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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
 
 

 
Η ελκώδης κολίτις σύµφωνα µε τη γνώµη πολλών αποτελεί µία από τις πλέον 

ενδιαφέρουσες νοσολογικές οντότητες της γαστρεντερολογίας και της εσωτερικής 
παθολογίας. Η ποικιλία των συµπτωµάτων όχι µόνο από το πεπτικό, αλλά και από 
σχεδόν κάθε όργανο ή σύστηµα του ανθρώπου, το πολύπλοκο της αιτιοπαθογένειας 
στην οποία εµπλέκονται ανοσολογικές αντιδράσεις του ξενιστή, αλλά και γενετικοί 
και περιβαλλοντικοί παράγοντες, η αφθονία των διαγνωστικών δοκιµασιών που δια-
θέτουµε σήµερα και οι οποίες αναφέρονται σε πολλές ιατρικές ειδικότητες (µικρο-
βιολόγους, παθολογοανατόµους, ακτινολόγους, ανοσολόγους κλπ.), αλλά και τα πά-
µπολλα θεραπευτικά µέσα στα οποία περιλαµβάνεται σωρεία διαφορετικών φαρµα-
κευτικών ουσιών, χορηγουµένων µόνων ή σε συνδυασµούς και τέλος η εµπλοκή των 
χειρουργών είτε για αντιµετώπιση κάποιας επιπλοκής είτε για οριστική αντιµετώπι-
ση της νόσου µε τη διενέργεια κολεκτοµής, όλα είναι υποστηρικτικά της άποψης που 
εκφράσθηκε ανωτέρω. 

Όµως η ελκώδης κολίτις ως χρόνια νόσος που διαδράµει µε εξάρσεις και υφέ-
σεις δηµιουργεί στενή σχέση µεταξύ ασθενούς και θεράποντος ιατρού. Η σχέση αυ-
τή βασίζεται σε αµοιβαία κατανόηση και αλληλεγγύη αφού και ο ιατρός συµµετέχει 
στις ψυχολογικές διεργασίες του ασθενούς όντας µέρος αυτού του συνόλου. Υπο-
στηρίζεται ότι λίγα νοσήµατα της γαστρεντερολογίας έχουν ως αποτέλεσµα τη δη-
µιουργία τέτοιων ισχυρών αλλά και πολύπλοκων δεσµών µεταξύ θεράποντος ιατρού 
αφ� ενός και ασθενούς και οικείων του αφ� ετέρου. 

Η συχνότητα της νόσου φαίνεται ότι αυξήθηκε στη διάρκεια των τελευταίων 
ετών στην Ελλάδα χωρίς αυτό να οφείλεται στις διαγνωστικές προόδους που αναµ-
φισβήτητα έχουν συντελεσθεί. Ακριβείς πληροφορίες για την επίπτωση και επικρά-
τηση της νόσου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος ελλείπουν εκτός από την περιοχή 
της Κρήτης και της Ηπείρου, οι οποίες έχουν δείξει διαφορετικά δεδοµένα. Ακόµη 
δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικώς µε την πορεία της νόσου στον Ελλη-
νικό χώρο και για µακρό διάστηµα παρακολούθησης. 

Η µελέτη αυτή σχεδιάστηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δώσει ακριβείς απα-
ντήσεις όσον αφορά στα διάφορα κλινικοεπιδηµιολογικά δεδοµένα της νόσου στον 
Ελληνικό χώρο, στους τρόπους θεραπευτικής αντιµετώπισης, αλλά κυρίως στο να 
παράσχει πληροφορίες σχετικώς µε την πορεία της νόσου, διαχρονικά, σε µεγάλο α-
ριθµό ασθενών. 

Στην ολοκλήρωση της µελέτης συνέβαλλαν πολλοί συνάδελφοι, τους οποίους 
θα ήθελα και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω θερµά για τη βοήθεια που µου προ-
σέφεραν. 
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Ευχαριστώ θερµότατα τον Καθηγητή Γαστρεντερολογίας στο Πανεπιστήµιο 
Κρήτης κ. Ο. Μανούσο, ο οποίος πρόθυµα δέχτηκε να υποστηρίξει αυτή τη ∆ιδα-
κτορική ∆ιατριβή. 

Ο καθηγητής Μανούσος Ορέστης είναι ο άνθρωπος που διήγειρε και θεµελίω-
σε το ενδιαφέρον των Ελλήνων ερευνητών στην Ιδιοπαθή Φλεγµονώδη Εντερική 
Νόσο στη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών. Η υποστήριξη ως εκ τούτου της 
διδακτορικής αυτής διατριβής από µέρους του αποτελεί σηµαντικό προνόµιο για µέ-
να. 

Ευχαριστώ τον Επίκουρο Καθηγητή στο Πανεπιστήµιο Κρήτης κ. Ι. Μουζά, ο 
οποίος παρακολούθησε από κοντά την πορεία της συλλογής των στοιχείων και της 
επεξεργασίας των δεδοµένων και παρέσχε πρόθυµα συµβουλές και υποδείξεις. 

Ευχαριστώ επίσης τον Επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Α. 
Εµµανουηλίδη, ο οποίος επέτρεψε την χρησιµοποίηση δεδοµένων ασθενών του µε 
ελκώδη κολίτιδα που παρακολουθεί για µακρά σειρά ετών. 

Τους συναδέλφους µου στο Γαστρεντερολογικό Τµήµα του Π.Γ.Ν. Νίκαιας 
«Άγιος Παντελεήµων» κ.κ. Π. Χαιρακάκη και Χ. Μπαρµπατζά, ευχαριστώ για την 
ηθική συµπαράσταση αλλά και βοήθεια που προσέφεραν στη διάγνωση και αντιµε-
τώπιση των ασθενών µε ελκώδη κολίτιδα που νοσηλεύθηκαν ή παρακολουθήθηκαν 
στο Γαστρεντερολογικό Τµήµα του Κρατικού Νοσοκοµείου Νίκαιας. 

Ευχαριστώ επίσης την Μαθηµατικό κ. Χρύσα Τσίτσα για τη βοήθεια που µου 
παρέχε στη διάρκεια της στατιστικής επεξεργασίας των δεδοµένων της µελέτης. 

Τέλος και από τη θέση αυτή θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον τέως ∆ι-
ευθυντή µου στο Γαστρεντερολογικό Τµήµα του αντικαρκινικού νοσοκοµείου Με-
ταξά και νυν ∆ιευθυντή στο Γαστρεντερολογικό Τµήµα του Κρατικού νοσοκοµείου 
Νίκας κ. Ιωάννη Τριανταφυλλίδη για την πολλπλή βοήθεια και ενθάρρυνση, αλλά 
και συµπαράσταση που µου παρέσχε, τόσο στη συλλογή όσο και στην επεξεργασία 
των δεδοµένων της µελέτης. 

Οι ασθενείς µου µε ελκώδη κολίτιδα θα αποτελούν πάντα το επίκεντρο του εν-
διαφέροντός µου και η ψυχική σχέση και δεσµός που δηµιούργησα µαζί τους στη 
µακρά διάρκεια της µελέτης χάραξαν ανεξίτηλα την ιατρική µου ζωή. 

 
 
 
 

Ευστάθιος Ποµώνης 
Ιατρός Γαστρεντερολόγος 

 
 
 
 
 

Ηράκλειο Ιούνιος 2000 
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1. ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 
 

Η προσπάθεια ακριβούς επιδηµιολογικής διερεύνησης της ελκώδους κολίτιδος, 
όπως και για τα περισσότερα νοσήµατα προσκρούει σε δύο σηµαντικές δυσχέρειες 
α) στην έλλειψη επαρκών και αξιόπιστων δεδοµένων από αρκετές γεωγραφικές ή 
εθνικές περιοχές σε Παγκόσµιο επίπεδο και β) στη δυσχέρεια ακριβούς προσδιορι-
σµού διαφόρων υπό µελέτη πληθυσµιακών οµάδων.1 Τα περισσότερα και ακριβέ-
στερα επιδηµιολογικά δεδοµένα προέρχονται κύρια από τις ΗΠΑ και τις Ευρωπαϊκές 
χώρες, ενώ για την Ασία και την Ν. Αµερική είναι ελάχιστα και όχι αρκετά αξιόπι-
στα. 

 
 

1.1. ΕΠΙΠΤΩΣΗ � ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ 
 

Η ελκώδη κολίτις έχει παγκόσµια κατανοµή φαίνεται να υπάρχει µία σχεδόν 
ισόρροπη επίπτωση στις βορειοευρωπαϊκές και σκανδιναβικές χώρες (3.8-
8.5/100000) µε κορυφή τις Νήσους Φαρόε (20.3/100000) και την περιοχή North 
Tees της Αγγλίας (22.1/100000) και ελαφρά/µικρότερη στις πρώην ανατολικές χώ-
ρες και στις χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου (1.3-4/100000). Ανάλογη φαίνε-
ται να είναι η επίπτωση στην περιοχή της Αυστραλίας και µεταξύ των λευκών της 
Νότιας Αφρικής (4.1-7/100000), ενώ στην Ιαπωνία φαίνεται να είναι υποδεκαπλάσια 
(0.5-1/100000) σε σχέση µε Η.Π.Α. και Ηνωµένο Βασίλειο. 

Για την λοιπή Ασία η επίπτωση µάλλον είναι αντίστοιχη µε αυτή της Ιαπωνίας 
αν και η διάκριση από περιπτώσεις βακτηριακής δυσεντερίας είναι δύσκολη.2 

Η επικράτηση της παθήσεως, δηλαδή ο αριθµός των ατόµων που πάσχει από 
την πάθηση σε δεδοµένο χρόνο ανά 100.000 πληθυσµού (prevalence/100000), είναι 
δύσκολο να εκτιµηθεί µε ακρίβεια, διότι θεωρητικά θα πρέπει να ελεγχθεί στο δεδο-
µένο χρόνο όλος ο υπό εκτίµηση πληθυσµός. 

Η πρώτη ολοκληρωµένη µελέτη του επιπολασµού της παθήσεως έχει γίνει από 
τους Evans και Acheson3, οι οποίοι έλεγξαν ένα πληθυσµό για τον οποίο είχαν πλή-
ρη ιατρικά ιστορικά. ∆ιαπίστωσαν δε, ότι η επικράτηση ήταν 12 περίπου φορές µε-
γαλύτερη από την επίπτωση, δηλαδή 80 περίπου περιπτώσεις ελκώδους κολίτιδος 
ανά 100.000 πληθυσµού. 

Αργότερα ο Mendeloff4 συµπέρανε από την ανάλυση των αποτελεσµάτων αρ-
κετών επιδηµιολογικών ερευνών, ότι ο επιπολασµός της παθήσεως στην Ευρώπη και 
στις Η.Π.Α. το έτος 1977 κυµαινόταν από 80 έως 100/100.000. Παρόµοια αποτελέ-
σµατα παρατηρούνται και από άλλη µελέτη που έγινε στην ∆ανία των Binder και 
συν.5 

Όσον αφορά τον Ελληνικό χώρο δυστυχώς δεν υπάρχει µέχρι σήµερα ολοκλη-
ρωµένη επιδηµιολογική µελέτη που να προσδιορίζει την επίπτωση και επιπολασµό 
της νόσου σε εθνική κλίµακα. 

Σχετικά ολοκληρωµένα δεδοµένα προέρχονται από την ηµιαγροτική περιοχή 
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των Ιωαννίνων � Ηπείρου (πληθυσµός περίπου 150000 κατ.) όπου για την δεκαετία 
1982 � 1991 η επίπτωση της ελκώδους κολίτιδος προσδιορίσθηκε σε 4/100000 (ανά-
λογη ή ολίγον µικρότερη από αυτή άλλων Ευρωπαϊκών χωρών)6. 

∆εν είναι τελείως σαφές αν η παρατηρηθείσα αύξηση της επίπτωσης της ελκώ-
δους κολίτιδος από 1,8/100000 µεταξύ 1982 � 84 και 5/100000 µεταξύ 1989 � 91 
παριστά πραγµατικά αύξηση της νόσου ή οφείλεται σε ακριβέστερη διάγνωση και 
καταγραφή. 

Σε πρόσφατη επιδηµιολογική µελέτη που αφορά στην επίπτωση της ελκώδους 
κολίτιδος στο Ηράκλειο Κρήτης διαπιστώθηκε ότι η µέση ετήσια επίπτωση της νό-
σου για τα έτη 1990-1994 ήταν 8.9 περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους7. Η επίπτω-
ση αυτή (µεγαλύτερη από την επίπτωση της νόσου στην περιοχή των Ιωαννίνων) εί-
ναι παρόµοια µε αυτήν των Βορείων χωρών της Ευρώπης. 

 
1.2. ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 
 

Στις περισσότερες µελέτες και ιδιαίτερα στις παλαιότερες οι οποίες αφορούν 
πληθυσµό των ΗΠΑ και της Βρεταννίας είχε διαπιστωθεί ότι υπήρχε µία ελαφρά υ-
περοχή των γυναικών απέναντι τους άνδρες8. Στην Ελληνική µελέτη που αφορούσε 
στην επιδηµιολογία της ελκώδους κολίτιδος στο Ηράκλειο Κρήτης διαπιστώθηκε 
υπεροχή των ανδρών7. Στη συγκεκριµένη µελέτη η αναλογία ανδρών προς γυναίκες 
ήταν 1,8:1. Τα αποτελέσµατα αυτά διαφέρουν από προηγούµενες περιγραφές που 
αφορούσαν ασθενείς που νοσηλεύθηκαν σε µεγάλο νοσοκοµείο των Αθηνών9. Σε 
πρόσφατη όµως ανάλυση 56 επιδηµιολογικών µελετών 1963 � 1987 της ελκώδους 
κολίτιδος από τους Tysk και Jarnerot10 προκύπτει ότι ενώ παλαιότερα η νόσος ήταν 
συχνότερη στις γυναίκες τελευταίως συµβαίνει το αντίθετο. Η µεταβολή αυτή απο-
δίδεται στην αύξηση του ποσοστού των καπνιστριών. 

 
1.3. ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ 
 

Η έναρξη της παθήσεως είναι δυνατόν να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία και υ-
πάρχουν περιγραφές όπου η πάθηση πρωτοεµφανήσθηκε σε βρέφη ή υπερήλικες11. Η 
µελέτη όµως της Οξφόρδης έδειξε δύο ηλικιακές εξάρσεις της νόσου την Τρίτη και 
Πέµπτη δεκαετία της ζωής. 

Στην Ελλάδα διαπιστώθηκε µία αιχµή της συχνότητας της νόσου µεταξύ 20-30 
ετών και µία δεύτερη µεταξύ 40-60 ετών αλλά µόνο για άνδρες6. 

Τα ευρήµατα αυτά συµπίπτουν µε νεότερη Ελληνική µελέτη όπου η νόσος πα-
ρουσιάζει δύο αιχµές αυξηµένης συχνότητας, µία µεταξύ 35-44 ετών και µία µεταξύ 
55 και 647. 

 
1.4. ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ � ΦΥΛΗ 
 

Η επίπτωση και ο επιπολασµός της ελκώδους κολίτιδος είναι µικρότερη στις 
µη λευκές φυλές σε σχέση µε την λευκή, µε περισσότερο τεκµηριωµένη τη διαφορά 
αυτή στους νέγρους της Β. Αµερικής, όπου η επίπτωση είναι τέσσερεις φορές µικρό-
τερη από ότι στους λευκούς12. Αντίθετα οι Εβραίοι που ζουν στις Η.Π.Α. και την 
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Βρεταννία, πάσχουν από την πάθηση 2 έως 4 φορές συχνότερα από ότι οι λευκοί µη 
Εβραίοι κάτοικοι των χωρών αυτών. Ιδιαίτερα υψηλή επίπτωση παρατηρείται στην 
φυλή Ashkenari που γεννήθηκαν στις Η.Π.Α. ή Ευρώπη και επανήλθαν στο Ισραήλ, 
σε σχέση µε αυτούς που γεννήθηκαν στο Ισραήλ ή στους µη Ashkenari. Στους τε-
λευταίους µάλιστα που ζουν στο Ισραήλ η επίπτωση της παθήσεως δεν είναι µεγα-
λύτερη από αυτή που παρατηρείται στην Βρεταννία και τις Η.Π.Α.13,14 

 
1.5. ΑΣΤΙΚΟΣ � ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
 

Η νόσος προσβάλλει συχνότερα τους κατοίκους των πόλεων παρά τον αγροτι-
κό πληθυσµό15. Τα ανωτέρο δεδοµένα συµφωνούν µε αυτά στον Ελληνικό χώρο ό-
που το 81% των πασχόντων ήταν κάτοικοι αστικής ή ηµιαστικής περιοχής (το αντί-
στοιχο ποσοστό του γενικού πληθυσµού είναι 64%)6,7,9. 

 
1.6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 
Τα συµπεράσµατα από τις µελέτες που εξέτασαν αυτόν τον παράγοντα είναι 

αντικρουόµενα. Σε µερικές από αυτές διαπιστώθηκε µεγαλύτερη συχνότητα της πα-
θήσεως σε άτοµα υψηλής µορφώσεως και κοινωνικού επιπέδου και σε άλλες όχι16. 

Στην χώρα µας φαίνεται ότι η ελκώδη κολίτις είναι συχνότερη στα οικονοµι-
κώς και µορφωτικώς υψηλότερα στρώµατα του πληθυσµού. Ποσοστό 55% των α-
σθενών µε ελκώδη κολίτιδα ήταν απόφοιτοι Γυµνασίου ή Πανεπιστηµίου (το αντί-
στοιχο ποσοστό το γενικό πληθυσµό είναι µόνο 14%)6,7,9. 

 
2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ � ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 
 

Κατά καιρούς διάφορες θεωρίες προσπάθησαν να ρίξουν φως στην αιτιολογία 
και Παθογένεια της ελκώδους κολίτιδος χωρίς όµως να το κατορθώσουν έως σήµε-
ρα. Οι πλέον επικρατέστερες είναι αυτές που θεωρούν την πάθηση αποτέλεσµα δρά-
σεως λοιµογόνων Παραγόντων ή συνέπεια ανοσολογικών διαταραχών ή ψυχολογι-
κών παραγόντων και οι οποίες περιγράφονται περιληπτικά στη συνέχεια. 

 
2.1. ΛΟΙΜΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 
Η πιθανότητα ότι λοιµώδεις παράγοντες αποτελούν το αίτιο της ελκώδους κο-

λίτιδος ήλθε στο προσκήνιο κυρίως ύστερα από τις έρευνες των Mitchell και Rees17 
οι οποίοι έδειξαν ότι ενοφθαλµισµός πειραµατόζωων µε οµογενοποιηµένο ιστό από 
ασθενείς µε ιδιοπαθή φλεγµονώδη εντεροπάθεια προκαλούσε ανάπτυξη κοκκιωµά-
των τα οποία ήταν δυνατόν να αναπαραχθούν και σε άλλα πειραµατόζωα. Παρά την 
αδυναµία επιβεβαιώσεως των παραπάνω ευρηµάτων από άλλους ερευνητές18 έγιναν 
πολλαπλές προσπάθειες για την αποµόνωσή του ή των πιθανών λοιµογόνων παραγό-
ντων από νοσούντες ανθρώπινους ιστούς. Οι περισσότερες έρευνες στράφηκαν προς 
την πλευρά των ιών χωρίς όµως να υπάρξουν συγκεκριµένα αποτελέσµατα19. Τα τε-
λευταία χρόνια ενοχοποιούνται οι λεγόµενες L � µορφές βακτηριδίων που έχουν χά-
σει το µεγαλύτερο µέρος της κυτταρικής µεµβράνης. Οι οργανισµοί αυτοί παρουσιά-
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ζουν κυµαινόµενη λοιµογόνο δύναµη και αντιγονιµότητα και µπορούν από αδρανή 
φάση να µεταπέσουν σε ενεργείς νοσογόνες µορφές. Οι Belsheim και συν.20 αποµό-
νωσαν σε βιοψίες παχέος εντέρου µε ελκώδη κολίτιδα τέτοιες µορφές µικροβίων. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να αυξηθεί εκ νέου το ενδιαφέρον για τη σηµασία των 
λοιµώξεων. Πάντως έως σήµερα η θεωρία της λοιµώδους αιτιολογίας της ελκώδους 
κολίτιδος παραµένει αναπόδεικτη και είναι µόνο πιθανό, ότι λοιµώδη αιτία παρου-
σιάζουν κάποιο ρόλο στην παθογένεια της, δρώντας σε ένα έδαφος που για λόγους 
κληρονοµικούς ή λόγους περιβάλλοντος ή ανοσολογικούς έχει καταστεί ευάλωτο. 

 
2.2. ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 
∆εν έχει προσδιοριστεί συγκεκριµένος διαιτητικός παράγων ή είδος διατροφής 

που να προδιαθέτει στην εµφάνιση ελκώδους κολίτιδας π.χ. έχει συζητηθεί ο υδράρ-
γυρος στις τροφές αλλά δεν υπάρχουν πειστικές ενδείξεις ότι υπάρχει αιτιολογική 
συσχέτιση. 

∆υσανεξία στο γάλα σε ασθενείς µε ελκώδη κολίτιδα φαίνεται να οφείλεται σε 
δευτεροπαθή υπολακτασία εξ αιτίας της νόσου, χωρίς να αποτελεί αιτιολογικό παρά-
γοντα21. 

 
2.3. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 
Είναι από παλαιά γνωστό ότι η ελκώδης κολίτις παρουσιάζει σε ένα ποσοστό 

οικογενή χαρακτήρα και προσβάλει συγγενείς εξ αίµατος22. Έτσι είναι δυνατό να 
πάσχουν από την πάθηση περισσότερα από δύο µέλη ίδιας οικογένειας. Συχνότερα 
παρατηρείται συνύπαρξη της παθήσεως σε αδέλφια ή σε µητέρα και γυιό, ακόµη και 
αν ζούνε σε διαφορετικά µέρη. 

Η συνύπαρξη της παθήσεως σε συζύγους παρατηρείται σε πολύ µικρό ποσο-
στό και δεν διαφέρει από αυτό του γενικού πληθυσµού κάτι που θα αναµένετο αν οι 
παράγοντες του περιβάλλοντος έπαιζαν µεγαλύτερο ρόλο από την κληρονοµικότητα. 
Γενικώς πρώτου βαθµού συγγενείς ασθενών µε φλεγµονώδη νόσο του εντέρου έχουν 
13-15 φορές µεγαλύτερο κίνδυνο να εµφανίσουν ανάλογο νόσηµα από ό,τι συγκρί-
σιµο γενικός πληθυσµός. Ο κίνδυνος αποκλείει απλή Μενδέλειο κληρονοµικότητα 
αλλά συνηγορεί για έκθεση σε διάφορους άλλους εξωγενείς (κύρια περιβαλλοντογε-
νείς) παράγοντες23. 

