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Αιτία εισόδου:  
εμπύρετο - διαρροϊκές κενώσεις - 
λεμφοκυττάρωση  
 
Άνδρας, 53 ετών, Έλληνας, ιδιωτικός υπάλληλος, διαμένων στην 
Αθήνα. 
 



Παρούσα νόσος: 

• Άρχεται από15ημέρου, όταν ο ασθενής εμφάνισε εμπύρετο έως 39°C 
χωρίς φρίκια ή ρίγος, υφιόμενο με κοινά αντιπυρετικά. 
 

• Αντιμετωπίστηκε σε εξωτερική βάση από ιδιώτη παθολόγο ως επί 
λοίμωξης αναπνευστικού με μακρολίδη επί 7ήμερο, χωρίς ύφεση της 
συμπτωματολογίας του. 
 

• Μία εβδομάδα προ της εισαγωγής του, παρουσίασε 5 βλεννοαιματηρές 
διαρροϊκές κενώσεις ημερησίως με συνοδό άλγος υπογαστρίου (μη 
πλήρης ύφεση συμπτωματολογίας μετά τις κενώσεις). 
 
 



 Ατομικό αναμνηστικό:  
i. σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ουδέποτε πραγματοποιήθηκε 

κολονοσκόπηση) 
ii. Ουδεμία φαρμακευτική αγωγή 
 
 Έξεις:  
Κατανάλωση αιθυλικής αλκοόλης (μεγαλύτερη ποσότητα το τελευταίο 

3μηνο – περίπου 42gr αλκ/d) 
 
 Κληρονομικό ιστορικό: αδερφή με ελκώδη κολίτιδα 
 



Ανασκόπηση συστημάτων 

Ουδέν πέραν των προαναφερομένων στην παρούσα νόσο. 



Κλινική εξέταση: 

• Ζωτικά σημεία: ΑΠ=130/80 mmHg, SpO2: 95%, HR=86/min, θ= 38,6 °C 
• Όψη-θρέψη καλή 
• Δέρμα: φυσιολογικό – υπικτερικοί σκληροί 
• Καρδιά: S1/S2 ρυθμικοί-ευκρινείς-χωρίς φυσήματα 
• Αναπνευστικό: φυσιολογικό ψιθύρισμα ομότιμο άμφω 
• Κοιλία: εντερικοί ήχοι παρόντες-φυσιολογικοί /μαλακή-ευπίεστη-ήπια 

ευαισθησία υπογαστρίου στην ΕΒΨ/ ήπαρ: ψηλαφητό (περί τα 3 δάκτυλα 
κάτωθεν του πλευρικού τόξου)-ανώδυνο-ομαλών ορίων/σπλην: 
αψηλάφητος 

• LNs: αψηλάφητοι 
• GCS= 15/15, προσανατολισμένος σε χώρο-χρόνο-πρόσωπα, χωρίς εστιακή 

σημειολογία 



WBC-Λευκά αιμοσφαίρια 4,5- 
11,0 Κ/μl 20,74 

RBC-Ερυθρά αιμοσφαίρια 4,6 - 6,2 M/μl 4,67 

HGb - Αιμοσφαιρίνη 13,5 - 
18,0 g/dl 14,6 

HCT - Αιματοκρίτης 40,0-
54,0 % 41,8 

MCV -  Μέσος όγκος ερυθρών 80,0 - 
96,0 fl 89,5 

MCH - Μέση περιεκ.Hb/ερυθ 27,0 - 
31,0 pg 31,3 

MCHC - Μέση πυκνότης Hb 32,0 - 
36,0 g/dl 34,9 

RDW - Ευρος καταν.Ερυθρων 10,9 - 
15,7   14,9 

PLT - Αιμοπετάλια (Αίμα) 140 - 
440 K/μl 127 

MPV - Μέσος όγκος PLT (Αίμα) 6,3 - 
10,1 fl 11,7 

PDW-Εύρος Κατανομής Αιμοπεταλίων 15,5-
17,5   14,4 

PCT-Αιμοπεταλιοκρίτης (Αίμα) 0,150-
0,320 % 0,150 

Neut %-Ουδετερόφιλα % (Αίμα) 40 - 74 % 21,3 
Lymph %-Λεμφοκύτταρα % (Αίμα) 19 - 48 % 70,3 
Mono %-Μονοκύτταρα % (Αίμα) 3,4 - 9,0 % 7,0 
Eos % - Ηωσινόφιλα % (Αίμα) 0,2 - 5,0 % 0,1 
Baso % - Βασεόφιλα % (Αίμα) 0,2 - 1,0 % 1,3 
Neut #-Ουδετερόφιλα # (Αίμα) 1,5 - 6,6 K/μl 4,4 

Lymph #-Λεμφοκύτταρα # 
(Αίμα) 

1,2 - 
3,4 K/μl 14,58 

Mono #-Μονοκύτταρα # (Αίμα) 0,1 - 0,9 K/μl 1,46 
Eos #- Ηωσινόφιλα # (Αίμα) 0 - 0,7 K/μl 0,02 
Baso # - Βασεόφιλα # (Αίμα) 0 - 0,2 K/μl 0,26 

