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Υψώνοντας τον πήχη των θεραπευτικών προσδοκιών 
στην Ελκώδη Κολίτιδα

Αντικειμενικοί Σκοποί του 
Κεφαλαίου

Μετά τη μελέτη του κεφαλαίου ο αναγνώ-
στης θα πρέπει να είναι σε θέση:
•  να αναγνωρίζει τις evidence-based μεθό-

δους ως προς την επίτευξη και διατήρηση 
της ύφεσης στην ελκώδη κολίτιδα (Ε.Κ.)

•  να κατανοεί τους υφιστάμενους θεραπευ-
τικούς αλγόριθμους και να τους εφαρμόζει 
ανάλογα με την κλινικοεργαστηριακή εικόνα 
της νόσου

•  να αναπτύξει μία κριτική θεώρηση των θε-
ραπειών διατήρησης της ύφεσης σε σχέση 
με τις νεότερες προσεγγίσεις της Ε.Κ.

•  να προβληματιστεί πάνω στη σύγχρονη 
θεραπεία της Ε.Κ. και να αναγνωρίσει τους 
περιορισμούς που αυτή παρουσιάζει.

Βασικά Στοιχεία Διαχείρισης της 
Νόσου

Η θεραπεία πρώτης γραμμής περιλαμβάνει 
τη σουλφασαλαζίνη (sulfasalazine), καθώς 
και τοπική ή από του στόματος χορήγηση 
μεσαλαμίνης (mesalamine, 5-ASA).

Οι ασθενείς με υποτροπιάζουσα Ε.Κ. ή με 
ενεργό νόσο και δυσανεξία στη μεσαλαμί-
νη, θεωρούνται υποψήφιοι για θεραπεία με 
κορτικοστεροειδή. Τα κορτικοστεροειδή δεν 
αποτελούν θεραπεία συντήρησης.

Οι ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από κορ-
τικοεξαρτώμενη ή ανθεκτική στα κορτικο-
στεροειδή Ε.Κ. θα πρέπει να αξιολογούνται 
για έναρξη θεραπείας με azathioprime/6-
mercaptopourine (AZA/6-MP).

Η τοπική χορήγηση μεσαλαμινών είναι πιο 
αποτελεσματική από τα κορτικοστερεοειδή 
για επίτευξη ύφεσης σε ασθενείς με Ε.Κ. 
αριστερού κόλου.

Ασθενείς με σοβαρή Ε.Κ. θεωρούνται υπο-
ψήφιοι για θεραπεία με κορτικοστεροειδή. 
Όσοι δεν ανταποκρίνονται στα ενδοφλέβια 
στεροειδή θα πρέπει να αξιολογούνται ως 
υποψήφιοι για θεραπεία με κυκλοσπορί-
νη Α (CyA) σε συνδυασμό με AZA/6-MP 
ή θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες 
(infliximab).

Το infliximab είναι αποτελεσματικό στην 
επίτευξη ύφεσης και στη διατήρησή της, 
καθώς και στην ανεξαρτητοποίηση από τα 
κορτικοστεροειδή (steroid-sparing agent), 
στους ασθενείς με Ε.Κ.

Νεότεροι δυνητικά αποτελεσματικοί παρά-
γοντες είναι στο στάδιο της έρευνας για τη 
θεραπεία των ασθενών με Ε.Κ.

Περίληψη
Οι στόχοι της φαρμακευτικής θεραπείας για 

τα ΙΦΝΕ περιλαμβάνουν:
•  Επίτευξη ύφεσης για τους ασθενείς με ε-

νεργό νόσο.
•  Διατήρηση της ύφεσης όσον αφορά τους 

ασθενείς με κλινικά ανενεργό νόσο.
•  Πρόληψη των επιπλοκών της νόσου (α. 

καθυστέρηση σωματικής ανάπτυξης, β. 
εξωεντερικές εκδηλώσεις όπως αρθροπά-
θεια, δερματοπάθεια, αναιμία, καρκίνος)

•  Βελτιστοποίηση της επιλογής της χρονικής 
στιγμής και του είδους της χειρουργικής 
παρέμβασης.

Με βάση τις τρέχουσες αντιλήψεις για την 
παθογένεση των ΙΦΝΕ, η θεραπεία εστιάζεται 
στην εντερική ανοσιακή απόκριση καθώς και 
τη φλεγμονώδη διαδικασία:

Οι συμβατικές θεραπείες με αμινοσαλικυ-
λικά και κορτικοστερειδή εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται ευρέως. Νεότεροι εκπρό-
σωποι αυτής της κατηγορίας (π.χ. Mesalamine 
Lialda® - γνωστό έως πρότινος SPD476) υ-
πόσχονται αυξημένη αποτελεσματικότητα 
με λιγότερες επιπλοκές.