Στην προσπάθεια για την διερεύνηση της κληρονοµικότητας στην ελκώδη κο-
λίτιδα, µελετήθηκαν αρχικά τα αντιγόνα των οµάδων αίµατος χωρίς όµως να διαπι-
στωθεί συσχέτιση της παθήσεως µε οποιαδήποτε οµάδα24. Αργότερα οι προσπάθειες 
στράφηκαν προς τα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας (HLA) και οι αρχικές µελέτες πα-
ρουσίασαν αλληλοσυγκρουόµενα αποτελέσµατα. 

Πρόσφατα οι Toyoda και συν25 µελέτησαν σε ασθενείς µε ελκώδη και νόσο 
του Crohn τα αντιγόνα HLA (DR, DQ) µε µοριακές και ορολογικές τεχνικές. Στην 
µελέτη αυτή βρέθηκε ότι υπήρξε θετική συσχέτιση µεταξύ HLA � DR2 και ελκώ-
δους κολίτιδος. Ενώ η συσχέτιση αυτή ήταν αρνητική όταν συσχετίσθηκαν τα HLA 
�DR4 και DRW6. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι συσχετίσεις των 
HLA αντιγόνων τάξεως ΙΙ στην ελκώδη κολίτιδα είναι πολύ διαφορετικές και υπο-
δεικνύουν γενετική ετερογένεια. 
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2.4. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
 

Από πολλά χρόνια υπάρχει η υποψία ότι ανοσολογικοί µηχανισµοί παίζουν 
σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ελκώδους κολίτιδος. Η άποψη αυτή βασίζεται στην 
ιστοπαθολογία της βλάβης στην ανταπόκριση της παθήσεως σε ανοσοκατασταλτικά 
φάρµακα, τις εξωεντερικές εκδηλώσεις ανοσολογικής αιτιολογίας και στην ποικιλία 
των εργαστηριακών παρατηρήσεων. 

Σήµερα γίνεται δεκτό ότι ανεξάρτητα της φύσεως των γενεσιουργών αιτιών η 
ιστική βλάβη στην ελκώδη κολίτιδα προκαλείται µέσω ανοσολογικού µηχανισµού. 
Η ανοσολογικής προέλευσης ιστική βλάβη µπορεί να προκληθεί µε δύο µηχανι-
σµούς: α) µη ειδική βλάβη που οφείλεται σε ανωµαλίες του µηχανισµού ανοσολογι-
κής ρυθµίσεως και β) κατευθυνόµενη επιθετική δράση εναντίον επιθηλιακών κυττά-
ρων (αυτοάνοση)26. Η µη ειδική βλάβη προϋποθέτει την ύπαρξη µειονεκτικότητος 
του ανοσολογικού οργανισµού που οδηγεί σε µη ελεγχόµενη ανταπόκριση σε ποικί-
λα εξωγενή ερεθίσµατα (ιοί, βακτηρίδια, πρωτεΐνες). 

Αυτές οι συνθήκες θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην έκκριση κυτταροκίνες 
και χηµειοτακτικών παραγόντων που προκαλούν την προσέλκηση κυττάρων οξείας 
φλεγµονής. Η άφιξη αυτών των κυττάρων συνδυάζεται µε την έκλυση άλλων µεσα-
ζόντων φλεγµονής όπως οι µεταβολίτες του αραχιδονικού οξέος και οι ελεύθερες ρί-
ζες οξυγόνου που προκαλούν τοπική µη ειδική ιστική βλάβη. 

Ειδικού τύπου διαταραχή του ανοσολογικού µηχανισµού του εντερικού βλεν-
νογόνου δεν έχει αποδειχθεί επί του παρόντος. Σύµφωνα µε τα νεώτερα δεδοµένα τα 
επιθηλιακά κύτταρα όταν διεγερθούν µε κυτταροκίνες εκφράζουν αντιγόνα κατηγο-
ρίας ΙΙ του µείζοντος συστήµατος ιστοσυµβατότητος (HLA-DR) και µεταβάλλονται 
σε κύτταρα ικανά να παρουσιάζουν τα αντιγόνα. Η αντιγονική διέγερση οδηγεί στην 
δραστηριοποίηση των µακροφάγων και την παραγωγή κυτταροκινών. 

Ειδικότερα στη ρύθµιση της φλεγµονής, τρεις κυτταροκίνες θεωρούνται ως οι 
πλέον σηµαντικές: 

Η ιντερλευκίνη � 1 (IL � 1) η ιντερλευκίνη � 6 (IL � 6) και ο παράγων νέκρω-
σης των όγκων (TNFa). Η ιστοπαθολογική έκφραση της φλεγµονώδους πάθησης 
των εντέρων περιλαµβάνει ιστική διήθηση από µεγάλο αριθµό φλεγµονωδών κυττά-
ρων τα οποία είναι ικανά να παράγουν κυτταροκίνες. Αυξηµένα επίπεδα IL � 1, NTF 
και TNF και IL � 6 έχουν βρεθεί στον βλενογόνο του παχέος εντέρου ασθενών µε 
φλεγµονώδ εντεροπάθεια συγκριτικά µε φυσιολογικά άτοµα27. Επίσης έχει βρεθεί 
αυξηµένη παραγωγή IL � 6 από µονοκύτταρα του περιφερειακού αίµατος πασχό-
ντων από φλεγµονώδη εντεροπάθεια28. 

Επίσης η αυξηµένη συγκέντρωση του διαλυτού υποδοχέα της ιντερλευκίνης 2 
(SIL-2R) που βρέθηκε στο ορό αίµατος ασθενών µε φλεγµονώδη πάθηση των εντέ-
ρων υποδηλώνει ότι υπάρχει δραστηριοποίηση του ανοσολογικού συστήµατος29. 

Τέλος η παρουσία κυκλοφορούντων αυτοαντισωµάτων κατά συστατικών του 
κυτταροπλάσµατος των ουδετερόφιλων (A.N.C.A) στο ορό ασθενών µε φλεγµονώδη 
εντεροπάθεια και η πιθανή συσχέτισή τους µε την παθογένεια και την κλινική δρα-
στηριότητα της νόσου απασχολεί σήµερα την διεθνή βιβλιογραφία. Έχει επισηµαν-
θεί σε υψηλό ποσοστό (68%-86%) η παρουσία κυκλοφορούντων A.N.C.A στον ορό 
ασθενών µε ελκώδη κολίτιδα. Ενώ ο περιπυρηνικός τύπος (P.A.N.C.A) ανιχνεύεται 
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συχνότερα σε ασθενείς µε ελκώδη κολίτιδα σε αντίθεση µε ασθενείς µε νόσο Crohn 
και πιθανόν να µπορεί να διαφοροδιαγνώσκει µεταξύ των δύο τύπων της φλεγµονώ-
δους πάθησης των εντέρων30.  

 
 

3. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
 

Η ελκώδης κολίτις (ΕΚ) αποτελεί µια σύνθετη κλινική οντότητα µε πολύπλο-
κες εκδηλώσεις οι οποίες παρουσιάζουν µεγάλη διακύµανση στην έντασή τους και 
συχνά απρόβλεπτη ανταπόκριση στην θεραπεία. Η νόσος παρουσιάζει κατά την 
διάρκεια της χρόνιας πορείας της υφέσεις και εξάρσεις και κλινικώς εκφράζεται µε 
αιµορραγία από το όρθο και διάρροια. Συνοδεύεται δε από πολλές τοπικές και συ-
στηµατικές επιπλοκές. 

Η κλινική εικόνα της ελκώδους κολίτιδας εξαρτάται βασικώς από την βαρύτη-
τα και την έκταση της φλεγµονής του παχέος εντέρου. Επί πλέον η έναρξη, η κλινική 
πορεία και η βαρύτητά της ποικίλλουν από ασθενή σε ασθενή. Οι διαφορές αυτές εί-
χαν ως αποτέλεσµα να προταθούν διάφορες ταξινοµήσεις της νόσου όπως ελαφρά, 
µέσης βαρύτητος και βαρειά (µε βάση την βαρύτητα της προσβολής), ή ορθίτιδα, 
ορθοσιγµοειδίτιδα, αριστερή κολίτιδα, πανκολίτιδα (µε βάση την έκτασή της) ή τέ-
λος οξεία κεραυνοβόλος, υποτροπιάζουσα, χρόνια (µε βάση την κλινική της πορεία). 

Οι ταξινοµίσεις αυτές είναι χρήσιµες στην κλινική πράξη για την επιλογή της 
θεραπείας και την εκτίµηση της προγνώσεως και παρόλο που συχνά υπάρχει αλλη-
λοκάλυψη µεταξύ τους, συνήθως επαρκούν για τον αποτελεσµατικό χειρισµό των 
ασθενών µε Ε.Κ.31 

Το συνηθέστερο σύµπτωµα της νόσου (80%-90%) είναι η αιµορραγία από το 
όρθο. Το αίµα συνήθως είναι αναµεµειγµένο µε τα κόπρανα (σχηµατισµένα ή διαρ-
ροικά) ενώ σε ασθενείς που η νόσος περιορίζεται στο ορθό (ορθίτιδα) επαλείφει την 
εξωτερική τους επιφάνεια. Όταν δε συνοδεύεται και από παρουσία βλέννης ακρά-
τεια, τεινεσµό προσανατολίζουν προς την Ε.Κ. Όταν η φλεγµονή είναι βαρειά και 
εκτεταµένη οι κενώσεις αποτελούνται κυρίως από αίµα αναµεµειγµένο µε βλεννο-
πυώδες εξίδρωµα και µικρή ποσότητα κοπράνων. Η διάρροια είναι το δεύτερο σε 
συχνότητα σύµπτωµα της νόσου και εµφανίζεται σε ποσοστό 80% σε ασθενείς µε 
εκτεταµένη κολίτιδα. Σε περιπτώσεις ορθίτιδος η διάρροια είναι ολιγότερο συχνή και 
είναι δυνατόν να υπάρχει δυσκοιλιότητα. Οι κύριοι παθογενετικοί µηχανισµοί της 
διάρροιας είναι η εξίδρωση, η έκκριση βλέννης, η µείωση της απορροφήσεως ύδατος 
και ηλεκτρολυτών και η διαταραχή της κινητικότητος του πάσχοντος κόλου. Συνή-
θως οι κενώσεις ασθενών µε Ε.Κ. είναι µικρές σε όγκο, διαρροικές µε παρουσία αί-
µατος και συνοδεύονται από ακράτεια και τεινεσµό. 

Το κοιλιακό άλγος αν και είναι συχνό, σπάνια είναι το προεξάρχον σύµπτωµα. 
Συνήθως έχει χαρακτήρα κολικού και εντοπίζεται στον αριστερό λαγόνιο βόθρο. 
Πυρετός εµφανίζεται στο 50% περίπου των ασθενών µε ενεργό νόσο και συχνότερα 
σε περιπτώσεις βαρειάς προσβολής και εκτεταµένης νόσου. 

Η απώλεια βάρους και αδυναµία υπάρχουν σε σηµαντικό αριθµό ασθενών (πε-
ρίπου 40%) ιδιαίτερα όταν η νόσος είναι βαρειά και εκτεταµένη και αποδίδεται σε 
απώλεια πρωτεινών από τον βλεννογόνο που πάσχει, στην µειωµένη πρόσληψη θρε-
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πτικών ουσιών λόγω της ανορεξίας που υπάρχει και στις διαταραχές απορροφήσεως 
του ύδατος και ηλεκτρολυτών. Άλλα συµπτώµατα όπως ανορεξία αίσθηµα πληρότη-
τος ναυτία ακόµη και εµετοί είναι δυνατόν να παρατηρηθούν στις βαρειές προσβο-
λές ενώ συνήθως δεν υπάρχουν στις ελαφρότερες µορφές της νόσου32.  

Όσον αφορά ευρήµατα από την φυσική εξέταση, αυτά ποικίλλουν αναλόγως 
της βαρύτητας της νόσου. Σε ασθενείς µε ελαφρά και µέσης βαρύτητος Ε.Κ. συνή-
θως δεν ανευρίσκονται. Στις βαρύτερες µορφές παρατηρούνται ωχρότητα, αδυναµία, 
απώλεια βάρους, ευαισθησία κατά την ψηλάφηση της κοιλιάς ψηλαφητό ήπαρ, αφυ-
δάτωση, ταχυκαρδία, υπόταση. Η δακτυληκή εξέταση του όρθου θα αποδώσει το 
χαρακτηριστικό βλεννοαιµατηρό υγρό.  

Όπως αναφέρθηκε υπάρχουν διάφορες ταξινοµήσεις της νόσου µε βάση κλινι-
κοεργαστηριακά ή ενδοσκοπικά ή ιστολογικά κριτήρια τα οποία καθορίζουν τις κλι-
νικές µορφές και την πορεία της νόσου. 

Η ταξινόµηση των Truelove και Witts33 η οποία ισχύει και σήµερα χρησιµο-
ποιείται συχνότατα στην κλινική πράξη και διακρίνει την ελκώδη κολίτιδα σε 3 
µορφές. 

 
Α) Την ελαφρά µορφή κατά την οποία παρατηρούνται: ολιγότερες των 4 διαρροϊκές 

κενώσεις ηµερησίως, απουσία συστηµατικών εκδηλώσεων, (πυρετός ταχυκαρ-
δία αναιµία), φυσιολογική ΤΚΕ (< 3mm). 

Β) Τη µέση βαρύτητα κατά την οποία παρατηρούνται: 4-5 διαρροϊκές κενώσεις η-
µερησίως µε παρουσία αίµατος και 

Γ) Την βαρειά κατά την οποία παρατηρούνται: περισσότερες των 6 διαρροϊκών κε-
νώσεων ηµερησίως µε αίµα. 
Συστηµατικές εκδηλώσεις (πυρετός βραδυνή θερµοκρασία >37,5 ή 37,7 C του-
λάχιστον 2ηµέρες ανά 4µερο) ταχυκαρδία (>90 σφύξεις/min) αναιµία  (Hb < 
75% της φυσιολογικής) υψηλή ΤΚΕ (>30mm). 

 
Η παρουσία διαφόρων επιπλοκών είναι δυνατόν να προσθέσει και άλλα συ-

µπτώµατα στην κλινική εικόνα της παθήσεως. Η πρώτη προσβολή της νόσου είναι 
συνήθως προοδευτική µε εµφάνιση αρχικώς διάρροιας που επιδεινώνεται εντός ολί-
γων εβδοµάδων µε αύξηση των αριθµών των κενώσεων και εκδήλωση αιµορραγίας. 

Ολιγότερο συχνά η έναρξη της νόσου είναι αιφνίδια και θορυβώδης. Η ελαφρά 
Ε.Κ. είναι συχνότερη µορφή της νόσου (60% των περιπτώσεων). Ακολουθεί η Ε.Κ. 
µέσης βαρύτητας (που αφορά το 25% των περιπτώσεων) ενώ η βαρειά Ε.Κ. είναι λι-
γότερο συχνή µορφή (15% των περιπτώσεων) και συνήθως συµπίπτει µε την καλού-
µενη οξεία κεραυνοβόλο µορφή31,33. 

Τελικώς τα περισσότερα επεισόδια της νόσου είναι ήπια ενώ µικρός αριθµός 
επεισοδίων είναι βαρειά. Ανάλογη είναι και η έκταση της προσβολής του παχέος ε-
ντέρου η οποία συνήθως περιορίζεται στο ορθό ή στο ορθοσιγµοειδές και σε µικρό-
τερο ποσοστό επεκτίνεται σε ολόκληρο το έντερο. 

Παρόµοια συµπεράσµατα προκύπτουν και από τα δεδοµένα της Ελληνικής βι-
βλιογραφίας από τα οποία φαίνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η πάθηση α-
κολουθεί ήπια διαδροµή και η προσβολή του εντέρου περιορίζεται στο αριστερό κό-
λον34,35. 
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4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

4.1. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Οι απεικονιστικές εξετάσεις στην ελκώδη κολίτιδα διαδραµατίζουν σηµαντικό 
ρόλο στο να πιθανολογίσουν την διάγνωση χωρίς όµως να την επισφραγίσουν στην 
έκταση και παρακολούθηση της νόσου. Επίσης συνεισφέρουν σηµαντικά στην απει-
κόνιση και κατάδειξη διαφόρων εντερικών και εξωεντερικών επιπλοκών. 

Οι εξετάσεις αυτές είναι η απλή ακτινογραφία κοιλίας, ο βαριούχος υποκλυ-
σµός διπλής αντιθέσεως καθώς και οι νεώτερες απεικονιστικές εξετάσεις όπως η 
Αξονική και Μαγνητική Τοµογραφία κοιλίας το διαδερµικό υπερηχογράφηµα και 
σπινθηρογράφηµα κοιλίας. 

Η απλή ακτινογραφία κοιλίας µπορεί να καταδείξει τοξικό µεγάκολο, εντερικό 
έµφρακτο, εντερική απόφραξη και εντερική διάτρηση. Στην ελκώδη κολίτιδα χρησι-
µοποιούνται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για την εκτίµηση της βαρύτητος και της 
εκτάσεως της νόσου. 
1. Η ποσότητα και η κατανοµή του κοπρανώδους περιεχοµένου στην απλή ακτι-
νογραφία. Η παρουσία κοπρανώδους περιεχοµένου δίνει πληροφορίες για την 
έκταση της νόσου. Αν π.χ. δεν υπάρχει κοπρανώδες υπόλειµµα τότε ο άρρω-
στος πιθανώς έχει ενεργό πανκολίτιδα. Αν το κοπρανώδες υπόλειµµα φτάνει 
µέχρι το σιγµοειδές η πιθανότητα ορθίτιδος είναι µεγάλη. Γενικά ισχύει η πα-
ραδοχή ότι κόπρανα υπάρχουν πάντα σε σηµεία εντοπιζόµενα κεντρικώτερα 
της φλεγµονώδους εντερικής διεργασίας. 

2. Η εµφάνιση του βλεννογόνου. Σε περιπτώσεις ενεργού κολίτιδος η παρυφή του 
εντερικού τοιχώµατος µπορεί να είναι κοκκιώδης η να διακόπτεται συγκριτι-
κώς µε την οµαλή εµφάνιση του φυσιολογικού εντέρου. Εφ� όσον υπάρχουν 
εκτεταµένες εξελκώσεις παραµένουν µόνο νησίδες του βλεννογόνου. Ενδοτοι-
χωµατικά αέρος υποδηλώνει είτε βαθειές εξελκώσεις, είτε διάτρηση µε είσοδο 
του αέρα στους περικολικούς µαλακούς ιστούς. 

3. Το εύρος και ο αριθµός των κολικών κυψελών. ∆ιεύρυνση των κολικών κυψε-
λών µεγαλύτερη των 5-6 χιλιοστών είναι ενδείξεις οιδήµατος σε ασθενείς µε 
ελκώδη κολίτιδα. Το χαρακτηριστικό αυτό θα πρέπει να αξιολογείται µόνο ό-
ταν υπάρχει ποσότητα αέρος στο έντερο τέτοια που να µπορεί να προκαλέσει 
διάτρηση του εντέρου. 

4. Ο εσωτερικός αυλός του εντέρου. Η διάµετρος του φυσιολογικού εγκάρσιου 
είναι µικρότερη από 5,5 εκατοστά. Σε χρόνια ελκώδη κολίτιδα το παχύ έντερο 
στενούται και χάνει τις κολικές κυψέλες. ∆ιάµετρος εγκαρσίου µεγαλύτερη 
των 6.7 εκατοστών υποδηλώνει τοξικό µεγάκολο. Οι ασθενείς µε τοξικό µεγά-
κολο παρουσιάζουν χαρακτηριστική διάταση του παχέος εντέρου, ενώ η επι-
πλοκή αυτή εµφανίζεται σε ποσοστό µικρότερο του 5% αποτελεί όµως δυνητι-
κά θανατηφόρο επιπλοκή. Παθολογο-ανατοµικώς παρατηρείται διατοιχωµατι-
κή φλεγµονή µε σχησµοειδή έλκη τα οποία µερικές φορές επεκτείνονται µέχρι 
τον ορογόνο. Εξιδρώµατα από τον διάχυτα φλεγµονώδη βλεννογόνο διηθού-
νται προς τον ορογόνο δίδοντας φυσικά σηµεία περιτονίτιδος χωρίς να υπάρχει 
πραγµατική διάτρηση. Η αύξηση της διαµέτρου του εγκαρσίου που κυµαίνεται 
από 8,2 έως 9,2 εκατοστά, είναι το κύριο ακτινολογικό χαρακτηριστικό σηµείο 
του τοξικού µαγάκολου στις απλές ακτινογραφίες κοιλίας36. 
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Στη σειρά ασθενών του Fario µε τοξικό µεγάκολο η µέση διάµετρος του κόλου 
ήταν 9.2 εκατοστά (εύρος τιµών 5,8-16 εκατοστά). Ενώ στην σειρά ασθενών των 
Norlund και Krisnes ήταν 8,8 εκατοστά (εύρος τιµών 6-15 εκατοστά)37. 

Σηµαντικό είναι όµως ότι όταν αξιολογείται ο ασθενής είναι συχνά καλύτερο 
να µη βασίζεται κανείς µόνο στην ακριβή µέτρηση του εγκάρσιου κόλου, αλλά µάλ-
λον στη συνολική κλινική κατάσταση του ασθενή. Πρέπει να σηµειωθεί ότι αν και 
το εγκάρσιο κόλου φαίνεται να είναι το τµήµα που προσβάλλεται περισσότερο αυτό 
δεν είναι ακριβές. Οι ασθενείς µε τοξικό µεγάκολο είναι βαριά πάσχοντες και συχνά 
µένουν συνεχώς κλινήρεις µε το κεφάλι του κρεβατιού ανασηκωµένο και σε ήπτια 
θέση. Επειδή το εγκάρσιο κόλου βρίσκεται σε πρόσθια θέση πριν από όλα τα άλλα 
τµήµα του παχέος εντέρου ο αέρας τείνει να συσσωρευτεί στο τµήµα αυτό. Αν ο α-
σθενής µετακινηθεί σε πρήνη θέση, η στήλη αέρα του παχέος εντέρου θα αναδιανε-
µηθεί, γεµίζοντας άλλα τµήµατα του εντέρου38. Ο βαριούχος υποκλυσµός θεωρείται 
ότι προδιαθέτει στην εµφάνιση τοξικού µεγάκολου αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι η 
σχέση αυτή δεν είναι τόσο σταθερή. Παρ� όλα, αυτά ισχύει η σύσταση για αποφυγή 
διενέργειας βαριούχου υποκλυσµού σε άτοµα µε πολύ σοβαρή κολίτιδα. Τοξικό µε-
γάκολο µπορεί ακόµη να παρατηθεί σε αµοιβαδική, ισχαιµική, ψευδοµεµβρανώδη 
κολίτιδα. 