 
 
INR (φτ 0,85 - 1,15) =1,43  

Γλυκόζη - νηστείας (Glu) 72 - 106 mg/dl 101 
Ουρία (Urea) 15 - 43 mg/dl 19 
Κρεατινίνη (Crea) 0,7 - 1,2 mg/dl 0,71 
AST (SGOT) 15-40 U/L 142 
ALT (SGPT) <41 U/L 66 
C.K.(Κρεατινική Κινάση) 38-190 U/L 35 
LDH 135-225 U/L 404 
Ολική Χολερυθρίνη (TBil) 0,3 - 1,2 mg/dl 1,09 

Άμεσος Χολερυθρίνη (dBil) 0,00 - 
0,30 mg/dl 1,53 

ALP (Αλκαλική φωσφατάση) 40-129 U/L 160 
γ-GT 8-61 U/L 136 
Ουρικό οξύ (U.A) 3,4- 7,0 mg/dl 3,7 
Αλβουμίνη (Alb) 35-50 g/L 30,4 

Νάτριο  (Να+) 136 - 
143 mmol/L 131 

Κάλιο (Κ+) 3,7-4,9 mmol/L 4,2 

Ασβέστιο ολικό (TCa 2+) 8,6 - 
10,2 mg/dl 8,4 

 
CRP( 0-5 mg/L)= 23,30  



ΣΚΕΨΕΙΣ ? 



Διαρροϊκό σύνδρομο 

Δ/χή ηπατικής 
βιοχημείας Λεμφοκυττάρωση 

Η διάγνωσή μας!!! 



Διαρροϊκό σύνδρομο 

Ορίζεται ως η παραγωγή υδαρών ή μη σχηματισμένων κοπράνων με 
αυξημένη συχνότητα (stool weight >200gr/d = διάρροια) 

• Οξεία:  διάρκεια < 2w 
• Επίμονη: διάρκεια 2-4 w 
• Χρόνια: διάρκεια >4 w 
 
ΟΞΕΙΑ ΔΙΑΡΡΟΙΑ: >90% των περιπτώσεων οξείας διάρροιας οφείλεται 
σε λοιμώδεις παράγοντες ενώ το 10% σε φάρμακα, τοξίνες, 
ισχαιμία,αλλεργίες τροφίμων ή δυσανεξίες. 
Συνοδά συμπτώματα: έμετος, εμπύρετο, κοιλιακό άλγος 



Λοιμώδεις παράγοντες: 
i. Διάρροια των ταξιδιωτών: E.coli, Campylobacter, Shigella, Aeromonas, Salmonella, norovirus, coronavirus, Giardia. 
ii. Τροφιμογενής:  
• Salmonella, Campylobacter, Shigella (από κοτόπουλο) 
• Εντεροαιμοραγικό στέλεχος E.coli (O157:H7) (ωμό κρέας) 
• Bacillus cereus (τηγανισμένο ρύζι) 
• Staph.aureus, salmonella (μαγιονέζα,κρέμες,αυγά) 
• Listeria (άψητα φαγητά, μαλακά τυριά) 
• Vibrio species, salmonella, acute hepatitis A (ωμά θαλασσινά) 
iii.  Aνοσοανεπαρκείς: Mycobacterium sp., CMV, adenovirus, herpes simplex, protozoa(cyclospora,blastocystis hominis 

etc), Neisseria gonorrhoeae/treponema pallidum/chlamydia (AIDS) 
o Λοιμώδους αιτιολογίας διάρροια μπορεί να συσχετιστεί με συστηματικά νοσήματα: 
a. Αντιδραστική αρθρίτιδα (Reiter’s syndrome) (αρθρίτιδα,ουρηθρήτιδα,επιπεφυκίτδα) ~ salmonella, campylobacter, 

shigella, Yersinia 
b. Yersiniosis  αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα,περικαρδίτιδα,σπειραματονεφρίτιδα 
c. Εντεροαιμορραγικό στέλεχος E.coli, shigella HUS 
ΟΞΕΙΑ ΔΙΑΡΡΟΙΑ ως ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ πχ σε ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ, ΤSS  
 



Μη λοιμώδη αίτια: 
• Αντιβιοτικά, αντιαρρυθμικά, αντιϋπερτασικά, ΜΣΑΦ, 

αντικαταθλιπτικά, χημειοθεραπευτικά, βρογχοδιασταλτικά, 
αντιόξινα. 

 
Θεραπεία: 
ενυδάτωση 
αντιμικροβιακή αγωγή 
προβιοτικά 
 



Στον ασθενή μας.. 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ (Κόπρανα)   

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ OK 

Χρώση Gram (Κόπρανα) Μικρή ελάττωση της φυσιολογικής χλωρίδας των κοπράνων,  αρκετά 
πυοσφαίρια 

(1) Απάντηση (Κόπρανα) Δεν αναπτύχθηκαν Salmonella-Shigella sp. 