Τα ανοσοτροποποιητικά (AZA/6-MP, MTX, 
CyA) έχουν ενσωματωθεί στο οπλοστάσιο 
έναντι της Ε.Κ. τις τελευταίες δεκαετίες.

Η πρόσφατη εισαγωγή βιολογικών θεραπει-
ών (όπως το infliximab) παρέχει περιθώριο 
περισσότερων θεραπευτικών επιλογών.

Kαμία από τις διαθέσιμες θεραπείες δεν 
αποτελεί πανάκεια. Η συνέχιση των ερευ-
νητικών προσπαθειών για βελτιωμένα και 
αποτελεσματικότερα φάρμακα είναι απα-
ραίτητη.

Παρακάτω παρατίθεται μία κριτική ανα-
σκόπηση τόσο των κλασικών όσο και των 
νεότερων θεραπευτικών επιλογών για την 
ελκώδη κολίτιδα (Ε.Κ.).

Αμινοσαλικυλικά
Η σουλφασαλαζίνη αποτελείται από ένα 

αντιβακτηριδιακό, τη σουλφαπυριδίνη ενωμέ-
νη με ένα σαλικυλικό, το 5-αμινοσαλικυλικό 
οξύ (5-ΑΣΑ, μεσαλαμίνη). Αρχικά προορι-
σμένη για τη θεραπεία της Ρευματοειδούς 
Αρθρίτιδας, το όφελος της σουλφασαλαζίνης 
στη θεραπεία των ΙΦΝΕ πρωτοδιαπιστώθηκε 
το 1942. Το δραστικό τμήμα της, όσον αφορά 
στα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, 
είναι το 5-ASA. Η σουλφαπυριδίνη αποτελεί 
τον ανενεργό φορέα ο οποίος επιτρέπει την 
απελευθέρωση του 5-ASA στο παχύ έντερο 
(Π.Ε.). Η σουλφασαλαζίνη απορροφάται 
ελάχιστα από το λεπτό έντερο. Σε ποσοστό 
90% φθάνει στο κόλον, όπου μετά την απορ-
ρόφησή της, το 20% του 5-ASA υφίσταται 
ακετυλίωση στο ήπαρ και αποβάλλεται από 
τους νεφρούς.

Τα αμινοσαλικυλικά αποτελούν την κλασική 
θεραπεία πρώτης γραμμής για την ήπια έως 
μετρίως ενεργό Ε.Κ. Η σουλφασαλαζίνη σε 
δόση 4-6g/dl επιφέρει ύφεση σε ένα ποσο-
στό 35-40% αυτών των ασθενών, ποσοστό 
διπλάσιο από την ομάδα εικονικού φαρμάκου 
(placebo).

Περίπου το 15% των ασθενών υπό σουλφα-
σαλαζίνη παρουσιάζουν σημαντικές παρενέρ-

γειες οι οποίες οδηγούν έως και στη διακοπή 
της θεραπείας. Διάφοροι συνδυασμοί και 
μορφές σαλικυλικών έχουν χρησιμοποιηθεί 
κατά καιρούς από τους ερευνητές με σκοπό 
τη μεταφορά του δραστικού 5-ASA σε συ-
γκεκριμένα τμήματα του εντέρου, δίχως το 
τμήμα της σουλφαπυριδίνης, το οποίο και 
ευθύνεται για τις περισσότερες παρενέργειες. 
Από το σύνολο των ασθενών με δυσανεξία 
στη σουλφασαλαζίνη, το 90% ανέχεται καλώς 
τη χορήγηση σκευασμάτων 5-ASA.

Ανάμεσα στα συχνότερα χρησιμοποιούμενα 
σκευάσματα αμιγούς μεσαλαμίνης (5-ASA) το 
Pentasa® χρησιμοποιεί ειδικά επικαλυμμένα 
δισκία (ethylcellulose-coated microgranules) 
τα οποία απελευθερώνουν το 5-ASA από την 
αρχή του λεπτού εντέρου και το δωδεκαδά-
κτυλο έως και το παχύ έντερο σε μία αναλογία 
λεπτού/παχέος εντέρου περίπου 1:1.