Ο βαριούχος υποκλυσµός αποτελεί βασική απεικονιστική µέθοδο για την µε-
λέτη ασθενών µε ελκώδη κολίτιδα. Αντεδείκνυται σε περιπτώσεις υπάρξεως κεραυ-
νοβόλου κολίτιδος λόγω κινδύνου διατρήσεως. Ο βαριούχος υποκλυσµός διπλής α-
ντιθέσεως υπερτερεί του απλού βαριούχου στην κατάδειξη λεπτών βλαβών, όπως εί-
ναι η κοκκίωση του βλεννογόνου και οι επιπολής εξελκώσεις. Σε ασθενείς µε γνω-
στή ελκώδη κολίτιδα ο βαριούχος υποκλυσµός διενεργείται µε σκοπό. α. να επιβε-
βαιώσει την κλινική διάγνωση, β. να εκτιµήσει την έκταση και την βαρύτητα της νό-
σου, γ. να διαφοροδιαγνώσει ελκώδη κολίτιδα από το νόσο Crohn, δ. να βοηθήσει 
στην παρακολούθηση των ασθενών και ε. να καταδείξει τυχόν επιπλοκές39. 

Στα πρώϊµα στάδια της ελκώδους κολίτιδος ο βαριούχος υποκλισµός µπορεί να 
είναι αρνητικός αν και το προσβεβληµένο τµήµα του εντέρου φαίνεται σπαστικό σε 
σχέση µε το υπόλοιπο παχύ έντερο. Σε κάπως πλέον προχωρηµένο στάδιο παρατη-
ρείται αυτό που απόκαλείται ως το πλέον πρώϊµο ακτινολογικό σηµείο δηλωτικό της 
υπάρξεως της νόσου, δηλαδή η κοκκιώδη εµφάνιση του βλεννογόνου που συχνά συ-
νοδεύεται από µερική εξάλειψη των κολικών κυψελών. Όσο η φλεγµονώδης διεργα-
σία εξελίσσεται µπορεί να παρατηρηθούν βλεννογονικές κατακρατήσεις (stippling) 
που οφείλονται στην πλήρωση των αποστηµάτων των κρυπτών του Lieberkuhn από 
βάριο. Αργότερα τα έλκη διασπούν το χωριό και τον µυϊκό υποβλεννογόνιο χειτώνα 
προκαλώντας διάβρωση του υποβλεννογόνου που υπό φυσιολογικές συνθήκες έχει 
µικρότερη αντίσταση. Ο υποβλεννογόνιος καθίσταται νεκρωτικός τα έλκη επεκτεί-
νονται πλαγίως υποσκάπτοντας περαιτέρω τον υποβλεννογόνο. Καθώς τα έλκη µε-
γαλώνουν ο φλεγµονώδης οιδηµατώδης βλεννογόνος προβάλλει πάνω από τις περι-
βάλλουσες ελκωτικές περιοχές και δίνει στον βλεννογόνο πολυποειδή όψη. Οι πολύ-
ποδες αυτοί ονοµάζονται φλεγµονώδεις πολύποδες επειδή αντιπροσωπεύουν φλεγ-
µονώδη και οιδηµατώδη βλεννογόνο παρά αληθή νεοπλασµατικό ιστό. 

Ο υπερηχοτοµογραφικός έλεγχος κοιλίας αποτελεί επί πλέον µέθοδο αρκετή 
χρήσιµη για την διαγνωστική προσπέλαση και εκτίµηση τόσο αυτής καθ� εαυτής της 
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φλεγµονώδους εντερικής διεργασίας όσο και της διάγνωσης και εκτίµησης διαφόρων 
εντερικών ή εξωεντερικών επιπλοκών. Το φυσιολογικό εντερικό τοίχωµα συνήθως 
δεν απεικονίζεται ικανοποιητικά. Μπορεί όµως να απεικονιστεί εφ� όσον παχυνθεί 
λόγω φλεγµονώδους η νεοπλασµατικής διηθήσεως. 

Εποµένως το διαδερµικό υπερηχογράφηµα κοιλίας σε χέρια έµπειρου εξεταστή 
µπορεί να καταδείξει την διήθηση και να εκτιµήσει τον βαθµό της περισταλτικότη-
τος του εντερικού τοιχώµατος. Μπορεί επίσης να αποτελέσει χρήσιµη µέθοδο για 
την κατάδειξη στενώσεων, συριγγίων, αλλά και άλλων καταστάσεων σχετιζοµένων 
µε τη νόσο, όπως χολολιθιάσεως, νεφρολιθιάσεως, ηπατοπάθειας, διαταραχών από 
τα χολαγγεία κ.λ.π.40 

Σε περιπτώσεις ελκώδους κολίτιδος το υπερηχογράφηµα µπορεί να είναι θετι-
κά σε περισσότερο από 50% των ασθενών. Το πλέον σηµαντικό εύρηµα είναι η πά-
χυνση του εντερικού τοιχώµατος οφειλόµενη στη φλεγµονώδη εξεργασία ιδιαίτερα 
εφ� όσον αυτή είναι αρκετά προχωρηµένη. Η πάχυνση του τοιχώµατος οφείλεται όχι 
µόνο στη φλεγµονώδη διεργασία αλλά και σε συνοδό πάχυνση του µεσεντέριου, σε 
διόγκωση των επιχωρίων λεµφαδένων καθώς και στην ύπαρξη λιπώδους ιστούς σε 
επαφή µε το εντερικό τοίχωµα. Η πάχυνση του εντερικού τοιχώµατος παίρνει τον 
χαρακτήρα της αλλοίωσης � στόχου (target lesion) η βλάβης εν είδει νεφρού (kud-
neylike). Η υπεριχογραφική εµφάνιση της χαρακτηριστικής βλάβηες συνιστάται από 
ένα ηχογενές κεντρικό σηµείο, το οποίο αντιστοιχεί στο εντερικό περιεχόµενο και 
µια υπόηχη περιβάλλουσα περιοχή ποικίλου πάχους, που αντιστοιχεί στο εντερικό 
τοίχωµα. Η πάχυνση αυτή που θεωρείται παθολογική εάν υπερβεί τα 4 έως 5 mm41. 

Η αξονική τοµογραφία αποτελεί µεγάλης αξίας απεικονιστική µέθοδο για την 
µελέτη και αξιολόγηση των ασθενών µε φλεγµονώδη εντεροπάθεια. Η µέθοδος αυτή 
πλεονεκτεί στο ότι δεν είναι «αιµατηρή» τεχνική, έχει µεγάλη ακρίβεια στην κατά-
δειξη ενδοτοιχωµατικώς εντερικής νόσου ενώ επιτρέπει την αξιολόγηση ενδοκοι-
λοιακών αποστηµάτων, εντερικώς αποφράξεως και διατρήσεως. Η διάρκεια της εξε-
τάσεως στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Σε ασθενείς µε 
ελκώδη κολίτιδα και µε πάχυνση του εντερικού τοιχώµατος µεγαλύτερη των 5mm 
παρατηρείται ένας εσωτερικός δακτύλιος πυκνότητος µαλακού ιστού που αντιστοιχεί 
στον βλεννογόνο το χόριο και τον πεπαχυσµένο µυϊκό, ένας µεσαίος δακτύλιος χα-
µηλής πυκνότητος λόγω της µεγεθύνσεως εκ της λιπώδους διηθήσεως του υποβλεν-
νογόνιου και ένας περιφερικός δακτύλιος πυκνότητος µαλακού ιστού που αντιστοι-
χεί στο βλεννογόνιο µυϊκό. Η εµφάνιση αυτή όµως δεν είναι ειδική για την ελκώδη 
κολίτιδα έχει περιγραφεί και σε ασθενείς µε ακτινική εντερίτιδα, ισχαιµική, λοιµώδη 
και ψευδοµεµβρανώδη κολίτιδα, καθώς και στη θρόµβωση της µεσεντερίου φλεβός 
και νόσο του Crohn42. 

Γενικά η πάχυνση του τοιχώµατος σε ασθενείς µε ελκώδη κολίτιδα είναι πολύ 
µικρότερη από την πάχυνση που παρατηρείται σε ασθενείς µε νόσο του Crohn και 
είναι ανοµοιογενής43. 

Λέπτυνση του τοιχώµατος και η διάταση του αυλού σε περιπτώσεις τοξικού 
µεγάκολου µπορούν να καταδειχθούν στην αξονική τοµογραφία πολύ καλύτερα από 
την απλή ακτινογραφία κοιλίας ή τον βαριούχο υποκλυσµό. Ιδιαίτερα καταδεικνύε-
ται η ενδοαυλική ύπαρξη αέρος. 

Η µαγνητική τοµογραφία δεν έχει χρησιµοποιηθεί µέχρι στιγµή ευρέως στην 
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αξιολόγηση των ασθενών µε ιδιοπαθή φλεγµονώδη εντερική νόσο, λόγω των επι-
δράσεων της αναπνοής και των περισταλτικών κινήσεων του εντέρου στην ποιότητα 
των εικόνων που λαµβάνονται αλλά και λόγω του ακατάλληλου υλικού αντιθέσεως 
στον εντερικό αυλό καθώς και του µεγάλου χρόνου λήψεως των εικόνων44. Στην ελ-
κώδη κολίτιδα η µαγνητική τοµογραφία δεν βοηθά σηµαντικά, όµως σε περιπτώσεις 
υπάρξεως περιπρωκτικών συριγγίων έχει διαγνωστική αξία σε συνδυασµό και µε 
άλλες απεικονιστικές εξετάσεις45. 

Τα τελευταία χρόνια στην µελέτη των ασθενών µε ελκώδη κολίτιδα έχουν 
χρησιµοποιηθεί διάφορες ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές και αποτελούν συµπληρωµατικές 
εξετάσεις του υπόλοιπου απεικονιστικού ελέγχου. Περιλαµβάνουν το σπινθηρογρά-
φηµα κοιλίας µε σηµασµένα µε ραδιενεργό Ίνδιο 111 αυτόλογα λευκοκύτταρα και 
το σπινθηρογράφηµα κοιλίας µε ραδιενεργό Γαλλίο 67. ∆ιάφορες άλλες τεχνικές 
στις οποίες χρησιµοποιούνται µονοκλωνικά σηµασµένα µε τεχνήτιο 99 αντισώµατα 
έναντι των λευκοκυττάρων ή τεχνικές S.P.E.C.T. (single-photon emission computer-
ized tomography) βρίσκονται ακόµη στο στάδιο της κλινικής αξιολόγησης. 

Το σπινθηρογράφηµα κοιλίας µε σηµασµένα µε ραδιενεργό Ίνδιο 111 λευκο-
κύτταρα αποδείχθηκε ότι είναι χρήσιµη εξέταση όσον αφορά στην εντόπιση και στην 
έκταση της φλεγµονώδους εντεροπάθειας ασθενών µε σοβαρή κολίτιδα στους οποί-
ους αντεδείκνυται η διενέργεια βαριούχου υποκλυσµού ή και κολοσκόπησης. 

Τα σηµασµένα λευκοκύτταρα µεταναστεύουν στις περιοχές της ενεργού φλεγ-
µονής. Με την κατάδειξη της φλεγµονής στο τελικό ειλεό η εξέταση βοηθά στην 
διαφορική διάγνωση µεταξύ ελκώδους κολίτιδος και νόσου του Crohn. Η εξέταση 
έχει το πλεονέκτηµα της ταχείας λήψεως των αποτελεσµάτων (εντός 4-6 ωρών) µετά 
την ένεση του εναιωρήµατος των λευκωκυττάρων, όµως η αποµόνωση των λεκοκυτ-
τάρων από το περιφερικό αίµα προϋποθέτει κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισµό. 

Το σπινθηρογράφηµα κοιλίας µε ραδιενεργό Γαλλίο 67 βασίζεται επίσης στην 
ιδιότητα τωνλευκοκυττάρων προσλαµβάνουν εκλεκτικά το ισότοπο µε αποτέλεσµα 
να καταδεικνύεται σπινθηρογραφικώς ο τόπος συσσώρευσης των λευκοκυττάρων 
και εµµέσως τα σηµεία της φλεγµονώδους εξεργασίας. Η ειδικότητα της µεθόδου 
δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή λόγω της φυσιολογικής απέκκρισης του ραδιοφαρµάκου 
από τον βλεννογόνο του πεπτικού συστήµατος, ενώ είναι απαραίτητη η ύπαρξη εξει-
δικευµένου και δαπανηρού εξοπλισµού του ραδιοσοτοπικού εργαστηρίου45-47. 

 
4.2. ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΗ 
 

Ο ρόλος της ενδοσκόπησης στην διάγνωση και την παρακολούθηση της πο-
ρείας της ελκώδους κολίτιδος µαζί µε τον ακτινολογικό έλεγχο του παχέος εντέρου 
είναι οι βασικές διαγνωστικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται σήµερα. 

Ειδικότερα η ορθοσιγµοενδοσκόπηση µε άκαµπτο ή εύκαµπτο ενδοσκόπιο εί-
ναι τεχνικώς εύκολη καλώς ανεκτή από τον ασθενή, ασφαλής και σε συνδιασµό µε 
λήψη βιοψίας έχει ψηλά διαγνωστικά ποσοστά (έως και 100% στην Ε.Κ.) είναι προ-
τιµότερο να γίνεται χωρίς προετοιµασία για την αποφυγή ερεθισµού του βλεννογό-
νου που θα µεταβάλει την ενδοσκοπική εικόνα. 

Η κολονοσκόπηση έχει σίγουρα αναµφισβήτητα πλεονεκτήµατα έναντι του 
βαριούχου υποκλισµού όσον αφορά στην διαπίστωση των αλλοιώσεων της νόσου 
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καθώς και στην δυνατότητα λήψεως βιοψιών παραµένει και σήµερα συµπληρωµατι-
κή του ακτινολογικού ελέγχου. 

Οι ενδείξεις για την διενέργεια κολοσκοπήσεως σε ασθενείς µε ελκώδη κολίτι-
δα είναι για:48 

 
•  ∆ιαφορική διάγνωση. 
•  Εκτίµηση της εκτάσεως της νόσου. 
•  ∆ιευκρίνιση ακτινολογικών ευρηµάτων όπως στενώσεις και  
ελλείµµατα σκιαγραφίσεως. 

•  Έλεγχος για καρκίνο και προκαρκινικές αλλοιώσεις. 
•  Προεγχειρητική και µετεγχειρητική εκτίµηση. 
 
Τα ενδοσκοπικά ευρήµατα διαφέρουν αναλόγως της εκτάσεως, της βαρύτητος, 

και της χρονιότητος της νόσου. Η εκτίµηση της εκτάσεως της νόσου έχει προγνω-
στική αξία και είναι σηµαντική για τον καθορισµό της θεραπείας. Η νόσος προσβάλ-
λει πάντοτε το ορθό και άλλοτε άλλο τµήµα του εγγύτερου παχέος εντέρου έως του 
τυφλού. Στην πλειονότητα των ασθενών ο τελικός ειλεός είναι φυσιολογικός. Υπάρ-
χουν όµως και περιπτώσεις έως και 10% περίπου των περιπτώσεων πανκολίτιδος 
όπου παρατηρούνται αλλοιώσεις του βλεννογόνου όπως οίδηµα, ερυθρότητα, ευ-
θρυπτότητα και σπανιώτερα διαβρώσεις (παλίνδροµη ειλεΐτιδα). Συνήθως όµως και 
ανεξαρτήτως της εκτάσεως οι αλλοιώσεις της νόσου ανευρίσκονται οµοιόµορφα 
κατανεµηµένες σε όλο το µήκος του παχέος εντέρου το οποίο πάσχει. Σε γενικές 
γραµµές η ενδοσκοπική εικόνα εξαρτάται σε ποια φάση βρίσκεται ο ασθενής. Η 
εικόνα του βλεννογόνου του ορθού στην οξεία φάση της παθήσεως χωρίς να είναι 
ειδική, είναι αρκετά χαρακτηριστική ώστα να θέτει την διάγνωση µε σηµαντική 
ακρίβεια. Ο βλεννογόνος είναι οιδηµατώδης ώστε να µην είναι ορατά τα υποβλεννογόνια 
αγγεία και έχει χάσει την φυσιολογική του στιλπνότητα. Επιπλέον παρουσιάζει διά-
χυτη ερυθρότητα, κοκκίωση και ευθρυπτότητα, µε αποτέλεσµα να αιµορραγεί εύκο-
λα σε κάθε επαφή µε το ενδοσκόπιο ή την λαβίδα βιοψίας. Συνήθως συνυπάρχουν 
διαφόρου µεγέθους επιπολείς εξελκώσεις οι οποίες καλύπτονται από ρυπαρό επίχρι-
σµα και ο αυλός του εντέρου περιέχει υδαρή κόπρανα αναµεµιγµένα µε πυοαιµατη-
ρό υγρό ή µόνο πυοαιµατηρό υγρό. Σε ορισµένες περιπτώσεις υπάρχουν διαφόρου 
µεγέθους ψευδοπολύποδες που έχουν την όψη αιµορραγικών σαρκίων. Στις περιό-
δους υφέσεως της νόσου ο βλεννογόνος είναι δυνατόν να έχει φυσιολογική όψη ή να 
είναι ατροφικός χωρίς ελαστικότητα. Οι τυχόν ψυεδοπολύποδες που υπάρχουν µοιά-
ζουν αρκετά µε τους επιθηλιακούς πολύποδες του παχέος εντέρου.49 

 
4.3. ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
 

Η ιστολογική εικόνα της ελκώδους κολίτιδος εξαρτάται από την φάση της νό-
σου. Τα πρωτεύοντα κριτήρια στα οποία στηρίζεται η διάγνωση είναι η διαταραχή 
της αρχιτεκτονικής των κρυπτών, η ατροφία του βλεννογόνου και η φύση της φλεγ-
µονώδους διήθησης.* 

Η ενδοσκοπική εικόνα συµβαδίζει στην φάση της έξαρσης της νόσου ενώ στην 
φάση της υποστροφής και της ύφεσης δεν υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία ενδοσκοπι-
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κών και ιστολογικών ευρηµάτων. Στην οξεία φάση οι κρύπτες εµφανίζουν επιµή-
κυνση και το επιφανειακό επιθήλιο παρουσιάζει κυµατοειδή ή µικρολαχνωτή δια-
µόρφωση. Το χόριο εµφανίζει έντονη αύξηση τωνπλασµατοκυττάρων, λευκοκυττά-
ρων και πολυµορφοπυρήνων λευκοκυττάρων. 

Η βλεννοπαραγωγή είναι από τα πρώτα στοιχεία που διαταράσονται κατά την 
οξεία φάση, η οποία χαρακτηρίζεται από βλεννοπενία του επιθηλίου που εκφράζεται 
µε µείωση των καλυκοειδών κυττάρων50,51. 

Ακόµα συνυπάρχουν κρυπτίτιδα, ενδαυλικά αποστήµατα, εξελκώσεις, πυώδες 
εξίδρωµα στον αυλό, οίδηµα και αγγειακή συµφόρηση καθώς και αναγεννητικές αλ-
λοιώσεις του επιθηλίου. 

Στην φάση της υποστροφής ένα από τα πρώτα στοιχεία που αποκαθίστανται 
είναι η βλεννοπαραγωγή µε δείκτη τον αριθµό καλυκοειδών κυττάρων. Επίσης απο-
καθίσταται η συνέχεια του επιφανειακού επιθηλίου, µειώνονται τα ενδοαυλικά απο-
στηµάτια καθώς και ο αριθµός των φλεγµονωδών κυττάρων του χορίου και κυρίως 
των ουδετεροφίλων50,51. 

Στην φάση της ύφεσης, τα ιστολογικά ευρήµατα όπως και τα ενδοσκοπικά 
σχετίζονται µε την βαρύτητα, την διάρκεια και την συχνότητα εµφάνισης της ενερ-
γού νόσου που προηγήθηκε. Η χαρακτηριστική ιστολογική εικόνα της φάσης αυτής 
είναι η ατροφία του βλεννογόνου, που εκφράζεται µε σµίκρυνση του πάχους του 
βλεννογόνου και βράχυνση των κρυπτών µε δηµιουργία χάσµατος µεταξύ βάσης 
κρυπτών και βλεννογονίου µυικής στιβάδας, η οποία εµφανίζει πάχυνση. 

Άλλες εικόνες κατά την φάση αυτή της ηρεµίας, είναι η ελάττωση της φλεγµο-
νώδους διήθησης του χορίου µε εξαφάνιση των ενεργών στοιχείων ο φυσιολογικός 
πληθυσµός των καλυκοειδών κυττάρων και η µεταπλασία κυττάρων τύπου Paneth 
που αποτελεί δείκτη χρόνιας βλάβης αλλά όχι αποκλειστικό χαρακτηριστικό της ελ-
κώδους κολίτιδος. 

Τέλος άλλα ευρήµατα σχετιζόµενα µε την βαρύτητα και την χρονιότητα της 
νόσου, είναι οι φλεγµονώδεις πολύποδες και η επιθηλιακή δυσπλασία. 

 
4.4. ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 

Η εργαστηριακή διερεύνηση µέσω αιµατολογικών και ορολογικών δεικτών 
των ασθενών µε ελκώδη κολίτιδα είναι πολύ σηµαντική, αφού επιτρέπει σε πολλές 
περιπτώσεις τον καθορισµό όχι µόνο της ενεργότητος και της βαρύτητας της προ-
σβολής, αλλά και της εξέλιξής της. 

Όπως είναι γνωστό η ελκώδη κολίτις είναι φλεγµονώδης διεργασία εποµένως 
είναι λογικό να αυξηθούν στον ορό τα επίπεδα των ουσιών που υποδηλώνουν την 
παρουσία φλεγµονής. Οι ουσίες αυτές γνωστές ως πρωτεΐνες οξείας φάσεως είναι 
πρωτεϊνικά µόρια µε βραχύ χρόνο ηµίσειας ζωής που αυξάνονται ταχέως µε την έ-
ναρξη της φλεγµονώδους διεργασίας. 

Οι πρωτεΐνες οξείας φάσεως είναι η α1-όξινη γλυκοπρωτεΐνη, α1 αντιχυµοθρι-
ψύνη, η α1 αντιθριψύνη, η απτοσφαιρίνη και η C αντιδρώσα πρωτεΐνη θα πρέπει 
όµως να τονιστεί ότι οι ουσίες αυτές µπορούν να αυξηθούν και σε άλλες φλεγµονώ-
δεις καταστάσεις, καλοήθεις ή κακοήθεις. 

Υπάρχει σαφής συσχέτηση µεταξύ αυξηµένων επιπέδων πρωτεϊνών οξείας 
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φάσεως και εξάρσεως της νόσου, αφού η υποχώρηση της φλεγµονής προκαλεί τα-
χεία επάνοδο των τιµών των ουσιών αυτών στο φυσιολογικό. Από τις πρωτεΐνες ο-
ξείας φάσεως η πλέον ευαίσθητη φαίνεται να είναι η α1 όξινη � γλυκοπρωτεΐνη ό-
µως ο προσδιορισµός των επιπέδων της ουσίας αυτής δεν είναι παντού εφικτός. Ο 
ποσοτικός προσδιορισµός των επιπέδων της CRP του ορού είναι ο πλέον συνήθως 
χρησιµοποιούµενος στην καθηµερινή κλινική πράξη. Τα επίπεδα της CRP αυξάνουν 
ταχέως και επανέρχονται ταχέως στο φυσιολογικό µετά την πάροδο των οξέων 
φλεγµονωδών φαινοµένων52. 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση προσδιορισµού και άλλων ορολογικών 
δεικτών, όπως της λακτοφερρίνης της βητα � Ν � ακετυλεξοζαµινίδασης53 και της 
νεοπτερίνης. Η σηµασία των πρωτεϊνών αυτών δεν είναι αρκετά σαφής και εν πολ-
λείς έχει ερευνητικό χαρακτήρα54. 