(2) Απάντηση (Κόπρανα) Αναπτύχθηκε φυσιολογική χλωρίδα κοπράνων. 

(5) Απάντηση (Κόπρανα) Campylobacter : αρνητικό 

(1) Απάντηση (Κόπρανα) Δεν αναπτύχθηκε Clostridium difficile 

(2) Απάντηση (Κόπρανα) Τοξίνη Α/Β: αρνητική 

ΓΕΝΙΚΗ - ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ (Κόπρανα)   

ΓΕΝΙΚΗ - ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ OK 

Πυοσφαίρια (Κόπρανα) 0-2 κ.ο.π 

Παρασιτολογική(1) : (Κόπρανα) ΔΕΝ ΑΝΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΚΥΣΤΕΙΣ Ή ΩΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ 



Λεμφοκυττάρωση 
WBC= 4400 – 11000 c/microL 
Lymph: φτ 1000-4000 /microL   {T-cells 60-80% , B-cells 10-20%, NK-cells 5- 10%} 
Lymp > 4000 cells/microL   
ΑΙΤΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ:  
I. Λοιμώδη αίτια:  
i. Λοιμώδης μονοπυρήνωση (EBV) 
ii. Σύνδρομα ομοιάζοντα σε ΛΜ λόγω CMV, HIV, toxoplasmosis 
iii. HTLV-1 (human T-lymphotropic virus type 1) 
iv. Ερυθρά – Παρωτίτιδα – Ιλαρά  
v. Αδενοϊοί – coxsackie v. 
vi. Βακτηριακές λοιμώξεις: ΟΞΕΙΕΣ -> Κοκκύτης (Bordetella pert.), ΧΡΟΝΙΕΣ: TB, Brucella, σύφιλη, 

ρικετσιώσεις 
vii. Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα 



II. ΜΗ λοιμώδη αίτια:  
i. Stress (medical stress, trauma, 

cardiac emergencies, status 
epilepticus) 

ii. Αντίδραση σε φάρμακα 
iii. Υπερθυρεοειδισμός  
iv. Μετά εμβολιασμό 
v. Κάπνισμα {αγνώστου 

παθογένειας πολυκλωνική Β 
λεμφοκυττάρωση σε νέες 
γυναίκες ή/και σπληνομεγαλία-
λεμφαδενοπάθεια} 

III. Νεοπλασίες αιματολογικές: CLL, 
NHL (Sezary –Mantle cell L) 



Διαταραχή ηπατικής βιοχημείας:  

Patterns of liver test abnormalities: 
Ηπατοκυτταρικό pattern:  
ΑST/ALT >> ALP 
Bil πιθανώς αυξημένη 
 συνθετική ικανότητητα κφ ή όχι 

(PT,INR) 
Χολοστατικό pattern: 
  ALP > > AST/ALT 
Bil πιθανώς αυξημένη 
 συνθετική ικανότητα κφ ή όχι (PT,INR) 
Μεμονωμένη υπερχολερυθριναιμία  



πίσω στον ασθενή μας… 

Εστάλη πλήρης ιολογικός έλεγχος: 
Ηπατίτιδα Β, C : ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ 
ΗΙV: ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ 

 
CMV IgM: positive, CMV DNA (PCR)= 116.613 X 10^3 IU/ml 

 
Ανοσολογικός έλεγχος (αντιπυρηνικά ab – ANA, αντιμιτοχονδριακά – 

ΑΜΑ, ab έναντι λείων μυϊκών ινών –SMA, pANCA, cANCA) 



CMV/ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ: 

 
Ανήκει στη μεγάλη οικογένεια των Herpesviridae (HSV 1,2, VZV, EBV) 

Μετά την πρωτολοίμωξη, πιθανά με ήπια συμπτωματολογία (flu-like symptoms), ο ιός παραμένει 
σε λανθάνουσα κατάσταση και σε περίπτωση σοβαρής ανοσοανεπάρκειας, επανενεργοποιείται 
και προκαλεί συμπτωματική νόσο. 

Πρόκειται για κοινή λοίμωξη κυρίως σε ανοσοκατασταλμένους : μεταμοσχευθέντες(συμπαγών 
οργάνων/αιμοποιητικών κυττάρων), HIV positive ασθενείς - Θνητότητα 15-75% 

Σπάνια στους ανοσοεπαρκείς – θνητότητα <1% 

Μετάδοση: σεξουαλική έκθεση, μετά μετάγγισης αίματος – μεταμοσχεύσεις ιστών, 
περιγεννητική έκθεση (κατά τον τοκετό ή θηλασμό), στενές επαφές σε κέντρα φροντίδας. 