Το Asacol® είναι ένα Eudragit-S coated δι-
σκίο μεσαλαμίνης το οποίο απελευθερώνεται 
σε άλλοτε άλλο ποσοστό στον τελικό ειλεό 
και στο παχύ έντερο, αναλόγως του pH: η 
μορφή Eudragit-S αποδεσμεύεται σε pH>7 
και απελευθερώνει το 15-30% του 5-ASA 
στο λεπτό έντερο, ενώ η μορφή Eudragit-L 
αποδεσμεύεται σε pH>5-6 και αποδίδει το 
22-50%.

Το 2001 εγκρίθηκε για τη θεραπεία της 
ελκώδους κολίτιδας στις Η.Π.Α. το Colazal® 
(Balsalazide) το οποίο αποτελείται από ένα 
μόριο 5-ASA συνδεδεμένο με N-δεσμό σε 
ένα παράγωγο του βενζοϊκού οξέος, το 
4-aminobenzynol beta alanine. Στο παχύ 
έντερο το balsalazide απελευθερώνει το 
5-ASA μετά τη δράση του βακτηριδιακού 
ενζύμου N-reductase. Όπως και η σουλφασα-
λαζίνη, σχεδόν όλο το φάρμακο μεταφέρεται 
ανέπαφο στο παχύ έντερο. Οι μεταβολίτες του 
καθαίρονται ταχέως από τους νεφρούς.

Η από του στόματος χορήγηση αμινοσαλι-
κυλικών και μεσαλαμινών είναι δραστική στην 
αντιμετώπιση της ήπιας έως μετρίως ενεργού 
ελκώδους κολίτιδας και φαίνεται πως η δρά-
ση αυτή είναι δοσοεξαρτώμενη. Όσον αφορά 
στην επίτευξη ύφεσης η δοσοεξαρτώμενη 
σχέση δεν αποδείχθηκε πλήρως, σε αντίθεση 
με την αρχική ανταπόκριση καθώς και τα δευ-
τερεύοντα καταληκτικά σημεία (endpoints) 
των μελετών. Αν και τα διάφορα 5-ASA 
σκευάσματα είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους 
σε αποτελεσματικότητα, δεν αποδείχθηκαν 
εντέλει ανώτερα της σουλφασαλαζίνης. Σε μια 
πρόσφατη μελέτη αποδείχθηκε η υπεροχή 
του balsalazide (σε δόση 6,5g ημερησίως) 
έναντι μιας pH εξαρτώμενης μορφής 5-ASA 

(σε δόση 2,4g ημερησίως), όσον αφορά στα 
συμπτώματα αλλά και στην ολική ύφεση σε 
4, 8 και 12 εβδομάδες. Επιπρόσθετα, στη 
συγκεκριμένη μελέτη το balsalazide οδήγησε 
σε ταχύτερη ανταπόκριση και ήταν καλύτερα 
ανεκτό από το 5-ASA. Σε άλλη μελέτη, το 
σημαντικότερο όφελος από το balsalazide 
φαίνεται να αφορά τους ασθενείς με ελκώ-
δη κολίτιδα ΑΡ κόλου. Αν και δεν υπάρχει 
ελεγχόμενη μελέτη (controlled trial) που να 
εκτίμησε τη χρησιμότητα των σαλικυλικών 
στην αντιμετώπιση της σοβαρής ενεργού 
ελκώδους κολίτιδας, εντούτοις θεωρούνται 
μη δραστικά. Άπαξ και επιτευχθεί ύφεση, 
τα 5-ASA θεωρούνται αποτελεσματικά στη 
διατήρησή της σε ποσοστό >50% των α-
σθενών και σε δόση 1,5-4,8g ημερησίως. 
Συγκρινόμενοι με τη σουλφασαλαζίνη, οι 
νεότεροι συνδυασμοί 5-ASA έχουν μια μέ-
τρια αλλά στατιστικώς σημαντική υπεροχή 
στις μελέτες διάρκειας 6 μηνών αλλά όχι σε 
αυτές των 12 μηνών.