Άλλες απλές αιµατολογικές παράµετροι χρήσιµες στην καθηµερινή κλινική 
πράξη είναι η ταχύτητα καθιζήσεως των ερυθρών και η αιµοσφαιρίνη. Η Τ.Κ.Ε. δεν 
είναι ειδικός δείκτης και οι τιµές αυξάνονται σε πάρα πολλές άλλες παθολογικές κα-
ταστάσεις, ενώ αντίθετα µπορεί να είναι φυσιολογικές παρά την ύπαρξη ενεργού 
φλεγµονής. Η αιµοσφαιρίνη αν και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως α-
πώλεια αίµατος, χρόνια υποκείµενης φλεγµονώδους διεργασίας εν τούτοις έχει αρκε-
τά ικανοποιητικό βαθµό συσχέτισης µε την έκταση της φλεγµονής. 

∆ιάφορες άλλες απλές εργαστηριακές εξετάσεις µπορούν να πιθανολογήσουν 
την ύπαρξη επιπλοκών από άλλα όργανα και συστήµατα. Αύξηση των τιµών των χο-
λοστατικών ενζύµων κάνει πιθανή την ύπαρξη σκληρυντικής χολαγγειίτιδος ενώ η 
αύξηση των τιµών της κρεατινίνης του ορού καθώς και η αύξηση των γ-σφαιρινών 
είναι ενδεχόµενο να σηµαίνουν την ανάπτυξη αµυλοειδώσεως. 

Ο προσδιορισµός της αλβουµίνης, της προαλβουµίνης, της τρανσφαιρίνης και 
της Retinol-Binding-Protein µπορούν να παράσχουν σηµαντικές πληροφορίες για το 
επίπεδο της διατροφικής καταστάσεως του ασθενούς σε συνδιασµό µε άλλες, κυρίως 
ανθρωποµετρικές, παραµέτρους52. 

Ο προσδιορισµός της αλβουµίνης του ορού ή έκκριση της α1 αντιθρυψίνης, 
του ραδιενεργού indium 111 καθώς και του σπινθηρογραφήµατος µε σεσηµασµένα 
µε ραδιενεργό ίνδιο αυτόλογα λευκοκύτταρα, µπορούν να παράσχουν πληροφορίες 
σχετικά µε τον βαθµό απώλειας πρωτεϊνών από τον πεπτικό σωλήνα και την έκταση 
της φλεγµονής. 

∆ιάφορες άλλες εργαστηριακές µπορούν επίσης να παράσχουν πληροφορίες 
σχετικά µε τον βαθµό τοξικότητος του ασθενούς. Η ύπαρξη λευκοκυτταρώσεως µε 
στροφή του τύπου προς τα αριστερά, η ύπαρξη οξεώσεως, αρνητικής περισείας βά-
σεως, µειώσεως του ινωδογόνου και η παρουσία µονοµερών του ινώδους αποτελούν 
τους συνηθέστερους αιµατολογικούς δείκτες. 

Γενικά οι απλές αιµατολογικές δείκτες καθώς και οι πρωτεΐνες οξείας φάσεως 
που µπορούν να εκτελεστούν σε οποιοδήποτε αιµατολογικό εργαστήριο µπορούν να 
παράσχουν σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη φλεγµονώδους διεργα-
σίας, του βαθµού της καθώς και να βοηθήσουν την εκτίµηση του θεραπευτικού απο-
τελέσµατος. ∆ε µπορούν όµως να διαχωρίσουν την ελκώδη κολίτιδα από την Νόσο 
Crohn, έχουν κάποιο βαθµό προγνωστικής αξίας. 
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5. ∆ΙΑΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 
 

Η διαφορική διάγνωση της ελκώδους κολίτιδος περιλαµβάνει αρκετές παθή-
σεις µε παρόµοια συµπτωµατολογία. Ορισµένες από αυτές όπως π.χ. ο καρκίνος του 
παχέος εντέρου, οι πολύποδες και η εκκολπωµατίτις διαχωρίζονται εύκολα από την 
ελκώδη κολίτιδα µε την ανεύρεση στον ακτινολογικό έλεγχο ή στην ενδοσκόπηση 
της ειδικής βλάβης. Άλλες όµως παθήσεις διαχωρίζονται συχνά δύσκολα από την 
ελκώδη κολίτιδα µε την οποία είναι δυνατόν να παρουσιάζουν παρόµοια ακτινολογι-
κά ενδοσκοπικά ή και ιστολογικά ακόµη ευρήµατα. Και αυτές είναι: Νόσος Crohn 
παχέος εντέρου, αµοιβαδική κολίτις, σαλµονέλλα, σιγγέλλα, καµπυλοβακτηρίδιο. 
Κολίτιδες µετά από λήψη αντιβιοτικών, µετακτινική κολίτις, Ισχαιµική κολίτις, ορ-
θίτις από γονόκοκκο ή αφροδίσιο λεµφοκοκκίωµα. 

Η διαφορική διάγνωση από την Νόσο Crohn (NC) του παχέος εντέρου, αποτε-
λεί συχνά δύσκολο πρόβληµα λόγω της στενής συγγένειας που παρουσιάζουν οι δύο 
παθήσεις. Στοιχεία που είναι χρήσιµα στην µεταξύ τους διάκριση είναι: 
1)  Έναρξη της νόσου: είναι περισσότερο οξεία στην Ε.Κ. 
2)  Πορεία της νόσου στην Ε.Κ. συνήθως χαρακτηρίζεται από υφέσεις και εξάρσεις 

ενώ στην N.C. εξελίσεται προοδευτικώς. 
3)  Αιµορραγία παρατηρείται σχεδόν πάντοτε στην Ε.Κ. και ολιγότερο συχνά στην 

Νόσο Crohn (25%-30%) των ασθενών δεν αιµορραγούν. 
4)  ∆ιάρροια υπάρχει και στις δύο νόσους. 
5)  Κοιλιακό άλγος: είναι συχνότερο στην Νόσο Crohn και σπανιώτερο και ήπιο 

στην Ελκώδη Κολίτιδα. 
6)  Πυρετός παρατηρείται συχνότερα στην Ν.C., στην Ε.Κ. όταν υπάρχει συνοδεύει 

βαρειά προσβολή. 
7)  Ψηλαφητή µάζα δεξιού λαγονίου βόθρου: είναι χαρακτηριστικό εύρηµα της Νό-

σου Crohn. 
8) Περιπρωκτικές αλλοιώσεις: ανευρίσκονται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα στην 
Ν.C. Σε ασθενείς µε Ε.Κ. σπανίως παρατηρούνται µικρά ορθοκολπικά συρίγ-
για55,56. 

 
Η διαφορική διάγνωση της ελκώδους κολίτιδος από τις παρασιτικές ή µικρο-

βιακές κολίτιδες, όπως είναι η αµοιβαδική κολίτις, η κολίτις που οφείλεται στην σι-
γκέλλα, την σαλµονέλλα και η κολίτις που οφείλεται στο καµυλοβακτηρίδιο είναι 
δυνατό να γίνουν µόνο µε την αποµόνωση του παθογόνου αιτίου στα κόπρανα. Οι 
ορολογικές αντιδράσεις και η τυχόν παρουσία κρουσµάτων µε επιδηµική µορφή 
βοηθούν επίσης σηµαντικά στην ορθή διάγνωση. Η ακριβής διάγνωση στις περιπτώ-
σεις αυτές έχει µεγάλη σηµασία διότι η εσφαλµένη διάγνωση ελκώδους κολίτιδος 
και χορήγηση κορτικοειδών είναι δυνατό να συντελέσει στην κεραυνοβόλο εξάπλω-
ση µιας παρασιτικής ή µικροβιακής κολίτιδος. 

Η ισχαιµική κολίτις δεν προσβάλει συνήθως το ορθό γεγονός που µαζί µε την 
µεγάλη ηλικία των ασθενών αυτών, βοηθούν σηµαντικά στην διάκρισή της από ελ-
κώδη κολίτιδα. Στις περιπτώσεις όµως εκείνες που υπάρχει προσβολή του όρθου ο 
διαχωρισµός των δύο παθήσεων είναι αρκετά δύσκολος και σηµαντική βοήθεια προ-
σφέρει η παρακολούθηση της πορείας του ασθενούς. 
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Τέλος στον διαχωρισµό της ελκώδους από την µετακτινική κολίτιδα ουσιαστι-
κής σηµασίας είναι η ύπαρξη ιστορικού προηγηθείσης ακτινοθεραπείας55,56. 

 
6. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

Οι επιπλοκές που παρουσιάζονται κατά την διαδροµή της ελκώδους κολίτιδος 
είναι δυνατό να αφορούν στο παχύ έντερο (εντερικές επιπλοκές) ή άλλα όργανα (ε-
ξωεντερικές επιπλοκές). 

 
6.1. ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

Οι συχνότερες εντερικές επιπλοκές της ελκώδους κολίτιδος είναι η αιµορραγί-
α, η διάτρηση του παχέος εντέρου, οι ψευδοπολύποδες, το τοξικό µεγάκολο και ο 
καρκίνος του παχέος εντέρου57. 

Εντερική διάτρηση: η διάτρηση είναι η πλέον επικίνδυνη τοπική επιπλοκή για-
τί προκαλεί γενικευµένη περιτονίτιδα. Συνήθως εµφανίζεται στην κεραυνοβόλο 
µορφή της ελκώδους κολίτιδος και µάλιστα στο πρώτο επεισόδιο. Οι διατρήσεις της 
ελκώδους κολίτιδος παρατηρούνται συνήθως στο αριστερό τµήµα του παχέος εντέ-
ρου, πολλές φορές αλλά όχι πάντοτε προηγείται οξεία διάταση του παχέος εντέρου 
(τοξικό µεγάκολο). 

Τοξικό µεγάκολο: Πρόκειται δια την δεύτερη σε σοβαρότητα επιπλοκή της ελ-
κώδους κολίτιδος, επιπλέκει συνήθως τις βαρειές προσβολές που συνυπάρχουν µε 
εκτεταµένη προσβολή του παχέος εντέρου και συνοδεύεται από σηµαντική θνητότη-
τα. Συνήθως παρουσιάζεται στο εγκάρσιο κόλον. ∆ιάµετρος εγκαρσίου κόλου πάνω 
από 6-7 εκ.µ. θεωρείται χαρακτηριστική τοξικού µεγακόλου. Η παθογένεια της επι-
πλοκής δεν είναι σαφής58. Παράγοντες που προδιαθέτουν την εκδήλωση τοξικού µε-
γακόλου είναι η λήψη οποιούχων και αντιχολινεργικών φαρµάκων, η διενέργεια βα-
ριούχου υποκλισµού, η υποκαλιαιµία και η µεταβολική αλκάλωση. Η ακατάσχετη 
αιµορραγία είναι ασυνήθης (περί 5%) σύµπτωµα που αντιµετοπίζεται µε µεταγγίσεις 
αλλά µπορεί να χρειασθεί και επείγουσα χειρουργική αντιµετώπιση. 

Οι ψευδοπολύποδες είναι πολυποειδή µορφώµατα διαφόρου µεγέθους, άµισχα 
ή έµµισχα, που συνήθως παρουσιάζονται σε βαρειές περιπτώσεις µε εκτεταµένη 
προσβολή του εντέρου. Ιστολογικά αποτελούνται είτε από κοκκιώδη ιστό που καλύ-
πτεται από αδενικό επιθήλιο είτε από οιδηµατώδη και φλεγµονώδη βλεννογόνο είτε 
τέλος από υπερπλαστικό βλεννογόνο. Αν και µερικές φορές µπορούν να δώσουν ει-
κόνα νεοπλάσµατος, στον ακτινολογικό έλεγχο δεν έχει αποδειχθεί να παρουσιάζουν 
οποιαδήποτε συσχέτιση µε τον καρκίνο που επιπλέκει ελκώδη κολίτιδα. 

Καλοήθεις στενώσεις του παχέος εντέρου είναι σπάνιες στην ελκώδη κολίτιδα 
το κύριο όµως πρόβληµα είναι η διαφορική διάγνωση από κακοήθη νεοπλάσµατα 
που επιτυγχάνεται ικανοποιητικά µε ενδοσκόπηση και βιοψία57. 

 
6.2. ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

Οι εξωεντερικές επιπλοκές µπορεί να καταταγούν ανάλογα µε τα όργανα � συ-
στήµατα στα οποία αφορούν, καθώς επίσης και ανάλογα µε την δραστηριότητα, την 
έκταση ή την διάρκεια της εντερικής νόσου, όπως η εντεροπαθητική αρθρίτις ή το 
οζώδες ερύθηµα η πρώτη κατηγορία, ενώ η δεύτερη όταν τα συµπτώµατα δεν συνο-
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δεύονται καθόλου µε δραστηριότητα της εντερικής νόσου. Μπορούν µάλιστα να εκ-
δηλωθούν πριν από την εισβολή της κολίτιδας ή και µετά από ολική κολεκτοµή58. 

Επιπλοκές που αφορούν το ερειστικό σύστηµα: Η πιο συχνή επιπλοκή είναι η 
αρθρίτις και αφορά το 24% των ασθενών. Υπάρχουν 2 τύποι: Η εντεροπαθητική αρ-
θρίτις, µια µεταναστευτική ασύµµετρη αρθρίτις που προσβάλλει κυρίως τις µεγάλες 
αρθρώσεις των κάτω άκρων, και η ιερολαγονίτις ή αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρί-
τις60. 

Η εντεροπαθητική αρθρίτις στην ελκώδη κολίτιδα συνήθως επιπλέκει ενεργό 
νόσο. Οι εξάρσεις της αρθρίτιδος διαρκούν µερικές εβδοµάδες και συνήθως δεν α-
φήνουν παραµορφώσεις ή καταστροφή οστού και παρατηρούνται σε λιγότερο από το 
25% των περιπτώσεων. Οι ορολογικοί δείκτες ρευµατοειδούς αρθρίτιδας είναι αρνη-
τικοί. Η εντεροπαθητική αρθρίτις συχνά συνυπάρχει µε χοριοειδίτιδα και οζώδες ε-
ρύθηµα. Επιτυχής θεραπεία της εντερικής φλεγµονής βελτιώνει και την αρθρίτιδα. 

Η ιερολαγονίτις και η αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτις παρουσιάζεται σε πο-
σοστό 2%-6% µε ελκώδη κολίτιδα και είναι 30 φορές συχνότερη από ότι στον γενικό 
πληθυσµό. Το 80% των ασθενών µε συνύπαρξη ελκώδους κολίτιδος και αγκυλο-
ποιητικής σπονδυλοαρθίτιδας έχουν αντιγόνο HLA-B27. Η δραστηριότητα της προ-
αναφεροµένης επιπλοκής είναι άσχετη µε αυτήν της κολίτιδας, η επιτυχή θεραπεία 
της οποίας δεν επηρεάζει την σπονδυλοαρθρίτιδα ούτε και η κολεκτοµή µεταβάλλει 
την εξέλιξή της62. 

Η υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια περιλαµβάνει πληκτροδακτυλία, περιοστί-
τιδα, αρθρίτιδα και δυσλειτουργία αυτόνοµου νευρικού συστήµατος. Η πληκτροδα-
κτυλία απαντά στο 15% των ασθενών µε ελκώδη κολίτιδα. Σχετίζεται µε ενεργό νό-
σο και υποχωρεί κατά την ύφεση και µετά από εκτοµή του προσβεβληµένου εντέ-
ρου. Όσο αφορά τις επιπλοκές από το δέρµα � βλεννογόνους, αυτές κυµαίνονται σε 
ποσοστό 5%-10%.* Οι σηµαντικότερες επιπλοκές είναι το οζώδες ερύθηµα και το 
γαγγραινώδες πνόδερµα, παρατηρούνται όµως και αντιδράσεις υπερευαισθησίας στα 
φάρµακα. 

Το οζώδες ερύθηµα εµφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες από ότι στους άν-
δρες και µε σχέση 4:1. Συνδέεται µε την δραστηριότητα αλλά όχι και µε την βαρύτη-
τα της νόσου. Το γαγγραινώδες πυόδερµα εµφανίζεται στο 1%-5% των ασθενών µε 
ελκώδη κολίτιδα και µπορεί να έχει ανεξάρτητη πορεία από αυτή της ελκώδους κο-
λίτιδος62. 

Η συχνότητα των οφθαλµικών επιπλοκών στην ελκώδη κολίτιδα είναι 13%. Η 
χοριοειδίτις � ιρίτις είναι η συχνότερη και η πιο σηµαντική από αυτές και µπορεί να 
προηγείται της εισβολής της εντερικής νόσου ή να εµφανιστεί και µετά κολεκτοµή ή 
επί ανενεργού νόσου. Η επισκληρίτις αποτελεί λιγότερο σοβαρό πρόβληµα, που εκ-
δηλώνεται µε οφθαλµικό καύσο και ερυθρότητα των σκληρών χιτώνων των οφθαλ-
µών. Συνήθως συνοδεύει ενεργό νόσο και και απαντά στη θεραπεία της εντερικής 
νόσου. 

Ένας µεγάλος αριθµός ηπατικών επιπλοκών έχει περιγραφεί στην ελκώδη κο-
λίτιδα. Την τελευταία δεκαετία αποσαφηνίσθηκε ότι οι κυριότερες ηπατικές επιπλο-
κές, είναι η περιοχαλαγγείτις, η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγείτις, και το χαλαγ-
γαιοκαρκίνωµα. Οι περισσότερες περιπτώσεις χρόνιας ενεργού ηπατίτιδος αποτε-
λούν διαφορετικές φάσεις του ίδιου φάσµατος ηπατοχολικών παθήσεων µε κύριο 
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εκπρόσωπο την πρωτοπαθή σκληρυντική χαλαγγείτιδα63. 
Η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγείτις (Π.Σ.Χ.) η συχνότερη ηπατική επι-

πλοκή της ελκώδους κολίτιδος, παρατηρείται στο 3%-10% των ασθενών. Ποσοστό 
70% των ασθενών µε Π.Σ.Χ. πάσχουν από ελκώδη κολίτιδα η οποία είναι συνήθως 
ολική αλλά µε ήπια συµπτώµατα προηγείται αλλά µπορεί και να έπεται χρονικά της 
Π.Σ.Χ. Η εξέλιξη της Π.Σ.Χ. δεν σχετίζεται µε την δραστηριότητα και την εξέλιξη 
της κολίτιδας και δεν επηρεάζεται από την κολεκτοµή. Οι ασθενείς µε (ΠΣΧ) και 
ελκώδη κολπίτιδα παρουσιάζουν επίσης αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης δυσπλασίας 
και κακοήθειας ειδικά στο δεξιό κόλον195. Εν τούτοις σκληρυντική χολαγγειΐτις δεν 
διαπιστώθηκε σε κανένα από τους ασθενείς µας µε καρκίνο του παχέος εντέρου. ∆εν 
υπάρχει αποτελεσµατική συντηρητική αγωγή για την Π.Σ.Χ. 

Η περιχολαγγείτιδα ή όπως προτάθηκε τελευταία πρωτοπαθής σκληρυντική 
χολαγγείτιδα των µικρών χολαγγείων φαίνεται να αποτελεί πρώιµο στάδιο της 
Π.Σ.Χ. και είναι ασυµπτωµατική. Οι ασθενείς µε ιστολογική διάγνωση περιχολαγ-
γείτιδας πρέπει να υποβάλλονται σε E.R.C.P. και να εντάσονται σε πρόγραµµα πε-
ριοδικής παρακολούθησης. 

Οι περισσότερες περιπτώσεις χρόνιας ενεργού ηπατίτιδος και κιρρώσεως που 
παρατηρούνται σε ασθενείς µε φλεγµονώδη εντεροπάθεια και µε συχνότητα 1%-5% 
οφείλονται σε Π.Σ.Χ. Μερικές περιπτώσεις µπορεί να οφείλονται σε χρόνια H.C.V. 
λοίµωξη µετά από µεταγγίσεις αίµατος. 

Το χολαγγειοκαρκίνωµα αναπτύσεται συνήθως σε έδαφος Π.Σ.Χ. στο 0,5% 
των ασθενών µε ελκώδη κολίτιδα. Ο σχετικός κίνδυνος για την εµφάνισή του είναι 
20-30 φορές µεγαλύτερος από ότι στο γενικό πληθυσµό. Η κολεκτοµή δεν προλαµ-
βάνει την εµφάνιση του νεοπλάσµατος65. Η χολολιθίαση επιπλέκει σπάνια την ελκώ-
δη κολίτιδα σε αντίθεση µε την νόσο του Crohn. 

Τέλος η αιτιολογική συσχέτηση της ελκώδους κολίτιδος µε την λιπώδη διήθη-
ση αµφισβητείται, ενώ η ηπατική αµυλοείδωση επιπλέκει σε ποσοστό µικρότερο του 
1% των ασθενών και έχει κακή πρόγνωση. Επιπλοκές από το ουροποιητικό σύστηµα 
είναι η νεφρολιθίαση σε ποσοστό 2-3%. Υδρονέφρωσις, συρίγγια, λοιµώξεις ουρο-
ποιητικού. 

Η αυτοάνοση αιµολυτική αναιµία αποτελεί µια σπάνια επιπλοκή της ολικής 
ελκώδους κολίτιδος και σε ορισµένες περιπτώσεις η αιτιολογία της µπορεί να οφεί-
λεται στη θεραπεία µε σουλφασαλαζίνη66. Επίσης σπάνια επιπλοκή είναι τα θροµβο-
εµβολικά επεισόδια. Έχει παρατηρηθεί στην ελκώδη κολίτιδα αύξηση των παραγό-
ντων V-VIII και ινωδογόνου µε παράλληλη ελάττωση της αντιθροµβίνης ΙΙΙ.67 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναφερθεί και βρογχοπνευµονικές επιπλοκές σε 
σειρές ασθενών µε ελκώδη κολίτιδα όπως βρογχεκτασία ή χρόνια πυώδη βρογχίτιδα 
σε συνδιασµό µε περιφερειακή αρθρίτιδα και δερµατικά εξανθήµατα. Σε µεγάλο α-
ριθµό των περιπτώσεων αυτών υπάρχουν αντιπυρηνικά αντισώµατα, στον ορό των 
ασθενών68. Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν αναφερθεί και από Ελληνικές σειρές ό-
που έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις βρογχεκτασίας αλλά και πνευµονικής σαρκοει-
δώσεως σε συνδιασµό µε βαρειά µορφή ελκώδους κολίτιδος69. Έχουν επίσης περι-
γραφεί σποραδικές περιπτώσεις περικαρδίτιδος σε ασθενείς µε παρόξυνση ελκώδους 
κολίτιδος αλλά και στην φάση υφέσεως της νόσου70. 