 

 



Διάγνωση: 

CMV μπορεί να ανιχνευθεί: 
 Real time PCR για CMV DNA -  

διαπίστωση ιαιμίας: παρακολούθηση 
CMV λοίμωξης και έναρξη θεραπείας, 
CMV DNA copies >1000 copies = 
συμπτωματική CMV λοίμωξη 
 Ορολογικός έλεγχος: IgM θετικά σε 

πρόσφατη λοίμωξη ή 4πλασια αύξηση 
IgG τίτλων 
False CMV IgM αποτελέσματα σε 

ασθενείς με EBV, HHV-6,με αυξημένο RF. 
 Ανίχνευση CMV pp65 αντιγόνο του ιού 

στα WBCs (κατά τη φάση της 
αναπαραγωγής του ιού). 
 Καλλιέργεια ιστού – ανίχνευση ιού 



Ποικιλία κλινικής εικόνας CMV λοίμωξης: 
 σύνδρομο mononucleosis-like (σε ανοσοεπαρκείς- 

IgM CMV): εμπύρετο, κακουχία, λευκοπενία, άτυπη 
λεμφοκυττάρωση, φαρυγγοδυνία, μυαλγίες, 
λεμφαδενοπάθεια, ηπατο/σπληνομεγαλία, 
εξάνθημα. 

 Γαστρεντερικό σ.: διαρροϊκές κενώσεις 
(βλεννοαιματηρές), κοιλιακό άλγος – CMV 
οισοφαγίτιδα/γαστίτιδα/ν.Menetrier’s (protein-
losing υπερτροφική 
γαστροπάθεια)/ειλεΐτιδα/κολίτιδα/ηπατίτιδα 

Μπορεί CMV DNA (-),πιθανώς εστιακή βλάβη-χρήζει 
πολλαπλών βιοψιών. 
 Αναπνευστικό σ.: πνευμονίτιδα  - ΒΑL/lung biopsy 
 Νευρικό σ.: εγκεφαλίτιδα, GBS {αισθητικό έλλειμμα, 

αναπνευστική ανεπάρκεια, παράλυση κρανιακών 
νεύρων}, νευροπάθεια βραχιόνιου πλέγματος, 
περιφερική νευροπάθεια, εγκάρσια 
μυελίτιδα,Horner σ.,εγκεφαλικών συζυγιών 
ελλείμματα 

 Οφθαλμοί – αμφιβληστροειδίτιδα  
 Καρδιά: περικαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα 
Φλεβοθρομβώσεις  

Jaber S, Chanques G, Borry J, Souche B, Verdier R, Perrigault PF. Cytomegalovirus infection in critically ill 
patients: associated factors and consequences. Chest. 2005 Jan. 127(1):233-41 



• Πραγματοποιήθηκαν ενδοσκοπήσεις ανώτερου 
και κατώτερου 
πεπτικού(ορθοσιγμοειδοσκόπηση): 
γαστροδωδεκαδακτυλίτιδα και κολίτιδα 
συμβατή με CMV λοίμωξη. Επιβεβαίωση με 
ιστολογική εξέταση. 
 

CMV κολίτιδα αυξημένη επίπτωση σε: 
• >70 ετών με υποθρεψία 
• HIV positive 
• Μεταμοσχευμένοι ασθ. – με νεοπλασίες 
• Αιθυλισμός 
• ΙΦΝΕ 
• Υποθρεψία 

 
 



 

 
Οφθαλμολογικός έλεγχος λόγω αναφερόμενου θάμβους οράσεως -> 
cotton wool spots περιθηλαία άμφω, χωρίς μείωση οπτικής οξύτητας, με 
καλή χρωματική αντίληψη, κφ ενδοφθάλμια πίεση, άνευ οιδήματος 
οπτικής θηλής                     
                   εικόνα CMV αμφιβληστροειδίτιδας. 
 
Έναρξη θεραπείας:  
Self-limited στους ανοσοεπαρκείς ασθενείς 
 Ganciclovir (cymevene) : 5mg/kg/x2 d για 21ημέρες – αναστέλλει την 

αναπαραγωγή και ωρίμανση του ιού, μειώνει το ρυθμό σύνθεσης DNA. 
Ανεπιθύμητες ενέργειες: μυελοτοξικότητα (λευκοπενία, θρομβοπενία) 
{ΌΧΙ όταν polys<500 c/mIicroL, PLTs<25.000/microL}, οξεία νεφρική βλάβη 
 Foscavir (foscarnet): 60mg/kg every 8h σε ganciclovir-ανθεκτική CMV 

λοίμωξη 
Ανεπιθύμητες ενέργειες : ΟΝΒ, βαριές ηλεκτρολυτικές δια/χές 
(υποκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία, υπασβεστιαιμία), έλκη 
ουροποιογεννητικού συστήματος, δυσουρικά ενοχλήματα, ναυτία. 
 Valganciclovir 
 Cidofovir (retinitis in AIDS) 

 

  

 

 



Ανταπόκριση στη θεραπεία, μείωση CMV DNA copies = 
520IU/ml, ύφεση συμπτωματολογίας και βελτίωση βλαβών 
αμφ/δούς κατόπιν καθημερινού ελέγχου. 
Τελική διάγνωση: CMV Λοίμωξη 
Ο ασθενής εξήλθε κλινικά βελτιωμένος. 
 