Τα τοπικώς χορηγούμενα 5-ASA, επιδρούν 
ευεργετικά στην επίτευξη ύφεσης σε ελαφρά 
(ήπια) έως μετρίως ενεργό Ε.Κ. του άπω 
τμήματος του παχέος εντέρου καθώς επίσης 
και στη διατήρηση αυτής. Μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν ως συμπληρωματική θεραπεία 
στους από του στόματος χορηγούμενους πα-
ράγοντες ή να προσφέρουν μία εναλλακτική 
μονοθεραπεία σε ασθενείς με Ε.Κ. αριστερού 
κόλου. Η θεραπεία με υποκλυσμούς (5-ASA) 
αποδείχθηκε συγκρίσιμη με την από του στό-
ματος θεραπεία και ανώτερη από τα τοπικά 
στεροειδή στην αντιμετώπιση της ενεργού 
Ε.Κ. του άπω παχέος εντέρου και μάλιστα 
με λιγότερες παρενέργειες. Στους συγκεκρι-
μένους ασθενείς, ο συνδυασμός τοπικής με 
από του στόματος χορήγησης 5-ASA είναι 
πιο αποτελεσματικός από τη μονοθεραπεία 
με δισκία 5-ASA τόσο στην επίτευξη όσο 
και στη διατήρηση της ύφεσης στην άπω 
Ε.Κ. Τέλος, αναφορικά με τους ασθενείς με 
περιορισμένη πρωκτική νόσο τα υπόθετα 
5-ASA απεδείχθησαν ικανά στην επίτευξη 
αλλά και στη διατήρηση της ύφεσης.

Κορτικοστερεοειδή
Αποτελούν ένα από τα θεμέλια της θερα-

πείας των ΙΦΝΕ. Είναι αποτελεσματικά στη 
θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ενεργού 
Ε.Κ. σε δόσεις ανάλογες των 40-60mg/dl 
πρεδνιζόνης. Επίσης, σε σοβαρή Ε.Κ., προτι-
μάται συνήθως η ενδοφλέβια χορήγηση, αν 
και δεν υπάρχουν μελέτες οι οποίες να συ-
γκρίνουν την αποτελεσματικότητά της έναντι 
της χορήγησης δισκίων. Η περιοριοριζόμενη 
στο αριστερό κόλον Ε.Κ. μπορεί επίσης να 
αντιμετωπισθεί με τοπικά κορτικοειδή. Τα 
κορτικοειδή δεν αποδείχτηκαν ευεργετικά 
στη διατήρηση της ύφεσης της Ε.Κ. Οι πα-
ρενέργειες της χρήσης τους είναι κοινές και 
συχνές μεταξύ των ασθενών.

Η βουδεσονίδη, η οποία αρχικά χρησιμοποι-
ήθηκε στην αντιμετώπιση του άσθματος και 
της αλλεργικής ρινίτιδας, εισήχθη πρόσφατα 
στη θεραπεία των ΙΦΝΕ. Διαφέρει δομικά 
από την πρεδνιζόνη στο βασικό μόριο της 
υδροκορτιζόνης, γεγονός που της επιτρέπει 
μεγαλύτερη τοπική αντιφλεγμονώδη δράση 

Κ. ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ, Γ. ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, A’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
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θεραπεία συντήρησης
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και ισχυρότερη συγγένεια με τους υποδο-
χείς των γλυκοκορτικοειδών. Ακόμη, χαρα-
κτηρίζεται από περίπου 90% μεταβολισμό 
πρώτης διόδου στο ήπαρ και στα ερυθρο-
κύτταρα, πράγμα που συνεπάγεται χαμηλή 
συστηματική βιοδιαθεσιμότητα και καλύτερο 
προφίλ τοξικότητας. Όμως, στις διάφορες 
μελέτες δε διαφάνηκε σαφές όφελος από 
τη χρήση των δισκίων βουδεσονίδης ούτε 
στη θεραπεία της ενεργού Ε.Κ. αλλά ούτε 
και στη διατήρηση της ύφεσης σε ασθενείς 
με αδρανή-ανενεργό Ε.Κ.

Αντιβιοτικά
Ο ρόλος της βακτηριακής χλωρίδας στην 

παθογένεση των ΙΦΝΕ θεωρείται σημαντικός. 
Τα αντιβιοτικά έχουν θέση στην πρόληψη και 
αντιμετώπιση των σηπτικών επιπλοκών των 
ΙΦΝΕ στην ενεργό νόσο. Σε αντίθεση με τη 
νόσο του Crohn (N.C.), η αποτελεσματικότητα 
των αντιβιοτικών δεν αποδείχθηκε επαρκώς 
στους ασθενείς με Ε.Κ. ούτε στην επίτευξη 
ύφεσης, ούτε στη διατήρηση αυτής.

Ανοσοτροποποιητικά
Οι μηχανισμοί της ανοσιακής απόκρισης 

του οργανισμού έχουν θεμελιώδη σημασία 
στην παθογένεια των ΙΦΝΕ.