Τέλος ο υπερθυροειδισµός επιπλέκει την ελκώδη κολίτιδα σε ποσοστό 3,7% 
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έναντι συχνότητας 0,8% στον γενικό πληθυσµό. Πιθανόν ανοσολογικοί µηχανισµοί 
να ευθύνονται για την εµφάνιση του, επιδεινώνει τα συµπτώµατα της κολίτιδας και 
µειώνει την ανταπόκριση στη θεραπεία. Η θεραπεία είναι µόνο συντηρητική71. 

Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι στα πλαίσια των εξωεντερικών επιπλοκών της 
ελκώδους κολίτιδος έχει αναφερθεί και η αναστολή της σωµατικής αναπτύξεως όταν 
οι πάσχοντες διανύουν την παιδική ή την εφηβική ηλικία καθώς και τις ιατρογενείς 
επιπλοκές που σχετίζονται µε την θεραπεία. 

 
7. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

7.1. ΚΥΗΣΗ 

Στην πλειονότητα των κυήσεων σε ασθενείς µε ελκώδη κολίτιδα τα παιδιά που 
γεννώνται είναι υγιή. Η συχνότης αποβολής του εµβρύου ή διαµαρτιών της διαπλά-
σεως είναι ίδια µε τις κυήσεις γυναικών που δεν πάσχουν από ελκώδη κολίτιδα. Σε 
γυναίκες όµως µε έντονη δραστηριότητα της νόσου παρατηρούνται περισσότεροι 
πρόωροι τοκετοί72. 

Όλες οι εργασίες συµφωνούν ότι η χορήγηση σαλαζοπυρίνης, των νεώτερων 
σαλικυλικών και των κορτικοειδών, δεν επηρεάζει δυσµενώς την κύηση ούτε το έµ-
βρυο και συνιστάται συνέχεια της θεραπείας συντηρήσεως κατά την διάρκεια της 
κυήσεως. 

Η πιθανότητα τερατογένεσης από την χρήση ανοσοκατασταλτικών φαρµάκων 
(αζαθειοπρίνη και 6ΜΡ) που όπως είναι γνωστό διέρχονται τον πλακούντα και µε-
τρονιδαζόλης που είναι τερατογόνος σε πειραµατόζωα δεν διαφέρει από τις γυναίκες 
που δεν πάσχουν από ελκώδη κολίτιδα. Τέλος οι γυναίκες µε ειλεοστοµία είναι σε 
θέση να φέρουν επιτυχώς σε πέρας ενδεχόµενη εγκυµοσύνη73. 

 
7.2. ΚΑΡΚΙΝΟΣ 

Είναι πλέον καλώς τεκµηριωµένο ότι ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι µία 
µείζων αν και όχι συχνή επιπλοκή της ελκώδους κολίτιδος. 

Στις ανεπτυγµένες χώρες ο καρκίνος του παχέος εντέρου που επιπλέκει την ελ-
κώδη κολίτιδα ανέρχεται στη 1-2 περιπτώσεις ανά εκατοµµύριο πληθυσµού ετησί-
ως193. Ο κίνδυνος θεωρείται ότι είναι µικρός στη διάρκεια των πρώτων 10 ετών της 
νόσου, αυξανόµενος µετά στη µία περίπτωση ανά 120 ασθενείς ανά έτος στους α-
σθενείς εκείνους µε εκτεταµένη νόσο και νόσο χρονολογούµενη πλέον της δεκαετί-
ας. Στους ασθενείς µε εκτεταµένη κολίτιδα η συχνότητα ανάπτυξης καρκίνου του 
παχέος εντέρου φθάνει στο 7% 20 χρόνια µετά την εµφάνιση της νόσου.  

Ο καρκίνος εµφανίζεται κατά µέσο όρο περίπου 21 χρόνια µετά την έναρξη 
της νόσου στο ίδιο βαθµό τόσο στην ολική όσο και αριστερή κολίτιδα. Τα περισσό-
τερα περιστατικά καρκίνου στην ολική κολίτιδα συµβαίνουν στην 5η δεκαετία της 
ζωής, ενώ στην αριστερίη στην 6η. Ο καρκίνος στην Ε.Κ. προσβάλει οποιοδήποτε 
τµήµα, είναι πολυεστιακός, αδιαφοροποίητος και εµφανίζεται σε µικρότερες ηλικίες. 

Για την ολική κολίτιδα η συχνότητα καρκίνου υπολογίζεται στα 0,8%-12% 
στα 15 χρόνια, 1,3%-10% στα 20 χρόνια και 15%-50% στα 30 χρόνια193,194. 

Εν τούτοις 12% των ασθενών µε διηθητικό καρκίνο στο εκταµένο παχύ έντερο 
δεν παρουσιάζουν προεγχειρητικές ενδείξεις καρκίνου του παχέος εντέρου, εγείρο-
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ντας έτσι την ερώτηση αν και κατά πόσον µόνη η µακρά διάρκεια της νόσου αποτε-
λεί ένδειξη για διενέργεια χειρουργικής επέµβασης194. 

Ένας παράγων ο οποίος µπορεί να πιθανολογήσει σοβαρά την νεοπλασµατική 
εξεργασία είναι η δυσπλασία. Η δυσπλασία µπορεί να εµφανισθεί σε βλεννογόνο ε-
πίπεδο οζώδη ή και πολυποειδή. 

Υπάρχει όµως περίπτωση ο καρκίνος στην Ε.Κ. να αναπτυχθεί χωρίς την συ-
νύπαρξη δυσπλασίας και έτσι καρκίνοι µπορούν να µην διαγνωσθούν εγκαίρως, ενώ 
µόνο στο 50% των κολεκτοκών για καρκίνο βρέθηκε δυσπλασία. Όταν η δυσπλασία 
συνοδεύεται από µάζα ή επηρµένη βλάβη στο έντερο ο κίνδυνος καρκίνου είναι πο-
λύ αυξηµένος ή η εξαλλαγή έχει ήδη επισυµβεί75. 

Σήµερα η ανίχνευση της ανευπλοιδικότητος του DNA των κυττάρων του 
βλεννογόνου του παχέος εντέρου στη Ε.Κ. µε κυτταροµετρία ροής ή µικροσπεκτρο-
φωτοµετρία µπορεί να βοηθήσει καλλίτερα στην ανίχνευση του καρκίνου καθώς και 
στην αποµόνωση υποοµάδων υψηλού κινδύνου. Ιδιαίτερα όταν συνδιάζεται µε δυ-
σπλασία76. 

Στην καθηµερινή πράξη όλοι οι γαστρεντερολόγοι συνιστούν στους ασθενείς 
µε ολική κολίτιδα και διάρκεια της νόσου µεγαλύτερη από 8-10 ετών να υποβάλλο-
νται σε πρόγραµµα περιοδικών ολικών κολονοσκοπήσεων εάν είναι δυνατό µε σκο-
πό να ανιχνευθεί η δυσπλασία και ο καρκίνος. 

Στην διάρκεια της κολονοσκοπήσεως είναι αναγκαία η λήψη πολλαπλών βιο-
ψιών οι οποίες πρέπει να λαµβάνονται κάθε 10cm επίπεδου βλεννογόνου και φυσικά 
από κάθε επηρµένη ή ύποπτη βλάβη. Οι ασθενείς στους οποίους η ιστολογική εξέ-
ταση ήταν αρνητική για δυσπλασία µπορούν µε σχετική ασφάλεια να παρακολου-
θούνται µε ολική κολονοσκόπηση κάθε 1-2 χρόνια. Οι ασθενείς µε ιστολογικές βιο-
ψίες αµφίβολες για δυσπλασία είναι λογικό να κολοσκοπούνται κάθε 6-12 µήνες, το 
ίδιο ισχύει και για εκείνους µε χαµηλής σοβαρότητος δυσπλασία. Η κολεκτοµή τέ-
λος θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπ� όψην για τους ασθενείς µε υψηλού βαθµού 
δυσπλασία ή για εκείνους µε χαµηλού βαθµού δυσπλασία και επηρµένη βλάβη77. Τέ-
λος όσο αφορά τις εξωεντερικές νεοπλασίες αυτές µπορούν να βρεθούν σε ασθενείς 
µε ελκώδη κολίτιδα. 

Αποτελέσµατα τα οποία προέρχονται από Σουηδική µελέτη 4776 ασθενών µε 
ιδιοπαθή φλεγµονώδη εντεροπάθεια δεν βρέθηκε συνολικά σηµαντική αύξηση των 
εξωεντερικών νεοπλασµάτων. Οι ασθενείς µε ελκώδη κολίτιδα ανέπτυξαν περισσό-
τερα νεοπλάσµατα του συνδετικού ιστού και του εγκεφάλου. 

Με τα έως τώρα γνωστά δεδοµένα δεν θεωρείται ότι οι εξωεντερικοί καρκίνοι 
αποτελούν µείζον πρόβληµα στην ελκώδη κολίτιδα78. 

 
8. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΚΩ∆ΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙ∆ΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η συντηρητική θεραπευτική αντιµετώπιση της Ελκώδους κολίτιδας επιτυγχά-
νεται α) µε χορήγηση µιας ή συνδυασµού περισσοτέρων της µιας, φαρµακευτικών 
ουσιών, β) µε συµπτωµατική �φαρµακευτική- υποστήριξη γ) µε ψυχιατρική υποστή-
ριξη και τέλος, δ) µε κατάλληλη από του στόµατος ή παρεντερικά, διατροφική υπο-
στήριξη. 
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Η χορήγηση ενός ή περισσοτέρων φαρµάκων αποσκοπεί α) στη µείωση της ε-
ντάσεως ή στην εξάλειψη (προσωρινώς) της φλεγµονώδους διεργασίας, β) στη δια-
τροφική υποστήριξη, γ) στην αντιµετώπιση των συµπτωµάτων της νόσου, δ) στην 
αντικατάσταση των τυχόν υπαρχόντων ελλειµµάτων και ακολούθως στην επαρκή 
κάλυψη των καθηµερινών αναγκών σε υγρά, ηλεκτρολύτες, αίµα ή παράγωγα αίµα-
τος και βιταµίνες και τέλος ε) στην κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη. 

Ένας βασικός παράγων της ορθής και µε ελπίδες επιτυχίας θεραπευτικής αντι-
µετώπισης του ασθενούς είναι η οικοδόµηση ειλικρινών και ανθρώπινων σχέσεων 
εµπιστοσύνης και κατανόησης µεταξύ θεράποντος ιατρού και ασθενούς. Οι τυχόν 
µείζονος σηµασίας θεραπευτικές αποφάσεις θα πρέπει να εξηγούνται µε απλότητα 
και σαφήνεια στον ασθενή και στους οικείος του και θα πρέπει να λαµβάνονται και 
µε την σύµφωνη γνώµη �µετά επαρκή ερµηνεία των πλεονεκτηµάτων και τυχόν 
µειονεκτηµάτων της � του ιδίου του ασθενούς. 

Η χειρουργική αντιµετώπιση αφορά κυρίως στους ασθενείς εκείνους στους 
οποίους η έντονη συντηρητική αγωγή απέτυχε ή ασθενείς µε σοβαρές επιπλοκές και 
σηµεία οξείας κοιλίας (εντερική διάτρηση ή απόφραξη, τοξικό µεγάκολο κλπ.). Τέ-
λος ο καρκίνος του παχέος ή λεπτού εντέρου αποτελεί µία ακόµη ένδειξη χειρουργι-
κής επεµβάσεως. 

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών τονίζεται όλως ιδιαιτέρως ο ρόλος και η 
σηµασία της ιατρικής οµάδος που αντιµετωπίζει τον ασθενή µε φλεγµονώδη εντερο-
πάθεια δηλαδή του γαστρεντερολόγου, του χειρουργού (κατά προτίµηση χειρουργού 
του πεπτικού), του διαιτολόγου και του ψυχιάτρου. Οι αποφάσεις για τους θεραπευ-
τικούς χειρισµούς και (ακόµη περισσότερο) για τη διενέργεια χειρουργικής επέµβα-
σης θα πρέπει να λαµβάνονται και µε την σύµφωνη γνώµη του χειρουργού της οµά-
δος και µετά επαρκή επιστηµονική τεκµηρίωση. Είναι αυτονόητο ότι ο ασθενής θα 
πρέπει πάντα να είναι ενήµερος και να υπάρχει η συγκατάθεσή του για τις θεραπευ-
τικές παρεµβάσεις. 

Όπως τονίζεται από όλους τους ασχολούµενους µε το θέµα η ελκώδης κολίτι-
δα είναι ανίατο νόσηµα που διαρκεί δια βίου. Το γεγονός αυτό έχει σηµαντικές ψυ-
χολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις στους πάσχοντες. Σηµαντική ψυχολογική, αλλά 
και ουσιαστική βοήθεια παρέχουν οι εθνικοί σύλλογοι πασχόντων. Ο θεράπων ια-
τρός θα πρέπει πάντα να ενθαρρύνει τους ασθενείς να καταστούν µέλη του αντίστοι-
χου εθνικού συλλόγου πασχόντων. Στη χώρα µας ιδρύθηκε προ πενταετίας ο Πανελ-
λήνιος Σύλλογος Ατόµων µε Ελκώδη Κολίτιδα και Νόσο του Crohn µε υπό ίδρυση 
παραρτήµατα σε όλη την Ελλάδα. 

Ο Σύλλογος εδρεύει στον Πειραιά και η διεύθυνσή του είναι η ακόλουθη: Πα-
νελλήνιος Σύλλογος Ατόµων µε Ελκώδη κολίτιδα και Νόσο του Crohn, µε αριθµό 
τηλεφώνου (01) � 4227276. 
 

Η συντηρητική θεραπεία των ασθενών µε ελκώδη κολίτιδα περιλαµβάνει τέσ-
σερις µεγάλες κατηγορίες φαρµάκων: αντιφλεγµονώδη, ανοσοκατασταλτικά, αντι-
βιοτικά και τα φάρµακα της συµπτωµατικής αντιµετώπισης. ∆ιάφορες άλλες φαρµα-
κευτικές ουσίες µελετώνται τα τελευταία χρόνια η εφαρµογή των οποίων βασίζεται 
σε γνώσεις που σχετίζονται µε τις παθοφυσιολογικές διεργασίες της νόσου και των 
οποίων η αποτελεσµατικότητα αναµένεται να καθοριστεί σαφέστερα τα επόµενα 
χρόνια79,80. 
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Στον πίνακα 1 φαίνονται τα φάρµακα τα οποία θεωρείται σήµερα ότι έχουν 
αναµφίβολη αποτελεσµατικότητα ενώ στο πίνακα 2 αναγράφονται φάρµακα τα ο-
ποία έχουν δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. 

 
 

Πίνακας 1. Φάρµακα που χρησιµοποιούνται σήµερα στη θεραπεία 
της ιδιοπαθούς φλεγµονώδους εντερικής νόσου. 

1) ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩ∆Η 
α) Κορτικοστεροειδή και νεώτερα κορτικοστεροειδή 
Πρεδνιζόνη, Μεθυλπρεδνιζολόνη, Tixocortole Pivalate, 
Beclomethasone Butesonide, Fluticasone propionate. 

β) Σουλφασαλαζίνη 
γ) Ανάλογα σουλφασαλαζίνης 

Mesalamine (5-amino-salicylic acid), 
4-aminosalicylic acid, 
5-ASA-p-aminobenzate 
Polyasa (πολυµερές 5 ASA) 
Balsalaside (5-ASA-4-aminobenzoyl-1-alanine) 
Ipsalazide (5-ASA-a-aminobenzoylglycine 
Olsalazine (azodisal sodium � Dipentum) 
Asacol (mesalamine coated with Eudragit-S, απελευθέρωση σε pH > 7) 
Salofalk (mesalamine in sodium glycine buffer coated with  

Eudragit-L, απελευθέρωση σε pH > 6) 
(επί πλέον Salofalk enema και Salofalk και Asacol suppos) 

2) ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 
Tobramycin, Ciprofloxacin, Μετρονιδαζόλη, Ορνιδαζόλη, 

3) ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ 
Αζαθειοπρίνη, 6-µερκαπτοπουρίνη, κυκλοσπορίνη, 

4) ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
Αντιδιαρροϊκά, σπασµολυτικά, αναλγητικά, κατασταλτικά του ΚΝΣ, 
χολεστυραµίνη (χορηγούνται µε προσοχή). 
 
 

Πίνακας 2. Φαρµακευτικές ουσίες και άλλοι τρόποι θεραπείας της ελκώδους 
κολίτιδος, που µελετώνται µε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. 

 
1.  Ιχθυέλαια (πολυακόρεστα ω-3 λιπαρά οξέα) (εικοσιπεντανοειδή) (ΕΡΑ) 
2.  Λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου 
3.  Νικοτίνη 
4.  Λιδοκαίνη 
5.  Λευκοαφαίρεση 
6.  FK506 (ανοσοκατασταλτικό σε πειραµατική κολίτιδα) 
7.  Tazofelone (free radical scavenger) (ενθαρρυντικά αποτελέσµατα σε άπω κολί-

τιδα) 
11.  Αντιοξειδωτικά από του στόµατος 
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8.1. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

ΤΗΣ ΕΛΚΩ∆ΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙ∆ΟΣ 
 
Η θεραπεία των διαφόρου βαρύτητος επεισοδίων της ελκώδους κολίτιδος δεν 

είναι απλή όσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται, αφού α) η ανταπόκριση των ασθενών εί-
ναι απρόβλεπτη µερικές φορές και β) ωρισµένα από τα φάρµακα που χρησιµοποιού-
νται είναι δυνητικά πολύ επικίνδυνα. Η αντιµετώπιση των περιστατικών ηπίας βαρύ-
τητος φαίνεται στον πίνακα 3. 

 
 

Πίνακας 3. Θεραπεία ηπίας βαρύτητος επεισοδίου ελκώδους κολίτιδος 
 

Έκταση νόσου Τρόπος αντιµετώπισης 
Ορθίτις, Ορθοσιγµοειδίτις 
ή αριστερή κολίτις 

a) Betamethsone enema (Betnesol enema 5 mg/100 ml) 
     µία ή δύο φορές ηµερησίως ή Mesalamine enema 4 g/d (Salo-

falk enema 1X1/d) 
σε συνδιασµό µε: 

a) Sulphasalazine 2 g/d peros (Azulfidine ή Salopyrine tabl. 0.5) ή 
Mesalamine (Salofalk ή Asacol tabl) 1-3 g/d peros ή Disodium 
azodisalicylate (Dipentum), 2 g/d peros 

Εκτεταµένη ή ολική κολίτις Επιλογή από τα προαναφερθέντα σε συνδυασµό µε α) Prednisolone 
20 mg/d peros (Presolon tabl 5 mg) ή Methylprednisolone (Medrol 
tabl 16 mg) / d peros 

 
(Οι υποκλισµοί κορτικοειδούς ανακουφίζουν από τον τεινεσµό. Προσοχή στην τοπική βελτίωση στο σηµείο 

επαφής. Η βελτίωση αυτή δεν αντανακλά στη συνολική ενδοσκοπική εµφάνιση του αριστερού παχέος εντέρου) 
 
 
Οι ασθενείς µε επεισόδια ηπίας βαρύτητος µπορούν να θεραπεύονται ως εξω-

τερικοί ασθενείς. Η καθυστέρηση ενάρξεως της θεραπείας ή ανεπαρκής θεραπεία 
ενδέχεται µερικές φορές να επιδεινώσουν την κατάσταση του ασθενούς. Για τον λό-
γο αυτό η θεραπεία θα πρέπει να αρχίζει πάντοτε έγκαιρα και µε τον ενδεικνυόµενο 
τρόπο. Η θεραπεία διαρκεί συνήθως επί 4 εβδοµάδες. Θα πρέπει πάντοτε να γνωρί-
ζουµε ότι πρώτα αποκαθίσταται ο άρρωστος κλινικώς µετά ενδοσκοπικώς και τελευ-
ταία ιστολογικώς. Αν σε διάστηµα 2 εβδοµάδων δεν υπάρξει βελτίωση η θεραπεία 
θα πρέπει να τροποποιηθεί και να ακολουθηθεί το εντονώτερο θεραπευτικό σχήµα 
των επεισοδίων µετρίας βαρύτητος. Βιταµινικά σκευάσµατα και σκευάσµατα σιδή-
ρου ενδείκνυνται επίσης. 

Η αντιµετώπιση των επεισοδίων µετρίας βαρύτητος φαίνεται στον πίνακα 4. Οι 
ασθενείς µε επεισόδια µετρίας βαρύτητος θα απόσχουν από την εργασία τους για ω-
ρισµένο διάστηµα και ενδέχεται να απαιτήσουν ενδονοσοκοµειακή νοσηλεία. Ανθε-
κτικοί στη θεραπεία ασθενείς µπορεί να χρειαστούν το έντονο θεραπευτικό σχήµα ή 
ανοσοκατασταλτικά.  
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Πίνακας 4. Θεραπευτική αντιµετώπιση επεισοδίου ελκώδους κολίτιδος µετρίας 
βαρύτητος 

 
Έκταση νόσου Τρόπος θεραπευτικής αντιµετώπισης 
Ανεξαρτήτως της εκτάσεως της νόσου: Επιλογή από τις φαρµακευτικές λύσεις που αναφέρ-

θηκαν στη θεραπεία του επεισοδίου ηπίας βαρύτητος 
µε τη διαφορά ότι α) η δόση της πρεδνιζολόνης γίνε-
ται 40 mg/d και β) ο άρρωστος θα πρέπει ενδεχοµέ-
νως να νοσηλευθεί 

 
(α) Μετά την επίτευξη κλινικής και ευδοσκοπικής υφέσεως η ηµερήσια δόση της πρεδνιζολόνης µειούται 
κατά 5mg ανά εβδοµάδα µέχρι πλήρους διακοπής ενώ διατηρείται δια βίου η δόση της σουλφασαλαζί-
νης ή µεσαλαµίνης από του στόµατος ως θεραπεία συντηρήσεως. 
(β) Σε περιπτώσεις επεισοδίων µετρίας βαρύτητος ελκώδους κολίτιδος ανθεκτικών στη θεραπεία προ-
στίθενται και ανοσοκατασταλτικό: (αζαθειοπρίνη ή µερκαπτοπουρίνη σε δόση 1.5-2.5 mg/Kg ΣΒ/24h), 
υπό τους περιορισµούς και τις προφυλάξεις που αναφέρονται στο οικείο κεφάλαιο. 

 
Πάντα θα προηγούνται οι εξετάσεις κοπράνων για τον αποκλεισµό λοιµώδους 

ή παρασιτικής αιτιολογίας κολίτιδος. 
Η αντιµετώπιση των βαρειών ή κεραυνοβόλων επεισοδίων ελκώδους κολίτιδος 

φαίνεται στον πίνακα 5.  
 
 

Πίνακας 5. Θεραπευτική αντιµετώπιση βαρέος επεισοδίου ελκώδους κολίτιδος. 
 