 
 
 
 
 
 
 



ΕΡΩΤΗΜΑ: γιατί CMV λοίμωξη? 
HIV αρνητικός 
ΟΜΒ: χωρίς παθολογικά ευρήματα 
Αξονική τομογραφία θώρακος/άνω κ κάτω κοιλίας: χωρίς παθολογικά 

ευρήματα (ανεύρεση ηπατομεγαλίας) 
Υπερηχογράφημα ήπατος: ηπατομεγαλία, χωρίς εστιακές αλλοιώσεις 

- > ελαστογραφία ήπατος: κιρρωτικό ήπαρ (ηπατική ακαμψία 36.7 
kPa, sd:3.1 kPa). 
 



• Μετά 1 1/2 μήνα επανεισαγωγή με υποτροπή διαρροϊκών κενώσεων και υποτροπή κοιλιακού 
άλγους (υποομφαλικά)! 

• Έναρξη αντιμικροβιακής αγωγής με σιπροφλοξασίνη και μετρονιδαζόλη. 

• CMV DNA copies αυξημένα - > επανέναρξη γανσικλοβίρης 

• Νέα ενδοσκόπηση: ορθοσιγμοειδοσκόπηση    εικόνα κολίτιδας εκ νέου 
 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:  βλεννογόνος παχέος εντέρου που παρουσιάζει μέτριες προς ικανές φλεγμονώδεις διηθήσεις 
με υπεροχή των πλασματοκυττάρων και συμμετοχή αρκετών ηωσινόφιλων και μικρού αριθμού ουδετεροφίλων. Τ α 
φλεγμονώδη στοιχεία επεκτείνονται στη συνεξαιρεθείσα βλεννογόνιο μυϊκή στιβάδα. Οι κρύπτες είναι μειωμένες σε αριθμό 
ιδιαίτερα σε περιοχή με ίνωση του χορίου, εμφανίζουν σε σημαντικό ποσοστό ήπια κρυπτίτιδα, ενώ παράλληλα 
παρατηρούνται αναγεννητικού τύπου φαινόμενα του επιθηλίου και μικρού βαθμού διαταραχή της κρυπτικής 
αρχιτεκτονικής. Στον ανοσοϊστοχημικό έλεγχο ανευρέθησαν ενδοπυρηνικά CMV αντιγόνο σε σπάνια ενδοθηλιακά κύτταρα. 

 
Συμπέρασμα: ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ από CMV λοίμωξη. 

 
 

Cytomegalovirus infection in patients with new onset ulcerative colitis: a prospective study. Hepatogastroenterology. 2012 Jun. 59 (116):1098-101 



ΙΦΝΕ  
 Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου: 

I. Ελκώδης κολίτιδα – περιορίζεται στο βλεννογόνο του παχέος εντέρου 

II. Νόσος Crohn – προσβάλλει όλες τις στιβάδες του γαστρεντερικού σωλήνα από το 
στοματικό βλεννογόνο έως τον πρωκτό 

 Μη ειδική συμπτωματολογία εμφάνισης: κοιλιακό άλγος, απώλεια σωματικού βάρους, 
εμπύρετο, κακουχία, βλεννοαιματηρές-πυώδεις διαρροϊκές κενώσεις, αρθραλγίες, τεινεσμός, 
δυσκοιλιότητα, εξωεντερικές εκδηλώσεις 

 

3 χαρακτηριστικά καθορίζουν την αιτιολογία των ιφνε:  

1.γενετική προδιάθεση 

2. διαταραγμένη ανοσολογική απόκριση, 

3. διαταραγμένη απόκριση σε μικροοργανισμούς του εντέρου. 

Ωστόσο το γεγονός που ενεργοποιεί την ανοσολογική απόκριση των ΙΦΝΕ ακόμα δεν έχει 
προσδιοριστεί. 

Κανένας μηχανισμός δεν έχει ενοχοποιηθεί ως κύρια αιτία ενεργοποίησης τους. 

 Σε κάθε περίπτωση μια ακατάλληλη ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος οδηγεί σε 
συνεχή φλεγμονή της εντερικής οδού με οξεία (ουδετεροφιλική) και χρόνια (λεμφοκυτταρική) 
φλεγμονώδη απόκριση. 

 Επίπτωση  UC 1.2-20.3 περιστατικά σε 100.000 ανθρώπους το χρόνο, CD 0.03-15.6  

 Μεγάλη επίπτωση και επικράτηση στο Δυτικό κόσμο (Βόρεια Ευρώπη και Αμερική) -  δίαιτες 
υψηλές σε περιεκτικότητα σε λιπαρά και σάκχαρη, κατάχρηση φαρμάκων, στρες, υψηλό 
κοινωνικοοικονομικό στάτους. 

 Κάπνισμα σχετίζεται με ηπιότερη εμφάνιση ΕΚ, ενώ η σκωληκοειδεκτομή σε μικρή ηλικία 
σχετίζεται με μειωμένη επίπτωση εμφάνισης ΕΚ. 