Τα πλέον διαδεδομένα ανοσοτροποποιη-
τικά φάρμακα σήμερα είναι η Αζαθειοπρίνη 
(ΑΖΑ) και η 6-Μερκαπτοπουρίνη (6-ΜΡ). 
Η ΑΖΑ είναι ένα προ-φάρμακο της 6-ΜΡ, 
η οποία με τη σειρά της μεταβολίζεται στα 
ενεργού άκρου προϊόντα της, τα 6-θειο-
γουανινο-νουκλεοτίδια (6-TG). Μελέτες 
έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα 
των ΑΖΑ και 6-ΜΡ τόσο στην επίτευξη όσο 
και στη διατήρηση της ύφεσης σε ασθενείς 
με νόσο του Crohn (Ν.C.). Σε μετα-ανάλυση 
των τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών, 
υπολογίσθηκε πως η συνολική ανταπόκριση 
των ασθενών στην ΑΖΑ και στην 6-ΜΡ στη 
θεραπεία της Ν.C. είναι περίπου 55%, ενώ 
η διατήρηση της ύφεσης 67%. Μία σημα-
ντική χρησιμότητα των ΑΖΑ και 6-ΜΡ είναι η 
δυνατότητα ελαχιστοποίησης έως διακοπής 
των στεροειδών (steroid sparing effect). 
Επίσης, πιθανά οφέλη για τους ασθενείς με 
Ν.C. μπορούν να προκύψουν από τη χρήση 
τους σε αυτούς με περιπρωκτική ή συριγγο-
ποιό νόσο, καθώς και για την πρόληψη της 
μετεγχειρητικής υποτροπής.

Στην ελκώδη κολίτιδα (Ε.Κ.), τα δεδομένα 
για τη χρήση των ΑΖΑ και 6-ΜΡ δεν είναι 
τόσο στιβαρά όσο στη Ν.C., αν και ορι-
σμένες ελεγχόμενες μελέτες κατέδειξαν την 
αποτελεσματικότητα της ΑΖΑ στη θεραπεία 
της Ε.Κ., στη διατήρηση της ύφεσης και στη 
δυνατότητά της να λειτουργήσει ως παρά-
γοντας ελαχιστοποίησης έως διακοπής των 
στεροειδών (steroid-sparing agent).

Οι παρενέργειές τους περιλαμβάνουν: ναυ-
τία, έμετο, παγκρεατίτιδα, λοιμώξεις, αλλερ-
γικές διαταραχές, ηπατίτιδα και αυξημένο 
ποσοστό ανάπτυξης κακοήθειας - ιδιαίτερα 
λεμφώματος σε ασθενείς που υποβλήθησαν 
σε μεταμόσχευση νεφρού (στους ασθενείς με 
Ν.C. υπό αγωγή με ΑΖΑ ή 6-ΜΡ ο σχετικός 
κίνδυνος τετραπλασιάζεται, ενώ δεν είναι 
γνωστό εάν αυτό αφορά και τους ασθενείς 
με Ε.Κ.). Μία πολύ σημαντική παρενέργεια 
είναι η καταστολή του μυελού των οστών. 
Εκδηλώνεται πρωτίστως με λευκοπενία, είναι 
δοσοεξαρτώμενη και μπορεί να επιδεινωθεί 
με την ταυτόχρονη χρήση 5-ASA ή αντιβιοτι-
κών. Ως εκ τούτου, ο περιοδικός έλεγχος των 
έμμορφων στοιχείων του περιφερικού αίμα-
τος θεωρείται απαραίτητος κατά τη διάρκεια 

της θεραπείας με ανοσοτροποποιητικά.
Η δραστική δόση της ΑΖΑ και της 6-ΜΡ δεν 

έχει ξεκαθαριστεί ακόμη, λόγω της έλλειψης 
των σχετικών μελετών. Ορισμένοι μελετητές 
προτείνουν ως αποτελεσματική τη χορήγηση 
2-2,5mg/kg και 1-1,5mg/kg για την ΑΖΑ 
και την 6-ΜΡ αντίστοιχα. Κάποιες αναδρο-
μικές μελέτες προτείνουν πως η μέτρηση 
του 6-TG νουκλεοτιδίου θα μπορούσε να 
βοηθήσει στην εξατομίκευση της δόσης για 
τον κάθε ασθενή. Φαίνεται πως η κλινική 
ανταπόκριση σχετίζεται με ένα κατώτατο 
όριο ερυθροκυτταρικού 6-TG νουκλεοτιδίου 
περίπου 235-250 pmole/8x108 RBC, ενώ ο 
κίνδυνος της μυελοκαταστολής αυξάνεται 
πέραν του ορίου των 450 pmole/8x108 RBC. 
Πρόσφατα, ανακοινώθηκε μία προοπτική 
τυχαιοποιημένη μελέτη που θα ερευνήσει 
το όφελος από τη μέτρηση των 6-TG νου-
κλεοτιδίων στη βελτιστοποίηση της χρήσης 
των ΑΖΑ/6-ΜΡ.