Ανεξαρτήτως της εκτάσεως της νόσου στον ασθενή γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες: 
α)  Άµεση εισαγωγή στο νοσοκοµείο 
β)  Τίποτε από του στόµατος 
γ)  Prednisolone 0.75-1 mg/Kgr B.W./d ενδοφλεβίως σε διηρηµένες δόσεις (συνή-

θως 2) (Presolone amp 25 mg) 
δ)  Υδατοηλεκτρολυτική ρύθµιση 
ε)  Μεταγγίσεις αίµατος αναλόγως µε τον βαθµό της συνυπαρχούσης αναιµίας 
στ)  Χορήγηση πλάσµατος ή λευκωµατίνης 
ζ)  Υποκλυσµοί Betnesole αναλόγως µε τον βαθµό του τεινεσµού του ασθενούς 

 
(α) Στενή παρακολούθηση του ασθενούς �κλινική και ακτινολογική- για πιθανό τοξικό µεγάκολο ή διά-
τρησης ή ανάπτυξης ενδοκοιλιακής πυώδους συλλογής 
(β) Το σχήµα εφαρµόζεται για 10-12 ηµέρες. Σε περίπτωση µη ανταπόκρισης ο άρρωστος οδηγείται στο 
χειρουργείο για άµεση κολεκτοµή 
(γ) Πριν την απόφαση για κολεκτοµή και σε κέντρα µε εµπειρία στην αντιµετώπιση της ΙΦΕΝ µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί κυκλοσπορίνη ενδοφλεβίως σε δόση 5 mg/Kgr B.W./24h, υπό τους περιορισµούς και τις 
προφυλάξεις που αναφέρονται στο οικείο κεφάλαιο. 
 

Οι ασθενείς αυτοί νοσηλεύονται πάντα υπό την στενή παρακολούθηση της θε-
ραπευτικής οµάδος συµπεριλαµβανοµένου και του χειρουργού που ενδέχεται να χει-
ρουργήσει τον άρρωστο. Οι ακτινογραφίες κοιλίας έχουν µεγάλη σηµασία για την 
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έγκαιρη κατάδειξη επιπλοκών. Η πλαγία ακτινογραφία µε τον ασθενή κατακεκλιµέ-
νο θα δείξει την παρουσία αέρος σε περιπτώσεις διατρήσεως ενώ απλή ακτινογραφία 
σε όρθια ή κατακεκλιµένη θέση θα δείξει την διάταση του παχέος εντέρου σε 
περιπτώσεις τοξικού µεγακόλου. Η παρουσία επίσης νησίδων βλεννογόνου του 
παχέος εντέρου στην απλή ακτινογραφία κοιλίας, αποτελεί σύµφωνα µε την γνώµη 
ωρισµένων ένδειξη για επείγουσα κολεκτοµή. Τέλος η παρουσία διατεταµένων 
ελίκων λεπτού εντέρου έχει προγνωστική σηµασία αφού η ύπαρξη 4 τέτοιων ελίκων 
κατά ωρισµένους είναι ένδειξη για κολεκτοµή. Άλλα σηµεία αποτυχίας της 
συντηρητικής αγωγής φαίνονται στον πίνακα 6. 

 
 

Πίνακας 6. Ενδείξεις αποτυχίας συντηρητικής αγωγής βαρέος επιεσοδίου ελκώ-
δους κολίτιδος 

 
1) Αιµατηρές διαρροικές κενώσεις άνω των 9 ηµερησίως 
2) Συνεχής (εν ορθία και κατακεκλιµένη θέσει) ταχυκαρδία (άνω των 100 σφύξεων) 
3) Πυρετός άνω των 38°C 
4) Λευκωµατίνη ορού µικρότερη των 3g/100ml τις πρώτες 4 ηµέρες της θεραπείας 

 
 
Το θέµα της χορήγησης αντιβιωτικών σε ασθενείς µε βαρειά παρόξυνση ελκώ-

δους κολίτιδος φαίνεται ότι έχει λυθεί. Τα υπάρχοντα δεδοµένα υποστηρίζουν την 
άποψη ότι η χορήγηση αντιβιωτικών έναντι αεροβίων και αναεροβίων δεν βελτιώνει 
το θεραπευτικό αποτέλεσµα. Εν τούτοις όταν υπάρχει υπόνοια συνυπάρξεως µικρο-
βιακής επιλοίµωξης ή ενδοκοιλιακής φλεγµονώδους συλλογής, θα πρέπει οπωσδή-
ποτε να χορηγούνται. 

 
8.2. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 

Οι ασθενείς µε ελκώδη κολίτιδα κάποια στιγµή στη ζωή τους χρειάζονται χει-
ρουργική επέµβαση σε συχνότητα που κυµαίνεται µεταξύ 16,7 έως 36,3%142. Ένα 
από τα κύρια προβλήµατα τα οποία καλείται να επιλύσει η οµάδα των γιατρών (γα-
στρεντερολόγων και χειρουργών) που αντιµετωπίζει ένα ασθενή µε φλεγµονώδη ε-
ντεροπάθεια είναι η επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγµής για την διενέργεια 
της χειρουργικής επέµβασης. Σε σηµαντικό ποσοστό των ασθενών η επιλογή της κα-
τάλληλης αυτής χρονικής στιγµής δεν είναι ενδεδειγµένη. Υπάρχουν χειρουργοί που 
θέτουν την ένδειξη επείγουσης χειρουργικής επεµβάσεως χωρίς να εξαντληθούν οι 
δυνατότητες της συντηρητικής αντιµετώπισης, ενώ αντίθετα υπάρχουν γαστρεντερο-
λόγοι οι οποίοι επιµένουν στη διατήρηση της συντηρητικής αγωγής µέχρι την τελευ-
ταία στιγµή, αναβάλλοντας την λήψη της απόφασης για χειρουργική επέµβαση µε 
προφανείς επιπτώσεις στην περιεγχειρητική νοσηρότητα και θνησιµότητα. Το ση-
µείο αυτό αποτελεί ίσως το πλέον σηµαντικό τµήµα της συνολικής αντιµετώπισης 
ενός ασθενούς µε ελκώδη κολίτιδα για τις συνθήκες της καθηµερινής κλινικής πρά-
ξης. 

Η κολεκτοµή σε ασθενείς µε ελκώδη κολίτιδα πρακτικώς σηµαίνει ίαση από τη 
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νόσο, ενώ έχει ως αποτέλεσµα και τον περιορισµό ή τη βελτίωση ορισµένων εξωε-
ντερικών εκδηλώσεων. 

Οι επιπλοκές όµως από τη χειρουργική επέµβαση είναι υπαρκτές και µπορεί να 
είναι πρώιµες όπως διαφυγή από την αναστόµωση, ενδοπεριτοναϊκά αποστήµατα 
καθώς και απώτερες όπως συµφύσεις, µηχανικά προβλήµατα από την ειλεοστοµία, 
στοµίτιδες, λυκηθίτιδες. 

Οι ενδείξεις κολεκτοµής σε ασθενείς µε ελκώδη κολίτιδα θα µπορούσαν να 
διαχωριστούν σε τρεις κατηγορίες. Πίνακας 7143-147. 

 
 

Πίνακας 8. Ενδείξεις κολεκτοµής σε ασθενείς µε ελκώδη κολίτιδα. 
 
Α) Απόλυτες 
∆ιάτρηση 
Στένωση 
Καρκίνος παχέος εντέρου 
Β) ∆υνητική εφαρµογή χειρουργικής θεραπείας 
Τοξικό µεγάκολο 
Αθρόα αιµορραγία 
Βαρειά επεισόδια ληκυθίτιδος 
Βαρειές παροξύνσεις ελκώδους κολίτιδος 
Γ) Καταστάσεις µε δυνητικά υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα 
Ανθεκτική ή υποτροπιάζουσα ελκώδης κολίτις 
Ραγοειδίτις 
Pyoderma gagrenosum 
Σηµαντικές παρενέργειες από την χρήση των φαρµάκων 
Αναστολή αναπτύξεως στα παιδιά 
Αυξηµένος κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου παχέος εντέρου 
 
Η πρώτη αφορά στην ύπαρξη επιπλοκής µε δεδοµένη την υψηλή θνησιµότητα 

και την κακή ανταπόκριση στην συντηρητική αγωγή. Τέτοιες επιπλοκές είναι η διά-
τρηση, η στένωση και ο καρκίνος του παχέος εντέρου. Και οι τρεις αυτές καταστά-
σεις αποτελούν σαφέστατες ενδείξεις για άµεση χειρουργική επέµβαση. 

Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται καταστάσεις οι οποίες αν και δυνητικά θε-
ραπεύσιµες εν τούτοις σε κάποιον ασθενή η εφαρµογή της συντηρητικής αγωγής 
µπορεί να βελτιώσει τη κατάσταση. Οι περιπτώσεις αυτές είναι τα βαριά επεισόδια 
ελκώδους κολίτιδας, το τοξικό µεγάκολο και η αθρόα αιµορραγία από το παχύ έντε-
ρο. Ακόµη στην κατηγορία αυτή θα µπορούσαν να περιληφθούν και τα βαριά επει-
σόδια ληκυθίτιδος που αντιπροσωπεύουν 1-2% όλων των επεισοδίων (λυκηθίτιδος) 
τα οποία δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική αγωγή. 

Όσον αφορά το τοξικό µεγάκολο που µαζί µε τη διάτρηση είναι οι δύο ενδεί-
ξεις για επείγουσα χειρουργική επέµβαση, από τους περισσότερους υποστηρίζεται η 
άποψη ότι το όριο των τριών ηµερών είναι το καθοριστικό χρονικό διάστηµα για την 
διενέργεια επείγουσας κολεκτοµής στον άρρωστο. Η θνησιµότητα αυτής της επεί-
γουσας επέµβασης είναι 16%. 
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Στην τρίτη κατηγορία υπάγονται καταστάσεις στις οποίες δεν υπάρχει άµεσος 
κίνδυνος για τη ζωή του ασθενούς µπορεί όµως να υπάρξει υψηλή νοσηρότητα και 
θνησιµότητα. Τέτοιες καταστάσεις είναι η ανθεκτική (µετρίας ή βαρίας) µορφή υπο-
τροπιάζουσας ελκώδους κολίτιδος, η ανθεκτική ραγοειδίτιδα, η ύπαρξη γαγγραινώ-
δους πυοδέρµατος, η ύπαρξη σηµαντικών παρενεργειών από τη χορήγηση των φαρ-
µάκων, η ύπαρξη αναστολής αναπτύξεως στα παιδιά, καθώς και οι καταστάσεις που 
ευνοούν την ανάπτυξη καρκίνου στο παχύ έντερο στο έδαφος της ελκώδους κολίτι-
δος. Γι� αυτήν την κατηγορία δεν υπάρχει οµοφωνία σχετικά µε τα όρια της βλάβης 
της υγείας, πέρα από τα οποία η χειρουργική επέµβαση είναι αναπόφευκτη. 

Οι κύριες χειρουργικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται στη θεραπεία της ελ-
κώδους κολίτιδος είναι: η αφαίρεση ολόκληρου του παχέος εντέρου µε δηµιουργία 
ειλεοστοµίας καθώς και η αφαίρεση του παχέος εντέρου µε µόνιµη διατήρηση του 
ορθού και ειλεορθική αναστόµωση. Την τελευταία δεκαετία εφαρµόζεται και µια 
νέα χειρουργική τεχνική κατά την οποία αφαιρείται ολόκληρο το παχύ έντερο και γί-
νεται ειλεοπρωκτική αναστόµωση και δηµιουργία εσωτερικής νεολυκίθου. 

Η ολική πρωκτοκολεκτοµή αποτελεί οριστική θεραπεία της νόσου και απαλ-
λάσσει τον ασθενή από τον κίνδυνο των υποτροπών και ανάπτυξης καρκινώµατος 
του παχέος εντέρου. Επίσης η κολεκτοµή έχει ως αποτέλεσµα και τον περιορισµό ή 
τη βελτίωση ορισµένων εξωεντερικών εκδηλώσεων εκτός βεβαίως από τις ηπατικές 
επιπλοκές, το γαγγραινώδες πυόδερµα, την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και το 
καρκίνωµα των χοληφόρων οδών. Στις πιθανές επιπλοκές περιλαµβάνονται η αιµορ-
ραγία, ο τραυµατισµός του σπλήνα, η σήψη, τα προβλήµατα από το τραύµα του πε-
ρινέου, η δυσλειτουργία τις κύστης και η σεξουαλική δυσλειτουργία λόγω βλάβης 
της παρασυµπαθητικής νεύρωσης. Όταν εφαρµόζεται µε εκλεκτικό τρόπο ο κίνδυνος 
ανικανότητος στους άντρες είναι µικρότερος του 5%. 

Τα µειονεκτήµατα αυτής της µεθόδου από την πλευρά του ασθενή περιλαµβά-
νουν την ανάγκη µόνιµης ειλεοστοµίας και την σχετιζόµενη ακράτεια κοπράνων, τις 
φροντίδες που απαιτούνται στις οποίες περιλαµβάνονται το συχνό άδειασµα του σά-
κου και η µεγάλη επίπτωση στην εικόνα του ασθενή για το σώµα του και την αυτοε-
κτίµησή του. Ακόµα µπορεί να χρειαστεί χειρουργική διόρθωση της ειλεοστοµίας 
στο µέλλον. Παρ� όλα αυτά έχουν περιγραφεί ικανοποιητικά αποτελέσµατα όσον 
αφορά στην ποιότητα ζωής από ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική κολεκτοµή και 
µόνιµη ειλεοστοµία.  

Η ειλεορθική αναστόµωση αποφεύγει την ειλεοστοµία, δεν αποτελεί όµως ο-
ριστική θεραπεία της παθήσεως δεδοµένου ότι το ορθό παραµένει και εξακολουθεί 
να πάσχει σε σηµαντικό ποσοστό ασθενών και επί πλέον είναι δυνατόν να αναπτυ-
χθεί σε αυτό καρκί-   νος148-152. Τα ελκυστικά πλεονεκτήµατα αυτής της µεθόδου εί-
ναι η ευκολία µε την οποία η επέµβαση µπορεί να εφαρµοστεί από τον µέσο χει-
ρουργό συγκριτικώς µε τις εγχειρητικές δυσχέρειες της επαρκούς ειλεοστοµίας και 
ειλεοδακτυλικής αναστόµωσης και συνοδεύεται από µικρότερη θνησιµότητα. Για 
ένα ικανοποιητικό αποτέλεσµα πρέπει να µην υπάρχει στένωση του ορθού και να 
υπάρχει καλή λειτουργία του σφιγκτήρα. Επίσης επειδή δεν γίνεται πρωκτεκτοµή 
δεν υπάρχει περίπτωση κυστικής και σεξουαλικής δυσλειτουργίας ούτε τραυµατι-
σµός του περινέου που θα χρειάζεται θεραπεία. Όσον αφορά την ποιότητα ζωής των 
ασθενών που υποβλήθηκαν σε κολεκτοµή και ειλεορθική αναστόµωση οι υπάρχου-
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σες µελέτες συµφωνούν στο γεγονός ότι η επέµβαση προσφέρει ικανοποιητική ποιό-
τητα ζωής στο 80,4% των ασθενών147. 

Εφ� όσον λοιπόν συντρέχουν ορισµένες προϋποθέσεις όπως π.χ. επιθυµία του 
ασθενούς, δυνατότητα συµµόρφωσης του στο πρόγραµµα παρακολούθησης, ύπαρξη 
ιατρικής οµάδος µε δυνατότητα παρακολούθησης των ασθενών κ.λ.π. η ειλεορθική 
αναστόµωση προσφέρει ικανοποιητικά αποτελέσµατα ενώ δεν αποκλείει τη διενέρ-
γεια ειλεοδακτυλικής αναστόµωσης. 

Η ολική πρωκτοκολεκτοµή µε δηµιουργία θύλακου και τελικοτελική ειλεο-
πρωκτική αναστόµωση κατά την οποία αφαιρείται όλο το πάσχον έντερο και ο βλεν-
νογόνος και αποφεύγεται η µόνιµη ειλεοστοµία, φαίνεται ότι αποτελεί πλέον την ε-
πέµβαση εκλογής για ασθενείς µε ελκώδη κολίτιδα. 

Η εγχείρηση θεωρείται επιτυχής όταν ο άρρωστος δεν έχει ακράτεια τη νύχτα 
και κατ� επέκταση δεν χρησιµοποιεί κατάλληλα προστατευτικά υλικά (Pads). Στην 
ειλεοπρωκτική αναστόµωση δύο σηµεία έχουν ιδιαίτερη σηµασία το είδος του θύλα-
κου και το σηµείο της αναστόµωσης. Χρησιµοποιούνται τρία είδη θυλάκων σχήµα-
τος S, J και W. Και µε τους τρεις τύπους έχουν ανακοινωθεί ικανοποιητικά αποτελέ-
σµατα, οι περισσότεροι όµως προτιµούν το θύλακα τύπου J, που γίνεται γρήγορα και 
έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί καλά149. Το δεύτερο σηµείο ου αφορά το ύψος στο ο-
ποίο κατασκευάζεται ο ειλεϊκός θύλακου έχει µελετηθεί αρκετά. Φαίνεται ότι δεν 
υπάρχει αµφιβολία ότι όταν χρησιµοποιείται αναστοµωτήρας το καλύτερο ύψος εί-
ναι 1,5 cm από την οδοντωτή γραµµή. Έτσι διατηρείται ο πρωκτικός βλεννογόνος 
που βοηθά στη διάκριση µεταξύ αερίων και κοπράνων. Επίσης διατηρείται και ο έσω 
σφιγκτήρας, πράγµα που δηµιουργεί καλύτερες συνθήκες εγκράτειας από µια ανα-
στόµωση χαµηλότερα στον πρωκτό150. 

Η πιο πάνω περιγραφείσα εγχείρηση θεωρείται ιδανική διότι η αποµάκρυνση 
ολοκλήρου του βλεννογόνου του παχέος εντέρου µηδενίζει την πιθανότητα υποτρο-
πής της νόσου ενώ διατηρεί τη φυσιολογική λειτουργία του σφιγκτηριακού µηχανι-
σµού. Οι πρώιµες επιπλοκές αυτής της µεθόδου είναι η θυλακίτις, διαπύηση του πε-
ρινεϊκού τραύµατος, αιµορραγία, ιδιαίτερα στο περίνεο, διάσπαση της ειλεοπρωκτι-
κής αναστόµωσης, δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστεος151. Σε ποσοστό που κυµαί-
νεται µεταξύ 1-4% υπάρχει και ο κίνδυνος µικρού βαθµού διαταραχής της σεξουαλι-
κής λειτουργίας στους άνδρες και αφορά συχνότερα παλίνδροµη εκσπερµάτωση και 
σπανιότερα ανικανότητα και διαταραχή στη στύση. Οι απώτερες επιπλοκές περιλαµ-
βάνουν απώτερη διάσπαση της αναστοµώσεως και χρονίζουσα πυελική φλεγµονή 
καθώς και συρίγγια τα οποία εξορµούν από τον θύλακο ή από την ειλεοπρωκτική 
αναστόµωση και καταλήγουν στο κοιλιακό τοίχωµα ή στο περίνεο και στις γυναίκες 
δια του ορθοκολπικού διαφράγµατος στον κόλπο*. Όσον αφορά την θυλακίτιδα η 
οποία είναι η πιο συχνή µετεγχειρητική επιπλοκή της µεθόδου αυτής και είναι η 
φλεγµονή του θύλακου αγνώστου αιτιολογίας παρουσιάζεται σε όλο και µικρότερο 
ποσοστό ασθενών. Εκδηλώνεται µε διάρροια, πόνο στην κάτω κοιλία, καµία φορά 
αιµορραγικές κενώσεις, πυρετό και γενική κακουχία. Ο βλεννογόνος µπορεί να είναι 
εξηλκωµένος, εύθρυπτος και µε κοκκιώδη όψη. Η χρήση µετρονιδαζόλης, 5-ASA ή 
κορτικοειδών τοπικώς έχει συνήθως καλά αποτελέσµατα. Μετά την επέµβαση ο α-
ριθµός των κενώσεων βαθµιαία γίνεται µικρότερος για να σταθεροποιηθεί στις 2-4 
φορές την ηµέρα µετά από 1 ή 2 χρόνια. Σε πολύ µεγάλη σειρά ασθενών µε ελκώδη 
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κολίτιδα που υποβλήθηκαν σε ειλεοδακτυλική αναστόµωση ο µέσος αριθµός των 
κενώσεων ανά 24ωρο, 5 χρόνια µετά την επέµβαση ήταν 5,8 + 2,2, ενώ 13% των 
ασθενών περιέγραφε ανεπάρκεια του σφιγκτηριακού µηχανισµού. Οι περισσότεροι 
(94%) από τους ασθενείς ήταν ευχαριστηµένοι από τα αποτελέσµατα της επεµβάσε-
ως. 

Γενικώς σήµερα δεν πρέπει να λησµονείται το γεγονός ότι η χειρουργική ε-
πέµβαση σε έµπειρα χέρια και µε κατάλληλη προεγχειρητική ετοιµασία και υποστή-
ριξη του ασθενούς, έχει θνησιµότητα µικρότερη του 5% γεγονός που σχετίζεται µε 
τη βελτίωση πολλών προεγχειρητικών παραµέτρων. Εκτός φυσικά από επείγουσες 
περιπτώσεις τοξικού µεγάκολου και διατρήσεως όπου η θνησιµότητα παραµένει 
πολλή υψηλή152-159. 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
ΕΙ∆ΙΚΟ  ΜΕΡΟΣ 

 
 
 
 

 
Η µελέτη αυτή άρχισε το έτος 1980 και περιέλαβε όλους τους ασθενείς που 

νοσηλεύθηκαν ή παρακολουθήθηκαν ως εξωτερικοί ασθενείς στα Γαστρεντερολογι-
κά τµήµατα τριών µεγάλων νοσηλευτικών ιδρυµάτων των Αθηνών και του Πειραι-
ώς. (Ευαγγελισµός, Γενικό Κρατικό Νίκαιας και Ιατρικό Κέντρο Αθηνών). Σε όσους 
ασθενείς είχε προηγηθεί η διάγνωση σε άλλο νοσοκοµείο γινόταν επιβεβαίωση και 
καταχώρηση στο πρωτόκολλο παρακολούθησης όλων των προηγούµενων στοιχείων 
της νόσου µε επί πλέον καταχώρηση των στοιχείων που προέκυπταν από τη νέα λή-
ψη του ιστορικού και την αντικειµενική εξέταση. Το ειδικό πρωτόκολλο παρακο-
λούθησης περιελάµβανε όλες τις κλινικές και επιδηµιολογικέες παραµέτρους της 
νόσου καθώς και δεδοµένα εργατηριακών εξετάσεων. 

Σε όλες τις περιπτώσεις η διάγνωση της ελκώδους κολίτιδας τέθηκε µε βάση 
το συµβατό ιστορικό, κλινική εικόνα, αιµατολογικές εξετάσεις, ενδοσκόπηση του 
παχέος εντέρου, απεικονιστικές εξετάσεις και ιστολογική εξέταση δειγµάτων του 
βλεννογόνου. Η ενδοσκόπηση και η ιστολογική εξέταση απετέλεσαν τις κύριες δια-
γνωστικές µεθόδους και διενεργούνταν όπως ακριβώς περιγράφεται στο γενικό µέ-
ρος. Ο έλεγχος των ασθενών στις περιόδους των υποτροπών περιελάµβανε µεταξύ 
άλλων και ποσοτικό προσδιορισµό των πρωτεϊνών οξείας φάσεως δηλαδή της CRP 
και της α1-όξινης γλυκοπρωτεΐνης του ορού. Της οποιασδήποτε θεραπευτικής ενέρ-
γειας προηγείτο καλλιέργεια και παρασιτολογική εξέταση κοπράνων για τον απο-
κλεισµό λοιµώδους ή παρασιτικής κολίτιδας. 