 

 



ΕΛΚΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑ 
• Προσβάλλει το βλεννογόνο του παχέος 

εντέρου 
• Έναρξη από το ορθό και επέκταση κατά 

συνέχεια, χωρίς να παρεμβάλλονται περιοχές 
κφ βλεννογόνου 

o 40-50% των ασθενών περιορισμένη νόσο 
στο ορθό και ορθοσιγμοειδές 

o 30-40% των ασθενών  επέκταση νόσου κ 
πέρα από το σιγμοειδές αλλά δεν αφορά όλο 
το κόλον 

o 20% των ασθενών  πανκολίτιδα 
 
 

 
  

 
 

 



Ulcerative colitis: disease presentation 

mild moderate severe 

Bowel movements <4/d 4-6/d >6/d 

Blood in stool small moderate severe 

Fever none <37,5C mean >37,5C mean 

Tachycardia none <90 p/min >90p/min 

Anemia mild >75% <75% 

Sedimentation 
rate 

<30mm >30mm 

Endoscopic 
appearance 

Erythema, 
decreased 
vascular pattern, 
fine granularity 

Marked 
erythema,coarse 
granularity,absent 
vascular markings, 
contact 
bleeding,no 
ulcerations 

Spontaneous 
bleeding, 
ulcerations 



Eπιπλοκές: 
• Αιμορραγία: σε 10% των ασθενών  επείγουσα 

κολεκτομή 

• Κεραυνοβόλος κολίτιδα και τοξικό μεγάκολο: >10 
διαρροϊκές κενώσεις/d, συνεχής αιμορραγία, 
κολιακό άλγος, διάταση κοιλίας 

     Τοξικό μεγάκολο  διάμετρος εντέρου > 6εκ 

• Διάτρηση + περιτονίτιδα ( >50% θνητότητα)  

• Αδενοκαρκίνωμα εντέρου αναπτύσσεται σε 3-5% 
ασθενών με ΕΚ – αυξημένος κίνδυνος σε 
περίπτωση πανκολίτιδας ή σε ασθενείς που 
πρωτοεμφάνισαν τη νόσο πριν τα 15έτη τους 

Επιπρόσθετα η αυτοανοσία έχει σημαντικό ρόλο 
στην ΕΚ.  

Κυκλοφορούντα IgG αντισώματα έναντι ενός 
επιθηλιακού αντιγόνου των κυττάρων του κόλου, τα 
οποία εκφράζονται κ σε άλλα όργανα-στόχους 
προκαλώντας σημαντικές εξωεντερικές εκδηλώσεις 
της ΕΚ. 

 





ΔΙΑΓΝΩΣΗ: 
• ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ: κολονοσκόπηση/ορθοσιγμοειδοσκόπηση  
Ήπια ΕΚ: βλεννογόνος με κοκκιώδη-ερυθηματώδη εμφάνιση, ευθρυπτότητα και απώλεια του αγγειακού 
σχεδίου 
Μέτρια ΕΚ: εμφανής διάβρωση ή μικροσχιστοποίηση 
Σοβαρή ΕΚ:  ρηχές ελκώσεις με αιμορραγία 
• ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ:  
o φλεγμονή περιοριστικά στο βλεννογόνο του πε με διηθήματα {από λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα, 

κοκκιοκύτταρα} που ποικίλει σε πυκνότητα κατά τη διάρκεια της νόσου ή στα στάδια της ύφεσής της 
o Παραμορφωμένη αρχιτεκτονική κρυπτών, εξελκώσεις 
Ενδοσκοπική και ιστολογική εξέταση  μπορεί να μη συμπίπτουν, τα ιστολογικά ευρήματα μπορεί να 
υποδεικνύουν σοβαρή ασθένεια σε ασθενή με ενδοσκοπικά αδρανή νόσο. 
 
Kαλπροτεκτίνη κοπράνων: έμμεσος δείκτης ενεργότητας νόσου / υποτροπών – υποδεικνύει τη δυναμική-
ύπαρξη των ουδετεροφίλων στη βλεννογόνια στιβάδα, που συμβαίνει στη φάση της  ενεργού φλεγμονής  
(φτ <112 μg/g) 
[στον ασθενή μας 750 μg/g] 
 



Θεραπεία: 
i. 5-ASA agents (mesalamine, olsalazine, balsalazide): per os, υπόθετα ή και τα δύο αποτελούν 1ης γραμμής θεραπεία για τη διατήρηση της 

ύφεσης της νόσου. 

ii. Υποκλισμός με γλυκοκορτικοειδή (υδροκορτιζόνη 100mg/d), αν δεν υπάρχει ανταπόκριση τότε   

iii. per os  γλυκοκορτικοειδή ( 40-60mg prednisone). Aν δεν υπάρχει ανταπόκριση στη μέγιστη δόση per os κορτικοειδών, τότε απαραίτητη η 
ενδοφλέβια λήψη κορτικοειδών ή 

iv. Ανοσοκατασταλτικοί παραγόντες ( αζαθειοπρίνη, 6-μερκαπτοπουρίνη) 

v. Ανθεκτική σε κορτικοειδή: infliximab (= μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του ΤΝF-α) 5mg/kg τη βδομάδα 0-2-6 
 {infliximab+azathioprine (2,5mg/kg) >>> infliximab ή azathioprine monotherapy} 

vi. Ενδοφλέβια κυκλοσπορίνη 2-4mg/kg σε ανθεκτική στα iv κορτικοειδή ΕΚ 

 