Η Μεθοτρεξάτη (MTX) είναι ένας ανταγωνι-
στής του φυλλικού οξέος ο οποίος διαθέτει 
αντιμεταβολικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιό-
τητες. Η ενδομυϊκή χορήγηση (i.m.) MTX σε 
δόση 25mg/εβδομάδα για 16 εβδομάδες έχει 
αποδειχθεί ευεργετική σε ασθενείς με ενεργό 
Ν.C. σε αντίθεση με την από του στόματος 
(p.o.) χορηγούμενη MTX σε δόση 12,5 και 
15mg/εβδομάδα, η οποία δεν αποδείχθηκε 
τόσο αποτελεσματική. Χαμηλότερη δόση i.m. 
ΜΤΧ (12,5mg/εβδομάδα) έχει αποδειχθεί 
αποτελεσματική στη διατήρηση της ύφεσης 
σε ασθενείς με ανενεργό Ε.Κ. Μία ελεγχόμε-
νη μελέτη (controlled trial) που αφορούσε 
ασθενείς με ενεργό Ε.Κ. δεν απέδειξε κανένα 
όφελος από τη χορήγηση δισκίων χαμηλής 
δόσης MTX (12,5mg/εβδομάδα). Δεν έχουν 
διενεργηθεί ελεγχόμενες μελέτες σχετικά με 
ενδομυϊκή ή υποδόρια χορήγηση MTX, οπότε 
παραμένει αβέβαιο εάν οι συγκεκριμένες 
οδοί χορήγησης είναι αποτελεσματικές σε 
ασθενείς με ενεργό Ε.Κ.

Η Κυκλοσπορίνη Α (CyA) διαθέτει επίσης 
ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες. Σε μία ε-
λεγχόμενη μελέτη με χορήγηση εικονικού 
φαρμάκου (placebo-controlled trial) σε ο-
μάδα ασθενών με σοβαρή Ε.Κ., το 82% των 
ασθενών ανταποκρίθηκε στην ενδοφλέβια 
χορήγηση CyA σε δόση 4mg/kg, σε αντίθεση 
με το 0% της ομάδας του εικονικού φαρμά-
κου. Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης παρα-
κολούθησης το 44% των ανταποκριθέντων 
ασθενών υποβλήθηκε τελικώς σε κολεκτομή, 
παρά τη θεραπεία συντήρησης με από του 
στόματος χορήγηση CyA. Η προσθήκη AZA 
ή 6-MP ελάττωσε το ποσοστό της κολεκτο-
μής. Αυτές οι παρατηρήσεις προτείνουν την 
CyA ως «θεραπεία προγεφύρωσης» (bridge 
therapy) προ του χειρουργείου ή έως την 
ανταπόκριση στη θεραπεία με AZA/6MP. Η 
μονοθεραπεία με ενδοφλέβιο CyA φαίνεται 
να έχει συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα με 
την ενδοφλέβιο χορήγηση κορτικοειδών 
στους ασθενείς με σοβαρή E.K. Τα επίπεδα 
κυκλοσπορίνης θα πρέπει να παρακολουθού-
νται συχνά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 
Σοβαρές επιπλοκές αναφέρθηκαν σε 9-12% 
των ασθενών με ΙΦΝΕ υπό CyA.

Υπάρχουν τρεις δημοσιευμένες τυχαιοποι-
ημένες μελέτες θεραπείας με ενδοφλέβια 
χορηγούμενη CyA σε ασθενείς με σοβα-
ρού βαθμού ελκώδη κολίτιδα. Στην πρώτη 
μελέτη (Lichtiger), ασθενείς ανθεκτικοί σε 
τουλάχιστον μία εβδομάδα χορηγούμενα 
ενδοφλέβια κορτικοειδή, έλαβαν ενδοφλέβια 
κυκλοσπορίνη 4mg/kg ή εικονικό φάρμα-
κο. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 82% 