Η έκταση της νόσου καθορίστηκε σε όλες τις περιπτώσεις ενδοσκοπικά (κολο-
νοσκοπικά). Προσβολή του παχέος εντέρου πέραν της σπληνικής καµπής χωρίς ό-
µως προσβολή του τυφλού αποδόθηκε µε τον όρο υφολική κολίτιδα. Εφόσον υπήρχε 
προσβολή και του τυφλού η νόσος καθοριζόταν ως ολική κολίτιδα. Με τον όρο ε-
κτεταµένη κολίτιδα αποδίδεται τόσο η ολική όσο και η υφολική κολίτιδα. 

Η βαρύτητα της προσβολής καθορίστηκε µε βάση τα κριτήρια των Truelove 
και Witts. Η εκτίµηση της βαρύτητας της νόσου γινόταν τόσο στην αρχική, όσο και 
στις µετέπειτα προσβολές της νόσου. Η πορεία της νόσου των ασθενών που παρου-
σίασαν ήπιες µόνο παροξύνσεις της νόσου καθορίστηκε ως ήπια, αυτών που παρου-
σίασαν έστω και ένα επεισόδιο παρόξυνσης µέτριας βαρύτητας, ως µέτριας βαρύτη-
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τας πορεία, ενώ αυτών που παρουσίασαν έστω και ένα επεισόδιο βαριάς παρόξυνσης 
ως σοβαρής βαρύτητας πορεία. 

Το κλείσιµο της µελέτης έγινε την 31/12/1995 και µέχρι εκείνη την ηµεροµη-
νία υπήρχαν πλήρη στοιχεία για 413 από τους 435 ασθενείς δηλαδή για ποσοστό 
95%. Εξ αυτών 220 ήσαν άνδρες και 193 γυναίκες (αναλογία 1,14:1. Η µέση ηλικία 
των ασθενών ήταν 52.3+/-15.3 χρόνια µε εύρος ηλικιών στο τέλος της µελέτης 16-95 
χρόνια. Ο µέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 12.1+/-8.3 χρόνια (εύρος 3-39 χρό-
νια). Όλα τα δεδοµένα των ασθενών εισήχθησαν σε πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή (Στατιστικό Πρόγραµµα S.P.S.S.). Για τη στατιστική αξιολόγηση των δεδο-
µένων χρησιµοποιήθηκε το Χ2 test και το Fisher�s exact test. Για την σύγκριση της 
επιβίωσης των χειρουργηµένων µε τους µη χιερουργηµένους ασθενείς εφαρµόσθη-
καν οι αναλύσεις Kaplan-Meier και log-rank. 

 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

1. Ηλικία έναρξης και ηλικία διάγνωσης της νόσου 
Η µέση ηλικία έναρξης της νόσου ήταν 40.02+/-11.77 χρόνια (εύρος 12-80 χρόνια 

(Πίνακας 8).  
 

Πίνακας 8. Κλινικοεπιδηµιολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών που µελετή-
θηκαν. 

 
Χαρακτηριστικό Ανδρες Γυναίκες Σύνολο Χ ΣΑ Εύρος 
=20 18 13 31(7.5%)    
21-50 142 136 278(67.3%)    
=51 60 44 104(25.2%)    
Ηλικία εµφάνισης της νόσου    40.02 11.77 10-82 
Ηλικία διαγνώσεως της νόσου    40.48 15.66 10-82 
Ηλικία στο τέλος της µελέτης    52.30 15.26 16-95 

 
Μη σηµαντικές διαφορές (Χ2 test, Pearson, Likelihood Ratio, Mantel-Haenszel test for linear association) 

 
Στον πίνακα 8 φαίνεται επίσης η ηλικία έναρξης των συµπτωµάτων στο σύνο-

λο των ασθενών οι οποίοι χωρίσθηκαν σε τρεις ηλικιακές οµάδες: κάτω των 20, µε-
ταξύ 21 και 50 και άνω των 50. Τα συµπτώµατα της νόσου στη πλειονότητα των α-
σθενών (67.1%) άρχισαν στην ηλικία 21-50. Η µέση ηλικία κατά τη διάγνωση της 
νόσου ήταν 40.48+/-15.7 χρόνια (εύρος 12-80 χρόνια) ενώ ο µέσος χρόνος από την 
έναρξη των συµπτωµάτων µέχρι τη τελική διάγνωση ήταν 0.45 χρόνια (Πίνακας 8). 
Στο ιστόγραµµα 1 και 2 φαίνεται η ηλικία διάγνωσης και η ηλικία των ασθενών στο 
τέλος της µελέτης ανά δεκαετία. 
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2. ∆ιάρκεια της νόσου 
 

Η διάρκεια της νόσου κυµάνθηκε από µικρότερη του έτους (34 ασθενείς, 
8.2%) µέχρι περισσότερο από 15 χρόνια (93 ασθενείς, 22.5%). Σε 77 ασθενείς 
(18.6%) η διάρκεια της νόσου κυµάνθηκε µεταξύ 1 και 5 ετών ενώ σε 209 ασθενείς 
(50.6%) η διάρκεια της νόσου κυµάνθηκε µεταξύ 6 και 15 ετών (Πίνακας 9). 

 
 

Πίνακας 9. ∆ιάρκεια νόσου 
 

∆ιάρκεια (χρόνια) Αριθµός ασθενών Εκατοστιαία αναλογία 
< 1  34  8.3 
1-5  77  18.7 
6-10  93  22.5 
11-15  116  28 
> 15  93  22.5 
 
 

3. Τόπος διαµονής και µορφωτικό επίπεδο των ασθενών 
 

Η µεγάλη πλειονότητα των ασθενών (84.7%, συγκριτικώς µε 64% του γενικού 
πληθυσµού της Ελλάδος) ζούσαν σε µεγάλες πόλεις (Πίνακας 10). Το µορφωτικό 
τους επίπεδο ήταν υψηλότερο αυτού του µέσου όρου του Ελληνικού πληθυσµού 
(Πανεπιστηµιακή µόρφωση 10.6% συγκριτικώς µε 3.0% του γενικού πληθυσµού της 
Ελλάδος). 

 
 

Πίνακας 10. Τόπος διαµονής και µορφωτικό επίπεδο των ασθενών 
 

 % ασθενών µε 
ελκώδη κολίτιδα 

% γενικού πληθυσµού 
της Ελλάδος 

Τόπος διαµονής   
Μεγάλες πόλεις 84.7 (350/413 64 
Κάτοικοι χωριών 15.3 (63/413) 36 

Επίπεδο εκπαίδευσης   
Πτυχιούχοι πανεπιστηµίου 10.6 3.0 
Μέση εκπαίδευση 38.3 11.0 
Στοιχειώδης εκπαίδευση 41.1 86.0 
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4. Οικογενειακό ιστορικό φλεγµονώδους εντεροπάθειας 

Θετικό οικογενειακό ιστορικό ελκώδους κολίτιδας ή νόσου του Crohn διαπιστώ-
θηκε σε 11 ασθενείς (2.7%). Από αυτούς 9 ήσαν πρώτου και 2 δευτέρου βαθµού 
συγγενείς. ∆έκα συγγενείς έπασχαν από ελκώδη κολίτιδα και ένας από νόσο του 
Crohn. 

 
 

5. Έκταση της νόσου 
 
Στη πλειονότητα των ασθενών (307, 74,3%) η νόσος εντοπιζόταν στο ορθοσιγµο-

ειδές ή το αριστερό κόλον ή και στα δύο (Πίνακας 12). Εκτεταµένη ή ολική κολίτιδα 
παρατηρήθηκε σε 106 (25.7%) ασθενείς. Κατά την έναρξη της νόσου τα αντίστοιχα 
ποσοστά ήσαν 96.8% (400 ασθενείς) για το ορθοσιγµοειδές / αριστερό κόλον και 
3.2% (13 ασθενείς) για εκτεταµένη ή ολική κολίτιδα. 

 
 

Πίνακας 11. Έκταση νόσου στη πρώτη προσβολή και στο τέλος της µελέτης 
 

Έκταση νόσου Αρχική προσβολή Τέλος µελέτης Μεταβολή 
Ορθό 170 (41%) 108 (26.2%) -62 (↓36,5%) 
Ορθοσιγµοειδές   187 (45.3%) 86 (20.8%) -101 (↓117,5%) 
Αριστερή κολίτις     43 (10.4%) 113 (27.4%) +70 (↑162,8%) 
Εκτεταµένη κολίτις   13 (3.1%) 106 (25.6%) +93 (↑715,4%) 

 
6. Κλινικοεπιδηµιολογικές παράµετροι των ασθενών ανάλογα µε το φύλο 
 

Στο πίνακα 12 φαίνεται ορισµένες κλινικοεπιδηµιολογικές παράµετροι των 
ασθενών ανάλογα µε το φύλο. Όπως φαίνεται στο πίνακα αυτό δεν παρατηρήθηκαν 
στατιστικώς σηµαντικές διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την η-
λικία ενάρξεως και διαγνώσεως της νόσου, τον αριθµό των υποτροπών της νόσου 
και το χρόνο από τη διάγνωση µέχρι τη διενέργεια της χειρουργικής επέµβασης. 
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Πίνακας 12. Σύγκριση ορισµένων κλινικοεπιδηµιολογικών παραµέτρων µεταξύ 
ανδρών και γυναικών ασθενών µε ελκώδη κολίτιδα. 

 
Παράµετρος Ανδρες (n = 220) Γυναίκες (n = 193) 
Ηλικία (yr+1SD) 52.8±15.8 (16-95) 51.8±14.7 (17-86) 
Ηλικία ενάρξεως νόσου (yr±1SD) 41.0±16.4 (12-81) 40.0±15.0 (10-82) 
Ηλικία διαγνώσεως (yr±1SD) 41.3±16.2 (12-81) 39.6±15.0 (10-82) 
Χρόνος παρακολούθησης (yr±1SD) 11.5±7.6 (1-50) 12.3±9.4 (1-45) 
Αριθµός υποτροπών (±1SD) 3.32±2.5 (0-12) 3.4±2.6 (0-14) 
Χρόνος από τη διάγνωση µέχρι τη 
χειρουργική επέµβαση (±1SD) 

 
8.5±11.2 (1-50) 

 
7.2±6.9 (0-25) 

 
Οι αριθµοί στις παρενθέσεις αντιστοιχούν σε εύρος) 
(Μη σηµαντικές διαφορές) 

 
7. Βαρύτητα της νόσου 
 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 13 η έναρξη της νόσου ήταν ήπιας ή µέτριας βα-
ρύτητας στην πλειονότητα των ασθενών. Στη µετέπειτα πορεία της νόσου αξιόλογο 
ποσοστό ασθενών παρουσίασε προσβολές µεγαλύτερης βαρύτητας. Οι περισσότερες 
από τις σοβαρές προσβολές παρατηρήθηκαν στη διάρκεια των πρώτων 8 ετών µετά 
την έναρξη της νόσου. Η έκταση της νόσου απετέλεσε τον σηµαντικότερο καθορι-
στικό της βαρύτητας της νόσου παράγοντα. Όπως φαίνεται στο πίνακα 14 όσο πε-
ρισσότερο εκτεταµένη ήταν η νόσος τόσο βαρύτερη ήταν η πορεία της νόσου. (Ιστό-
γραµµα 3). 

 
 

Πίνακας 13. Βαρύτητα της νόσου στη πρώτη προσβολή και στο τέλος της µελέ-
της. 

 
Εκβαση Πρώτη προσβολή Τέλος µελέτης 
Ηπια 66 (16%) 59 (14.3%( 
Μέτρια 330 (79.9%) 221 (53.5%) 
Σοβαρή 15 (3.6%) 64 (15.5%) 
Κεραυνοβόλος 2 (0.5%) 69 (16.7%) 
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Πίνακας 14. Βαρύτητα του αρχικού επεισοδίου ανάλογα µε την έκταση της νό-

σου. 
 

  Βαρύτητα  
Εκτασης της νόσου Ηπια Μέτρια Σοβαρή Εγχείρηση 
Ορθό 28(16.5%) 138(81.2%) 4(2.4%) 0(0%) 
Σιγµοειδές 29(15.5%) 152(81.3%) 5(2.7%) 1(0.5%) 
Αριστερή κολίτις 8(18.6%) 30(69.8%) 5(11.6%) 0(0%) 
Εκτεταµένη/ολική κολίτις 1(7.7%) 10(76.9%) 1(7.7%) 1(7.7%) 

 
Χ2 (Pearson) = 25.829, P = 0.00218, Mantel-Haenszel test for linear association 4.6369 
P=0.0312 

 
 
 
 

 
 
 
 



44 

 

8. Κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου 
 

Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου όπως φαίνεται από την ανάλυση της καµπύ-
λης επιβίωσης (Πίνακας 15) φαίνεται να είναι σχετικώς µικρός. Έξη µόνο από τους 
413 ασθενείς (1.45%) ανέπτυξαν καρκίνο του παχέος εντέρου στη διάρκεια της πα-
ρακολούθησης.  

 
Πίνακας 15. Life-table ανάλυση κινδύνου για καρκίνο παχέος εντέρου στους α-

σθενείς που µελετήθηκαν. 
 

Ετη µετά τη 
διάγνωση 

Αριθµός 
θανάτων 

Πιθανότητα 
επιβίωσης 

Ρυθµός κινδύνου Σταθερό σφάλµα 
ρυθµού κινδύνου 

.0 1 ,9973 ,0005 ,0005 
5.0 0 ,0000 ,0000 ,0000 
10.0 0 ,0000 ,0000 ,0000 
15.0 2 ,0231 ,0047 ,0033 
20.0 0 ,0000 ,0000 ,0000 
25.0 1 ,0385 ,0075 ,0078 
30.0 0 ,0000 ,0000 ,0000 
35.0 1 ,1111 ,0208 ,0235 
40.0 0 ,0000 ,0000 ,0000 
45.0 1 ,5000 - - 
 
 
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε 4 από τους 6 ασθενείς που ανέπτυξαν καρ-

κίνο του παχέος εντέρου η εντόπιση της νόσου ήταν στο αριστερό κόλον ενώ στους 
άλλους 2 η ελκώδης κολίτιδα εντοπιζόταν στο ορθοσιγµοειδές. Ο µέσος χρόνος από 
τη διάγνωση της νόσου µέχρι την ανάπτυξη του καρκίνου ήταν 29+/-19 χρόνια (εύ-
ρος 1-46 χρόνια). Ανάπτυξη εξωεντερικού καρκίνου παρατηρήθηκε επίσης σε έξη 
ασθενείς (1.45%). 

 
 

9. Χειρουργική επέµβαση 
 

Συνολικά 69 ασθενείς (16.7%) των ασθενών υποβήθηκαν σε κολεκτοµή στο 
διάστηµα της παρακολούθησης. Στο ιστόγραµµα 4 και στον πίνακα 16 φαίνεται ο 
αριθµός των ασθενών που υποβλήθηκαν σε κολεκτοµή ανά έτος παρακολουθήσεως 
µετά τη διάγνωση της ελκώδους κολίτιδας. Όπως φαίνεται στο ιστόγραµµα 4 οι πε-
ρισσότερες εγχειρήσεις διενεργήθηκαν στη διάρκεια των πρώτων 8 ετών µετά τη 
διάγνωση. 
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Πίνακας 16. Αριθµός ασθενών χειρουργηθέντων ασθενών για ελκώδη κολίτιδα 
στα χρόνια που ακολούθησαν τη διάγνωση. 

 
Ετος Αριθµός ασθενών Ποσοστό (%) 
1 11 15.9 
2 10 14.5 
3 6 8.7 
4 4 5.8 
5 6 8.7 
6 6 8.7 
7 3 4.3 
8 5 7.2 
9 1 1.4 
10-50 17 24.3 
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Πίνακας 17. Επιπλοκές στην οµάδα των χειρουργηθέντων ασθενών µε ελκώδη 
κολίτιδα. 

 
Επιπλοκές Αριθµός ασθενών Ποσοστό (%) 
Σηπτικό shock 2 3.0 
Περιτονίτιδα1 1 1.5 
Ραγδαία αιµορραγία 1 1.5 
Σύνολο 4 6.0 

 
 
Οι περιεγχειρητικές επιπλοκές που παρατηρήθηκαν φαίνονται στον πίνακα 17. 

Η περιεγχειρητική θνητότητα ήταν 4.3% (3/69 ασθενείς). Όλοι οι ασθενείς που πέ-
θαναν στη περιεγχειρητική περίοδο ανήκαν στην οµάδα των ασθενών που υποβλή-
θηκαν σε επείγουσα κολεκτοµή. Οι αιτίες περιεγχειρητικού θανάτου ήσαν σηπτικό 
shock (2 ασθενείς) και µη ελεγχόµενη αιµορραγία (ένας ασθενής). 

Οι κύριες ενδείξεις χειρουργικής επέµβασης φαίνονται στον πίνακα 18 και στο 
ιστόγραµµα 5. Όπως συνάγεται από τον πίνακα αυτό, η κύρια ένδειξη για τη διενέρ-
γεια χειρουργικής επέµβασης ήταν η κακή ανταπόκριση στη συντηρητική θεραπεία 
(72.8%) και ακολουθούσε ο καρκίνος του παχέος εντέρου (8.6%) και το τοξικό µε-
γάκολο (3%). 

 
 

Πίνακας 18. Ενδείξεις χειρουργικών επεµβάσεων 
 

Ενδειξη Αριθµός ασθενών Ποσοστό (%)
Κακή ανταπόκριση στη συντηρητική αγωγή 54 78.3 
Καρκίνος παχέος εντέρου 6 8.7 
Μακράς διάρκειας νόσος µε ή χωρίς   
στένωση του αυλού 4 5.8 
Ραγδαία αιµορραγία 3 4.3 
Ορθοκολπικό συρίγγιο 1 1.4 
Τοξικό µεγάκολο 1 1.4 
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Το είδος των χειρουργικών επεµβάσεων που διενεργήθηκαν φαίνεται στον πί-

νακα 19 και ιστόγραµµα 6. Όπως συνάγεται από τον πίνακα αυτό η κυριότερη επέµ-
βαση ήταν η ειλεοορθική αναστόµωση (45.6%) ακολουθούµενη από ολική κολεκτο-
µή και µόνιµη ειλεοστοµία (35.3%). 

 
 
Πίνακας 19. Είδος χειρουργικών επεµβάσεων 
 

Είδος εγχείρησης Αριθµός ασθενών Ποσοστό (%) 

Ειλεοορθική αναστόµωση 31 45.6 
Ολική πρωκτοκολεκτοµή µε µόνιµη  
ειλεοστοµία 

24 35.3 

Ειλεοδακτυλιακή αναστόµωση 12 17.6 
Kock ειλεοστοµία 1 1.5 
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Στο πίνακα 20 φαίνονται τα κλινικοεπιδηµιολογικά χαρακτηριστικά των χει-

ρουργηµένων σε σχέση µε τους µη χειρουργηθέντες ασθενείς. Όπως συνάγεται από 
τον πίνακα αυτό οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν είχαν στατιστικά σηµαντικά µεγα-
λύτερης έκτασης νόσο και ήσαν στατιστικά σηµαντικά νεότεροι σε ηλικία κατά το 
χρόνο της διάγνωσης της ελκώδους κολίτιδας σε σχέση µε τους µη χειρουργηθέντες 
ασθενείς.  
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Πίνακας 20. Κλινικοεπιδηµιολογικά χαρακτηριστικά των 69 ασθενών µε ελκώ-
δη κολίτιδα που υποβλήθηκαν σε κολεκτοµή (οµάδα Ι), συγκρι-
τικώς µε τους 344 ασθενείς που δεν υποβλήθηκαν σε επέµβαση 
στην ίδια περίοδο (οµάδα ΙΙ). 

 
Χαρακτηριστικό Οµάδα Ι 

(n = 69) 
Οµάδα ΙΙ 
(n = 344) 

P value 

Φύλο: άνδρες 35(50.7%) 185(53.8%)  
 γυναίκες 34(49.3%) 159(46.2%)  
   N.S. 
Ηλικία διαγνώσεως της Ε.Κ. (χρόνια) 35.2±13.8 41.5±15.8  
<=20 9(13%) 22(6.4%)  
21-50 50(72.5%) 228(66.3%)  
>=51 10(14.5%) 94(27.3%)  
   0.0238 
Εκταση νόσου Πρωκτίτιδα 12(17.4%) 158(45.9%)  
 Ορθοσιγµοειδίτιδα 22(31.9%) 165(48%)  
 Αριστερή κολίτιδα 24(34.8%) 19(5.5%)  
 Εκτεταµένη-Ολική 11(15.9%) 2(0.6%)  
   0.00001 
Χρόνια που πέρασαν µεταξύ διαγνώσεως 
και χειρουργικής επέµβασης (µέση±1SD) 

 
7.8±9.3 

  

 
Συγκρίσεις (Χ2 Test): Οµάδα Ι vs Οµάδα ΙΙ.  NS: Μη Σηµαντικές διαφορές 

 
 
Στον πίνακα 21 φαίνονται τα κλινικοεπιδηµιολογικά χαρακτηριτικά των χει-

ρουργηθέντων ασθενών ανάλογα µε το φύλο. Όπως συνάγεται από τον πίνακα αυτό 
δεν υπάρχουν στατιτικώς σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων, όσον αφορά 
ποικίλες κλινικοεπιδηµιολογικές παραµέτρους. 
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Πίνακας 21. Σύγκριση ορισµένων κλινικοεπιδηµιολογικών παραµέτρων µεταξύ 

ανδρών και γυναικών ασθενών χειρουργηθέντων για ελκώδη κολίτιδα. 
 

Παράµετρος Ανδρες (n = 35) Γυναίκες (n = 34) 
Ηλικία (yr±1SD) 52.6±11.7 (30-75) 51.0±16.7 (22-86) 
Ηλικί ενάρξεως νόσου 
(Χρόνια ±1 ΣΑ) 

34.5±13.4 (14-64) 34.0±13.8 (15-71) 

Ηλικία διαγνώσεως 
(Χρόνια ±1 ΣΑ) 

34.9±13.5 (14-64) 35.4±14.2 (15-71) 

∆ιάστηµα παρακολούθησης 
(Χρόνια±1 ΣΑ) 

16.6±8.6 (5-50) 16.9±10.4 (1-44) 

Αριθµός υποτροπών (± 1ΣΑ) 4.6±2.0 (2-10) 4.3±3.0 (0-14) 
∆ιάστηµα από διάγνωση µε-
χρι χειρουργική επέµβαση 
(Χρόνια ± 1ΣΑ) 

 
8.5±11.2 (1-50) 

 
7.1±6.8 (0-25) 

 
(Οι αριθµοί στις παρενθέσεις αντιτοιχούν σε εκατοστιαίες αναλογίες) 
(Μη σηµαντικές διαφορές) 

 
 

10. Εξωεντερικές εκδηλώσεις και άλλα συµπαροµαρτούντα νοσήµατα 
 

Εξήντα-τρεις ασθενείς (15.2%) ανέπτυξαν µία ή περισσότερες εξωεντερικές 
εκδηλώσεις είτε πριν (3 ασθενείς 4.8%) είτε µετά τη διάγνωση της ελκώδους κολίτι-
δας. Το είδος των εξωεντερικών εκδηλώσεων (σχετιζόµενων ή µη µε την ενεργότητα 
της νόσου) φαίνεται στον πίνακα 22. 