Σε ύφεση: 5ASA , αζαθειοπρίνη, μερκαπτοπουρίνη {λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα <1 περίπτωση/1000 ασθ} 

Αν severe disease: θ>38C, Hgb<10,5 gr/dl, HR>90/min, TKE>30mm, CRP>30  iv HD κορτικοειδή (υδροκορτιζόνη 400mg/d ή μεθυλπρεδνιζολόνη 
60mg/d)     cyclosporine, tacrolimus, infliximab, adalimumab, golimumab 

Βιολογικοί παράγοντες  adalimumab (μονοκλωνικό IgG ab έναντι ΤΝF-α) για μέτρια προς σοβαρή ΕΚ  

Nεότεροι παράγοντες:  

vedolizumab (μονοκλωνικό αντίσωμα που μπορεί να προσκολλάται στην α4β7 ιντεγκρίνη, μια πρωτεΐνη που υπάρχει κυρίως στην επιφάνεια 
συγκεκριμένων λευκών αιμοσφαιρίων στο έντερο). 

 

• Κολεκτομή  σε περίπτωσεις αποτυχίας φαρμακευτικής αγωγής, κεραυνοβόλου κολίτιδας, τοξικού μεγακόλου, διάτρησης, ανεξέλεγκτη αιμορραγία, 
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργεεις των φαρμάκων, καρκίνωμα. 

• Dysbiosis = επιπλοκή-κλινικό σύνδρομο με αυξημένη παραγωγή κοπράνων, κακουχία, εμπύρετο,ακράτεια κοπράνων πιθανώς  λόγω 
ανοσοαπάντησης σε νεομφανιζόμενο μικροβίωμα  αντιμικροβιακή αγωγή (μετρονιδαζόλη,σιπροφλοξασίνη,ριφαξιμίνη) και προβιοτικά. 

 

 

 

 



• CMV κολίτιδα και ΕΚ  πρόκληση ανθεκτικής σε στεροειδή ΕΚ και 
επιδείνωση νόσου, αυξημένη επίπτωση τοξικού μεγακόλου και ανάγκης 
χειρουργικής αντιμετώπισης. 
 

 
• Cytomegalovirus reactivation is common in patients with 

severe colitis, with a reported prevalence of 4.5-16.6%, and as high as 25% in 
patients requiring colectomy for severe colitis. 



• Μετά συμπλήρωση αγωγής με γανσικλοβίρη λόγω υποτροπής  κλινική 
βελτίωση -  μείωση διαρροϊκών κενώσεων  

{PCR ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ: ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ (ποσότητα <593copies/mL ή <178 IU/mL)} 
• Πραγματοποιήθηκε βιοψία ήπατος  ιστολογική εξέταση: μικροοζώδης 

κίρρωση με μικρού βαθμού ηπατιτιδικού τύπου δραστηριότητα χωρίς ευρήματα 
παθογνωμονικά. Πιθανότερη νόσος η αυτοάνοση ηπατίτιδα. 

 
 
   

ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (έμμεσος ανοσοφθορισμός) (Περιφερικό Αίμα) Φυσ. Τιμές Μονάδες   

Αντιπυρηνικά αντισώμ. (ΑΝΑ) ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
(<1:80)   Θετικά 1:80 

Μιτοχονδριακά (ΑΜΑ) ΑΡΝΗΤΙΚΑ   Αρνητικά 
Λείων μυικών ινών (SMA) ΑΡΝΗΤΙΚΑ   Θετικά 1:80 
ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ELISA) (Περιφερικό Αίμα) Φυσ. Τιμές Μονάδες   
ANCA-MPO (P-ANCA) 0-6 EU/ml <0,1 





ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ: 
  
 
 

ετερογενής κλινική εικόνα (καθόλου συμπτώματα – κεραυνοβόλος ηπατική ανεπάρκεια) 
Συνύπαρξη και με άλλα αυτοάνοσα νοσήματα (ΣΔ τύπου1, θυρεοειδίτιδα, ΡΑ, κοιλιοκάκη) 
κλινική εικόνα: κόπωση, κακουχία, ανορεξία, ναυτία, κοιλιακό άλγος, κνησμός, αρθραλγίες, 

Εργαστηριακά ευρήματα: αυξημένη bil, παράταση INR, αύξηση ALT/AST και ALP, αύξηση γ-
σφαιρινών  και IgG, ab ANA, smooth-muscle ab(ASMA), antiactin ab, SLA/LP ab (anti-soluble 
liver/liver pancreas antigen), pANCA (atypical perinuclear antineutrophil cytoplasmic ab), anti-
LKM-1 (anti-liver/kidney microsomal-1), anti-LC-1 (anti-liver cytosol-1), AMA 

Type 1 AH: ANA, ASMA (>1:80), antiactin ab, SLA/LP ab(πλέον ειδικά ab,αλλά μόνο στο 10-30% 
των περιπτώσεων)  

Type 2 AH: anti-LKM-1, ANTI-LC-1, anti-SLA/LP 

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ:  κίρρωση, ΗΚΚ 

 
 



Scoring system by the International Autoimmune Hepatitis 
group: 

 
 Ab: ANA or ASMA = 1/40  or ANA/ASMA> 1/80 (if LKM> 1/40 or if SLA is positive) 
 IgG: > the upper limit or >1.10 times the upper limit of normal 
 Liver histology: compatible with AH  
 Absence of viral hepatitis 



 
• Abnormal liver biochemical tests are present 

in up to 30% of patients with inflammatory 
bowel disease (IBD), and therefore become a 
diagnostic challenge.  