στους ασθενείς που έλαβαν κυκλοσπορίνη 
σε σύγκριση με 0% στο εικονικό φάρμακο. 
Κατόπιν, στη δεύτερη μελέτη (μελέτη D’ 
Haens), οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε 
μονοθεραπεία με ενδοφλέβια κυκλοσπο-
ρίνη 4mg/kg ή ενδοφλέβια κορτικοειδή με 
όμοιο κλινικό αποτέλεσμα (70% vs 60%). 
Στην τρίτη μελέτη (Van Assche), ασθενείς με 
σοβαρού βαθμού ελκώδη κολίτιδα τυχαι-
οποιήθηκαν σε κυκλοσπορίνη 2mg/kg vs 
4mg/kg σε συνεχή έγχυση επί 8 ημέρες. Το 
μέσο επίπεδο αίματος στην ομάδα υψηλής 
δόσης ήταν 332ng/ml σε σύγκριση με 237ng/
ml στην ομάδα χαμηλής δόσης. Το ποσοστό 
ανταπόκρισης και στις δύο ομάδες ήταν 80% 
και δεν υπήρξαν καταγεγραμμένες σοβαρές 
παρενέργειες του φαρμάκου. Φαίνεται ότι η 
δόση των 2mg/kg προτιμάται στην κλινική 
πράξη λόγω της μεγαλύτερης ασφάλειας 
χορήγησης, με καλή αποτελεσματικότητα.

Με στόχο την αποφυγή κολεκτομής μετά 
από αγωγή εφόδου με κυκλοσπορίνη, η 
χρήση των ανοσοτροποποιητικών αζαθει-
οπρίνης και 6-μερκαπτοπουρίνης φαίνεται 
να είναι ο μόνος τρόπος για παράταση της 
ανταπόκρισης. Στη μελέτη των Cohen Stein 
και Hanauer το 66% των 27 ασθενών σε 
ΑΖΑ/6MP απέφυγε την κολεκτομή σε σύ-
γκριση με το 40% των 15 ασθενών που 
έλαβαν μόνο κυκλοσπορίνη. Οι Moskovitz 
και συνεργάτες περιέγραψαν την περίπτωση 
142 ασθενών με σοβαρού βαθμού κολίτιδα 
οι οποίοι θεραπεύτηκαν με κυκλοσπορίνη σε 
ενδοφλέβια χορήγηση και ανταποκρίθηκαν 
σε ποσοστό 83%. Από αυτούς, το 31% λάμ-
βαναν και A.Z.A., ενώ το 52% των ασθενών, 
ήδη σε Α.Ζ.Α., υπέστησαν κολεκτομή, σε 
σύγκριση με το 16% αυτών που άρχισαν 
Α.Ζ.Α. de novo μετά από ενδοφλέβια χορή-
γηση κυκλοσπορίνης. Στα 5 χρόνια, μόνο το 
31% των ασθενών δεν είχε υποβληθεί σε 
κολεκτομή και το 12% μόνον ήταν σε ύφεση. 
Στα 7 χρόνια, μόνο το 12% της ομάδας των 
ασθενών ήταν χωρίς κολεκτομή και μόνο το 
6% ήταν ακόμη σε ύφεση.

Βιολογικοί παράγοντες
Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε 

τα τελευταία χρόνια στη μελέτη των ΙΦΝΕ 
οδήγησε σε καινοτόμες θεραπείες που στο-
χεύουν σε συγκεκριμένες διαδικασίες της 
ανοσιακής απόκρισης και της φλεγμονώ-
δους αντίδρασης. Σε αυτή την κατηγορία 
εμπίπτει και η χρήση αντισωμάτων έναντι 
του Τumor Necrosis Factor alpha (TNF-α), 
μίας κυτταροκίνης με ενεργό συμμετοχή στην 
παθογένεια των ΙΦΝΕ. Αnti-TNF-α παράγοντες 
είναι τα Infliximab (Remicade®), CDP571, 
Certolizumab (Cimzia®), Etanercept (Enbrel®), 
Adalimumab (Humira®) και Onercept. Μέχρι 
στιγμής μόνο το Infliximab, Certolizumab και 
Adalimumab έχουν αποδείξει την αποτελε-
σματικότητά τους στη θεραπεία των ΙΦΝΕ 
και βρίσκονται στη διαδικασία έγκρισης για 
τη χρήση τους στη θεραπεία της Ν.C. από 
τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων της 
Αμερικής (U.S.A. - F.D.A.).

