: 98-102

12 Hyun H, Pai E, Blend MJ. Ischemic colitis: Tc-99m HMPAO 
leukocyte scintigraphy and correlative imaging. Clin Nucl 
Med 1998; 23: 165-167

13 Lee BF, Chiu NT, Wu DC, Tsai KB, Liu GC, Yu HS, Wang 
ST. Use of 99mTc (V) DMSA scintigraphy in the detection 
and localization of intestinal inflammation: comparison of 
findings and colonoscopy and biopsy. Radiology 2001; 220: 
381-385

14 Koutroubakis IE, Koukouraki SI, Dimoulios PD, Velidaki 

AA, Karkavitsas NS, Kouroumalis EA. Active inflammatory 
bowel disease:  evaluation with 99mTc (V) DMSA 
scintigraphy. Radiology 2003; 229: 70-74

15 Stathaki MI, Koutroubakis IE, Koukouraki SI, Karmiris KP, 
Moschandreas JA, Kouroumalis EA, Karkavitsas NS. Active 
inflammatory bowel disease: head-to-head comparison 
between 99mTc-hexamethylpropylene amine oxime 
white blood cells and 99mTc(V)-dimercaptosuccinic acid 
scintigraphy. Nucl Med Commun 2008; 29: 27-32

16 Koutroubakis IE ,  Sfiridaki A, Theodoropoulou A, 
Kouroumalis EA. Role of acquired and hereditary 
thrombotic risk factors in colon ischemia of ambulatory 
patients. Gastroenterology 2001; 121: 561-565

17 Koutroubakis IE ,  Theodoropoulou A, Sfiridaki A, 
Kouroumalis EA. Low plasma protein Z levels in patients 
with ischemic colitis. Dig Dis Sci 2003; 48: 1673-1676

18 Robert JH, Mentha G, Rohner A. Ischaemic colitis: two 
distinct patterns of severity. Gut 1993; 34: 4-6

19 Balthazar EJ, Yen BC, Gordon RB. Ischemic colitis: CT 
evaluation of 54 cases. Radiology 1999; 211: 381-388

20 Thoeni RF, Cello JP. CT imaging of colitis. Radiology 2006; 
240: 623-638

21 Wiesner W, Mortele KJ, Glickman JN, Ji H, Khurana B, Ros 
PR. CT findings in isolated ischemic proctosigmoiditis. Eur 
Radiol 2002; 12: 1762-1767

22 Lee BF, Chiu NT, Chang JK, Liu GC, Yu HS. Technetium-
99m(V)-DMSA and gallium-67 in the assessment of bone 
and joint infection. J Nucl Med 1998; 39: 2128-2131

23 Ercan MT, Gulaldi NC, Unsal IS, Aydin M, Peksoy I, 
Hascelik Z. Evaluation of Tc-99m(V) DMSA for imaging 
inflammatory lesions: an experimental study. Ann Nucl Med 
1996; 10: 419-423

    S- Editor  Zhong XY    L- Editor  Alpini GD    E- Editor  Lin YP

Stathaki MI et al . Scintigraphy in ischemic colitis                                                                                        5435

www.wjgnet.com


	didakt_stathaki maria(15-12-2008)
	NMC
	WJG