12% των ασθενών παρουσίασαν περισσότερες από µία εξωεντερικές εκδηλώ-
σεις. 

7% των ασθενών ανέπτυξαν νεφρικές επιπλοκές (νεφρικό κωλικό ή / και νε-
φρολιθίαση). Οζώδες ερύθηµα παρουσίασε το 1.5% των ασθενών, ιρίτιδα 0.7%, η-
πατική προσβολή το 2.2%, περιφερική αρθρίτιδα το 10% και αγκυλοποιητική σπον-
δυλίτιδα το 1.2% των ασθενών. Συνύπαρξη µε άλλα νοσήµατα εκ των οποίων ορι-
σµένα αυτοάνοσης φύσης παρουσίασαν 28 ασθενείς. Τα νοσήµατα αυτά φαίνονται 
στο πίνακα 23. 
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Πίνακας 22. Εξωεντερικές εκδηλώσεις των ασθενών µε ελκώδη κολίτιδα. 
 

Εξωεντερική εκδήλωση Αριθµός ασθενών Ποσοστό % 
Α) Σχετιζόµενες µε την ενεργότητα της νόσου 
Αρθρίτιδα-αρθραλγίες 44 (10) 
Οζώδες ερύθηµα 6 (1.5) 
Ιρίτιδα-ιριδοκυκλίτιδα 3 (0.7) 
Β) Μη σχετιζόµενες µε την ενεργότητα της νόσου 
Σκληρυντική χολαγγειίτις 7 (1.7) 
Χρονια ηπατίτις 2 (0.5) 
Αγκυλοποιητική σπονδυλίτις 5 (1.2) 
Ιερολαγονίτις 3 (0.7) 
Κωλικός νεφρού-Νεφρολιθίαση 22 (7) 

 
 
 
 

Πίνακας 23. Συµπαροµαρτούντα µε την ελκώδη κολίτιδα νοσήµατα. 
 
Είδος νοσήµατος Αριθµός περιπτώσεων 
Υπερθυροειδισµός 4 
Σύνδροµο Sjogren 2 
Νόσος Eales 1 
 
 

11. Έκβαση της πρώτης προσβολής 
 

Τετρακόσιοι-τέσσερις από τους 413 ασθενείς (98.3%) ανταποκρίθηκαν στη 
συντηρητική αγωγή κατά τη πρώτη προσβολή. Επτά ασθενείς (1.7%) συνέχισαν να 
παρουσιάζουν συµπτώµατα παρά την έντονη θεραπεία ενώ δύο ακόµη (0.5%) υπο-
βλήθηκαν σε επείγουσα χειρουργική επέµβαση (Πίνακας 24). 
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Πίνακας 24. Έκβαση του πρώτου επεισοδίου ανάλογα µε τη βαρύτητα της νό-

σου 
 

  Βαρύτητα 
Εκβαση Ηπια Μέτρια Βαρειά 
Υφεση 
(404 � 98.3%) 

64(15.8%) 327(80.9%) 13(3.3%) 

Συνεχή συµπτώµατα 
(7-1.7%) 

2(28.6%) 3(42.9%) 2(28.5%) 

 
(∆εν περιλαµβάνονται δύο ασθενείς που χειρουργήθηκαν στη διάρκεια του αρχικού επεισοδίου) 
Χ2 (Pearson) = 258.11,  P < 0.000001,  Mantel-Haenszel test for linear association = 15.181 
P = 0.0001 

 
 

12. Έκβαση στο τέλος της µελέτης 
 

Στη διάρκεια της παρακολούθησης (12.1+/-8.3 χρόνια) 69 ασθενείς χειρουρ-
γήθηκαν και 27 (6.5%) πέθαναν από καλοήθεις (3.1%) ή κακοήθεις (3.4%) κατα-
στάσεις (Πίνακας 25).  

 
Πίνακας 25. Επιβίωση των χειρουργηθέντων και µη χειρουργηθέντων ασθενών  

µε ελκώδη κολίτιδα στο τέλος της παρακολούθησης. 
 
Επιβίωση Χειρουργηθέντες Μη χειρουργηθέντες 
Θάνατος 6(8.7%) 21(6.1%) 
Εν ζωή 63(91.3%) 323(93.9%) 
 

Μη σηµαντικές διαφορές (Fisher�s exact test One and Two Tail  
Σηµαντικότητα: ,28620 and ,42494 αντιστοίχως) 

 
Οι διαφορές µεταξύ χειρουργηθέντων και µη χειρουργηθέντων ασθενών δεν 

ήσαν στατιστικώς σηµαντικές. Οι αιτίες θανάτου στους χειρουργηθέντες και µη χει-
ρουργηθέντες ασθενείς φαίνονται στον πίνακα 26. Οι διαφορές µεταξύ των δύο οµά-
δων όσον αφορά στο είδος των αιτίων θανάτου, ήσαν στατιστικώς σηµαντικές 
(Ρ=0.017). Στο τέλος της µελέτης εξήντα έξη ασθενείς (16%) είχαν µόνο µία προ-
σβολή, 11 (2.7%) είχαν συνεχή συµπτώµατα και 243 (58.8%) παρουσίαζαν εξάρσεις 
και υφέσεις της νόσου (Πίνακας 27). 
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Πίνακας 26. Αιτίες θανάτου στους χειρουργηθέντες και µη χειρουργηθέντες α-

σθενείς µε ελκώδη κολίτιδα. 
 

Αιτία θανάτου Χειρουργηθέντες Μη χειρουργηθέντες 
Περιεγχειρητικό σηπτικό shock 3(16.7%) - 
Καρδιακή παύση - 2(9.5%) 
Εγκεφαλικό επεισόδιο - 4(19%) 
Εµφραγµα µυοκαρδίου - 3(14.3%) 
Φυµατίωση - 1(4.8%) 
Οξεία νεφρική ανεπάρκεια - 1(4.8%) 
∆ιάσπαρτος καρκίνος 2(33.3%) 4(19%) 
Εξωεντερικός καρκίνος 1(16.7%) 6(28.6%) 
Σύνολο θανάτων 6 21 

 
Χ2=18.48889  Ρ=0.01785 

 
 
 

Πίνακας 27. Πορεία της νόσου στις οµάδες των χειρουργηθέντων και µη χει-
ρουργηθέντων ασθενών µε ελκώδη κολίτιδα. 

 
Εκβαση Χειρουργηθέντες 

(n=69) 
Μη χειρουργηθέντες 

(n=344) 
Ασυµπτωµατικοί-Υφεση 0(%) 66(19.2%) 
Συνεχή συµπτώµατα 10(14.5%) 1(0.3%) 
Υποτροπές 58(84.0%) 277(80.5%) 
Ραγδαία αιµορραγία 1(1.5%) 0(%) 

 
Χ2=73.29595  Ρ<0.0001 

 
 
Στο ιστόγραµµα 7 φαίνεται η επιβίωση του συνόλου των ασθενών µε ελκώδη 

κολίτιδα στο διάστηµα της παρακολούθησης, ενώ στο ιστόγραµµα 8 φαίνεται η επι-
βίωση των χειρουργηθέντων σε σχέση µε τους µη χειρουργηθέντες ασθενείς. ∆εν 
παρατηρήθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές µεταξύ χειρουργηθέντων και µη 
χειρουργηθέντων ασθενών (Fisher�s exact test 0.286 και 0.424 αντίστοιχα). 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

  
Αν και η µελέτη αυτή είναι µελέτη βασιζόµενη σε δεδοµένα που αφορούν νο-

σοκοµειακούς ασθενείς, εν τούτοις τα δεδοµένα της µπορούν να θεωρηθούν ως αντι-
προσωπευτικά της συµπεριφοράς της ελκώδους κολίτιδος στην Ελλάδα. Και αυτό 
βασίζεται στο ότι σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσµού της χώρας µας διαβιεί στην 
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά καθώς και από το γεγονός ότι σηµα-
ντικό ποσοστό ατόµων από την επαρχία αναζητά λύση των προβληµάτων υγείας του 
στην Αθήνα. 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής έδειξαν ότι στην Ελλάδα τα δύο φύλα προ-
σβάλλονται σχεδόν εξ ίσου από ελκώδη κολίτιδα γεγονός που βρίσκεται σε απόλυτη 
συµφωνία µε τα δεδοµένα που υπάρχουν σε άλλες χώρες177,179. Η ελκώδης κολίτις είναι 
πιο συχνή στις αστικές παρά στις αγροτικές περιοχές. Προσβάλλει επίσης άτοµα υψη-
λού κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου(178,179). Σε συµφωνία µε τα δεδοµένα αυτά η 
πλειονότητα των ασθενών µας ήσαν κάτοικοι αστικών περιοχών και υψηλού µορφω-
τικού επιπέδου (10.3% πανεπιστηµιακή µόρφωση) συγκρινόµενοι µε το γενικό πλη-
θυσµό (3%) ή τον πληθυσµό των Αθηνών (7.2%). Στη µελέτη από το Ηράκλειο Κρή-
της πάντως διαπιστώθηκε σαφής υπεροχή των ανδρών σε σχέση µε τις γυναίκες7. 

Η πρώτη προσβολή της νόσου επήλθε στην πλειονότητα των ασθενών µας σε 
ηλικία µεταξύ 21 και 49 έτους της ηλικίας, εύρηµα συµβατό µε περιγραφές από ανε-
πτυγµένες162,165,180 ή αναπτυσσόµενες χώρες168-171. Η δικόρυφη κατανοµή της επίπτω-
σης ανά κλινική οµάδα που παρατηρήθηκε σε µερικές χώρες δεν διαπιστώθηκε στην 
µελέτη. Ακόµη δεν διαπιστώθηκαν διαφορές σε ποικίλες κλινικοεπιδηµιολογικές 
παραµέτρους µεταξύ ανδρών και γυναικών πασχόντων από ελκώδη κολίτιδα, συ-
µπεριλαµβανοµένων της ηλικίας εµφάνισης της νόσου, της ηλικίας κατά την εγχεί-
ρηση, καθώς και της αναλογίας των χειρουργηθέντων ασθενών. Το γεγονός αυτό αν 
και γενικώς παραδεκτό, εν τούτοις φαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά που αποδεικνύε-
ται από επιστηµονικά δεδοµένα αφού δεν κατέστη δυνατό να διαπιστώσουµε παρό-
µοια στοιχεία σε αντίστοιχη µελέτη. 

Ένα ενδιαφέρον επιδηµιολογικό χαρακτηριστικό των ασθενών που µελετήσα-
µε ήταν το χαµηλό ποσοστό οικογενούς εµφάνισης της νόσου. Το ποσοστό οικογε-
νούς εµφάνισης της νόσου ποικίλει στις διάφορες µελέτες κυµαινόµενο µεταξύ 7.9% 
και 15%182,183 αν και ποσοστά µέχρι 34.1% έχουν επίσης περιγραφεί184. 

Στη µελέτη που αφορούσε την επιδηµιολογία της ελκώδους κολίτιδος στην 
Κρήτη διαπιστώθηκε υψηλή επίπτωση θετικού κληρονοµικού ιστορικού για ΙΦΕΝ 
που υπερέβαινε το 9%. Η υψηλή αυτή αναλογία σε σχέση µε τα ευρήµατα της µελέ-
της µας υπογραµµίζει τις διαφορές που ενδεχοµένως υπάρχουν στις διαφορετικές 
περιοχές της ίδιας χώρας. 

Η αναλογία των εξωεντερικών εκδηλώσεων στους ασθενείς µας ήταν 23,3% 
παρόµοια µε αυτήν που περιγράφηκε σε άλλες µελέτες185. 
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Η νόσος εντοπιζόταν στο αριστερό κόλον σε ποσοστό 79.1% των ασθενών ενώ 
σε ποσοστό 25.9% κατελάµβανε και το εγκάρσιο. Ορθίτις παρατηρήθηκε σε ποσο-
στό 26.1%. Τα ποσοστά είναι παρόµοια µε αυτά που έχουν περιγραφεί τόσο σε ανε-
πτυγµένες162,166 όπως και σε αναπτυσσόµενες χώρες171,172. Αν και τα δεδοµένα των 
διαφέρουν στη πραγµατικότητα ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο καθορίζεται η 
έκταση της νόσου. Η προσβολή του εντέρου στους ασθενείς µε ελκώδη κολίτιδα εί-
ναι συχνά προοδευτική και η εκτίµηση της έκτασης της τόσο στη πρώτη προσβολή 
όσο και στο τέλος της µελέτης όπως συνέβη στη παρούσα µελέτη ασφαλώς επηρεά-
ζει τα αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα δεδοµένα η νόσος επεκτείνεται πέ-
ραν της ορθοσιγµοειδικής καµπής µετά 5 και 10 χρόνια σε ποσοστό 16% και 31% 
αντίστοιχα163 φθάνοντας µετά 25 χρόνια το 51%. Οι λόγοι της επέκτασης της νόσου 
είναι άγνωστοι. Από την άλλη πλευρά ολική ή εκτεταµένη κολίτις µπορεί να υπο-
στρέψει µε την πάροδο του χρόνου όσον αφορά στην έκταση της164. Φαίνεται ότι η 
ηλικία αποτελεί τον πλέον σηµαντικό παράγοντα που επηρεάζει αυτή την υποστρο-
φή. 

Η έκταση της νόσου αποτελεί τον πλέον σηµαντικό παράγοντα που σχετίζεται 
µε βαρύτητα της νόσου και την ανάγκη για χειρουργική επέµβαση. Τα αποτελέσµα-
τα της µελέτης µας συµφωνούν απόλυτα µε αυτό το δεδοµένο. Έτσι η συχνότητα 
κολεκτοµής στις βαριές προσβολές της νόσου ήταν 58% ποσοστό που είναι σύµφω-
νο µε το ανώτερο ποσοστό που έχει περιγραφεί στις ανεπτυγµένες χώρες186,187. Παρά 
όµως το σχετικώς υψηλό ποσοστό κολεκτοµής τις βαριές προσβολές της νόσου, η 
έκβαση των βαριών προσβολών ήταν πολύ ικανοποιητική. Η περιγραφείσα χειρουρ-
γική θνητότητα κυµαίνεται από 2.7% για την εκλεκτική χειρουργική επέµβαση (ει-
λεοορθική αναστόµωση)188 και 36.6% και 60.9% σε ασθενείς που χειρουργούνται 
σχετικώς επειγόντως και επειγόντως αντίστοιχα189. Αν και η ηλικία του ασθενούς, το 
µακρό ιστορικό, και η παρουσία επιπλοκών µπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη 
των βαριών προσβολών, πιστεύουµε ότι το χαµηλό ποσοστό θνητότητος που παρα-
τηρήθηκε στους ασθενείς µας ήταν αποτέλεσµα της έγκαιρης χειρουργικής επέµβα-
σης, της συντηρητικής χειρουργικής επέµβασης ή πιθανότατα στη καλοηθέστερη 
πορεία των βαριών προσβολών στους ασθενείς µας. ∆εν παρατηρήθηκε περίπτωση 
εντερικής διατρήσεως ενώ τρεις από τις πέντε περιπτώσεις τοξικού µεγακόλου αντα-
ποκρίθηκαν στη συντηρητική θεραπεία. 

Περίπου 50% των χειρουργηθέντων ασθενών µας χειρουργήθηκαν µέσα στα 
πρώτα 5 χρόνια από τη διάγνωση της νόσου, ποσοστό που είναι παρόµοιο µε αυτό 
που έχει περιγραφεί σε άλλες χώρες180. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί εποµένως ότι 
µε την πάροδο των ετών η πορεία της νόσου καθίσταται περισσότερο καλοήθης. Ο 
ρυθµός κολεκτοµής στους ασθενείς µας συγκρινόµενος µε τους αντίστοιχους των 
άλλων Ευρωπαϊκών χωρών162 ή των ΗΠΑ165 ήταν χαµηλότερος (16.7% σε σύγκριση 
µε 24% και 37.6% αντίστοιχα). Οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν ήσαν σηµαντικά 
νεώτεροι και είχαν σηµαντικά περισσότερο εκτεταµένη νόσο συγκρινόµενοι µε τους 
ασθενείς που δεν χειρουργήθηκαν. Οι ενδείξεις για τη διενέργεια χειρουργικής επέµ-
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βασης καθώς και το είδος της χειρουργικής επέµβαση είναι παρόµοιες µε αυτές που 
περιγράφηκαν σε άλλες χώρες168,190,191. Η ύπαρξη συνεχούς συµπτωµατολογίας απο-
τέλεσε στους ασθενείς µας τον κυριότερο προγνωστικό παράγοντα για τη διενέργεια 
ή µη κολεκτοµής. 

Οι θάνατοι στο τέλος της παρακολούθησης αποδίδονται στην ελκώδη κολίτιδα 
αυτή καθεαυτή (καρκίνος παχέος εντέρου) ή όχι (έµφραγµα µυοκαρδίου, εγκεφαλικό 
επεισόδιο κλπ.). Η επιβίωση των χειρουργηµένων σε σχέση µε τους µη χειρουργηµέ-
νους ασθενείς δεν διέφερε σηµαντικώς. Αν και η επιβίωση των ασθενών µας δεν 
πρέπει να διαφέρει από την επιβίωση του φυσιολογικού Ελληνικού πληθυσµού, εν 
τούτοις δεν υπάρχουν δεδοµένα στο γενικό πληθυσµό που να επιτρέπουν τη σύγκρι-
ση. Σε άλλες χώρες η νόσος φαίνεται πραγµατικά να µειώνει την επιβίωση. Σε πρό-
σφατη µελέτη από την Ιαπωνία167 η συνολική επιβίωση µειώθηκε βαθµιαία στη 
διάρκεια των πρώτων 10 ετών από τη διάγνωση της νόσου φθάνοντας το 96.2% το 
10ο χρόνο από την έναρξη της νόσου. 

Η συχνότητα εµφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου στη σειρά των ασθενών 
µας ήταν χαµηλή συγκριτικά µε πρόσφατα δεδοµένα που υποστηρίζουν ότι η µεγάλη 
συχνότητα που παρατηρήθηκε σε σειρές προερχόµενες από µεγάλα κέντρα αναφο-
ράς οφείλεται σε λόγους σχετιζόµενους µε τη βαρύτητα των περιστατικών που πα-
ραπέµπονται σ� αυτά τα κέντρα. Ακόµη η χαµηλή συχνότητα καρκίνου του παχέος 
εντέρου στην Ελλάδα µπορεί να αποδοθεί και σε άλλους λόγους σχετιζόµενους µε 
αυτή καθεαυτή τη συµπεριφορά του καρκίνου του παχέος εντέρου στη χώρα µας και 
τους παράγοντες που συµβάλλουν ή αποτρέπουν την καρκινογένεση. Περιβαλλοντι-
κοί παράγοντες όπως η δίαιτα, αλλά και γενετικοί µπορεί να επηρεάσουν θετικά ή 
αρνητικά την ανάπτυξη καρκίνου του παχέος εντέρου. Η λεγόµενη Μεσογειακή δί-
αιτα η οποία είναι αρκετά διαφορετική από τη δίαιτα που ακολουθείται στις ∆υτικές 
χώρες192 φαίνεται ότι είναι υπεύθυνη για τις διαφορές που παρατηρούνται στη συ-
χνότητα διαφόρων νοσηµάτων µεταξύ Μεσογειακών και χωρών και χωρών της δυτι-
κής Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται µε αυξηµένη συχνότητα ότι σηµα-
ντική αναλογία καρκίνων του παχέος εντέρου σε έδαφος ελκώδους κολίτιδος ανα-
πτύσσεται στην ορθοσιγµοειδική περιοχή193,195,196 και αυτό ήταν γεγονός και στις δι-
κές µας περιπτώσεις. 

 
 

Συµπερασµατικά 

Η µελέτη αυτή αποδεικνύει ότι το φάσµα των κλινικών εκδηλώσεων της ελ-
κώδους κολίτιδος στην Ελλάδα παρουσιάζει περισσότερες οµοιότητες και λιγότερες 
διαφορές σε σύγκριση µε άλλες ανεπτυγµένες ή αναπτυσσόµενες χώρες αν και υ-
πάρχουν αρκετές διαφορές. 

Με βάση τη καλοηθέστερη πορεία των βαριών προσβολών, την ευνοϊκή πρό-
γνωση και τον χαµηλό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου φαίνεται ότι 
η νόσος διαδράµει ηπιότερα σε σχέση µε την κλινική της πορεία σε άλλες χώρες της 
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∆υτικής Ευρώπης. 



 

 

 
 

SUMMARY 
 
 
The clinical course and prognosis of ulcerative colitis was studied in a group of 

413 patients. The study lasted for 16 years and follow-up was achieved in 95% of pa-
tients. Both sexes were almost equally affected, mainly between the ages of 40-49. 
Most of the patients lived in cities and had high educational levels. Familial cluster-
ing for inflammatory bowel disease was found in 2.7% of the patients. In most of 
them the disease was confined to the rectosigmoid area or left bowel and was of mild 
to moderate severity. The disease course included exacerbations �mainly of mild to 
moderate severity- and remissions. 

Mortality was absent during first attack and it was generally low at completion 
of the study. Excluding deaths caused by colorectal cancer, most of deaths were un-
related to the ulcerative colitis itself. Unusual combinations of ulcerative colitis with 
other diseases including diseases of autoimmune origin, were noted. There were no 
differences between men and women in the various clinicoepidemiological parame-
ters or in the course of the disease. 

Surgery was performed in 16.7% of patients whereas surgery at first attack was 
required in 0.5%. In comparison with the non-operated group, patients who were op-
erated on were significantly younger at the time of onset of symptoms and had sig-
nificantly more extensive disease. 

Factors prognostic of severe attacks and colectomy were extensive disease, 
young age at onset and severe recurrences. Evolution to cancer was observed in 
1.45% whereas extraintestinal cancers also appeared in 1.45%. At the completion of 
the follow-up period, 5.8% of patients were dead, 16% had only one attack, 2.7% ex-
perienced continuous symptoms, whereas in 58.8% of them thedisease course in-
cluded exacerbations and remissions. 

On the basis of the outcome of severe attacks, the more favorable short-term 
prognosis and the low frequency of colorectal cancer appeared on the ground of ul-
cerative colitis, it could be argued that ulcerative colitis in Greece runs a rather 
milder course compared with that of other developed countries in Western Europe 
and North America. 
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