Όσον αφορά την Ε.Κ., πρόσφατα δεδομέ-
να απέδειξαν την αποτελεσματικότητα του 
infliximab στην επίτευξη και στη διατήρηση 
της ύφεσης, καθώς και στην απεξάρτηση 
από τα κορτικοειδή (steroid-sparing agent). 
Αναλυτικότερα, δύο τυχαιοποιημένες, διπλές 
τυφλές μελέτες, με ομάδα ελέγχου εικονι-
κού φαρμάκου (randomised, double-blind, 
placebo-controlled study) η Active Ulcerative 
Colitis Trials 1 και 2 (ACT 1 και 2 αντίστοιχα) 
μελέτησαν ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή 

Ε.Κ. Σε αυτές τις μελέτες, οι ασθενείς χωρί-
στηκαν σε δύο ομάδες οι οποίες έλαβαν, 
επιπρόσθετα από τη χορηγούμενη αγωγή, 
ή εικονικό φάρμακο ή infliximab (σε δόση 
5 ή 10mg/kg ενδοφλεβίως) στις εβδομά-
δες 0, 2, 6 και μετά κάθε οκτώ εβδομάδες 
έως την 46η εβδομάδα (ACT 1) ή την 22η 
εβδομάδα (ACT 2). Οι ασθενείς ήταν υπό 
παρακολούθηση για 54 εβδομάδες στην 
ACT 1 μελέτη και για 30 εβδομάδες στην 
ACT 2. Αποτελέσματα: στην ACT 1, το 69% 
και το 61% των ασθενών που έλαβαν 5 και 
10mg/kg infliximab αντιστοίχως είχαν κλινική 
ανταπόκριση στην 8η εβδομάδα, συγκριτικά 
με το 37% της ομάδας που έλαβε εικονικό 
φαρμάκο (p<0.001). Στην ACT 2, το 64% 
και το 69% των ασθενών που έλαβαν 5 και 
10mg/kg infliximab αντιστοίχως είχαν κλινική 
ανταπόκριση στην 8η εβδομάδα σε σύγκριση 
με το 29% της ομάδας του εικονικού φαρ-
μάκου (p<0,001). Και στις δύο μελέτες, οι 
ασθενείς που έλαβαν infliximab είχαν περισ-
σότερες πιθανότητες κλινικής ανταπόκρισης 
στην 30η εβδομάδα (p< ή =0,002). Στην ACT 
1, ένα μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών και των 
δύο ομάδων, που έλαβαν infliximab, είχαν 
κλινική ανταπόκριση στην 54η εβδομάδα 
(σε ποσοστό 45% και 44% αντίστοιχα) σε 
σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό 
φάρμακο (20%, p<0,001).

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης κρί-
νονται σημαντικά και αποδεικνύουν πως οι 
ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή Ε.Κ., υπό 
αγωγή με infliximab στις εβδομάδες 0, 2, 6 
και εν συνεχεία κάθε οκτώ εβδομάδες, έχουν 
μεγαλύτερη πιθανότητα κλινικής ανταπόκρι-
σης και ύφεσης της νόσου στις εβδομάδες 
8, 30 και 54 από ότι οι ασθενείς της ομάδας 
του εικονικού φαρμάκου. Αυτές οι μελέτες 
οδήγησαν στην έγκριση του infliximab για 
ασθενείς με Ε.Κ.

Θεραπείες σε ερευνητικό στάδιο
Η παρατήρηση πως οι καπνιστές νοσούν 

σε μικρότερο ποσοστό από ελκώδη κολίτιδα 
οδήγησε στη δοκιμή της νικοτίνης ως θερα-
πευτικού μέσου. Ορισμένες μελέτες έδειξαν 
όφελος από τη διαδερμική χορήγηση νικοτί-
νης για τη θεραπεία της ενεργού Ε.Κ. αλλά 
όχι και για τη διατήρηση της ύφεσης.

Νεότερες εγκεκριμένες θεραπείες για 
τη Ν.C. περιλαμβάνουν τη χρήση των 
Adaluminlab, Certolizumab και Natalizumab. 
Παράγοντες υπό έρευνα για την αντιμετώπι-
ση της Ε.Κ. περιλαμβάνουν το Visilizumab, 
PPΑR-γ, anti-integrin therapy (MLN-02 και 
Natalizumab).

Συμπεράσματα
Προς το παρόν, η φαρμακευτική αντιμετώ-

πιση της Ε.Κ. απέχει αρκετά από το ιδανικό 
και κανένα από τα διαθέσιμα φάρμακα δεν 
προσφέρει οριστική θεραπεία. Η πρόοδος 
στη μελέτη της Ε.Κ. αναμένεται να συμβάλει 
στην κατανόηση της παθογένειας της νόσου. 
Ευελπιστούμε ότι αυτή η γνώση θα οδηγήσει 
στην ανάπτυξη συγκεκριμένων και ικανών 
θεραπειών και πιθανότατα στη θεραπεία 
αυτής της χρόνιας ασθένειας.
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