• Primary sclerosing cholangitis (PSC) is the 
most common hepatobiliary manifestation of 
IBD, and is more prevalent in UC. 
Approximately 5% of patients with UC 
develop PSC, with the prevalence reaching up 
to 90%.  

• Cholangiocarcinoma and colon cancer risks 
are increased in these patients. 

•  Less common disorders include autoimmune 
hepatitis/PSC overlap syndrome, IgG4-
associated cholangiopathy, primary biliary 
cirrhosis, hepatic amyloidosis, 
granulomatous hepatitis, cholelithiasis, portal 
vein thrombosis, liver abscess, and non-
alcoholic fatty liver disease. 



Θεραπεία AH: 



Ο ασθενής μας έχει συνδεθεί με το εξωτερικό ιατρείο ΙΦΝΕ προς 
περαιτέρω αντιμετώπιση. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! 



Συνοδευτικές διαφάνειες για φοιτητές 







Αμινοτρανσφεράσες 

Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση  
(AST/SGOT): 
The reference range: 
• Males: 6-34 IU/L 
• Females: 8-40 IU/L 
Προέρχεται από διάφορους ιστούς 

όπως ήπαρ, καρδιά, μύες, 
ερυθροκύτταρα, πάγκρεας, 
νεφροί, εγκέφαλος. 
Καταστροφή αυτών των ιστών ή 

αιμόλυση μπορεί να προκαλέσει 
αύξηση του ενζύμου. 

Αλανινική αμινοτρανσφεράση 
(ALT/SGPT): 

The reference range for ALT is 20-60 
IU/L. 
Ήπαρ, νεφροί 
Βασικότερο ένζυμο για screening ή 

monitoring την ηπατοκυτταρική 
βλάβη. 



Αίτια αύξησης αμινοτρανσφερασών: 

1) Μεγάλη αύξηση: 
i. Οξεία ιογενής ηπατίτιδα, τοξίνες/φάρμακα (ακεταμινοφαίνη υπερδοσολογία),οξεία κεραυνοβόλος ηπατίτιδα, “shock liver” 
ii. Tumor necrosis 
iii. Διήθηση ήπατος (συμπαγής κακοήθεια, λέμφωμα, μελάνωμα) 
2)Μέτρια αύξηση: 
i. Χρόνια ηπατική νόσος 
ii. Αιθυλισμός 
iii. Χολόσταση 
iv. Καρδιακή βλάβη (έμφραγμα,ανεπάρκεια) 
v. Μυϊκή βλάβη (μυϊκή δυστροφία, δερματομυοσίτιδα, τραύμα) 
vi. Αιμόλυση 
vii. Έγκαυμα 
viii. Πνευμονική εμβολή 
3) Ήπια αύξηση: 
i. Λιπώδης διήθηση ήπατος 
ii. Αιθυλισμός 
iii. Κίρρωση 
iv. Λοιμώδης μονοπυρήνωση 
v. Φάρμακα (στατίνες, ασπιρίνη, βαρβιτουρικά, HIV related drugs, βότανα) 
 



• ΑΙΘΥΛΙΣΜΟΣ: αιτία ηπατικής νόσου 
• Μεγάλη κατανάλωση αιθυλικής αλκοόλης 

συνιστάται για  

 Άνδρες >210 gr αλκοόλ /w 
 Γυναίκες > 140gr αλκοόλ /w 
• Όπου 14gr αλκοόλ= 360ml μπύρας/οίνου ή 

45ml ποτού με συγκέντρωση 80% αλκοόλης  

• (σύμφωνα με την Αμερικάνικη 
Γαστρεντερολογική Εταιρεία) 
 

• AST/ALT = 2/1 υπέρ αλκοολικής ηπατικής 
νόσου 

 



ALP: 

Προέλευση από ήπαρ, οστά, 
πλακούντας 
ΑΥΞΗΣΗ σε:  
a) εξωηπατική χολόσταση: 

χοληδοχολιθίαση, απόφραξη λόγω 
ca(πάγκρεας,φύματος,lns), PSC, 
χρόνια παγκρεατίτιδα), λοιμώξεις 

b) ενδοηπατική χολόσταση: 
φαρμακευτική τοξικότητα, PBC, 
ιογενής ηπατίτιδα, χολόσταση 
κύσης, διηθητικές νόσοι 
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