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Εκδηλώσεις από τις αρθρώσεις 
Η αρθρίτιδα της ΙΦΝΕ διακρίνεται σε περι-

φερική (εντεροπαθητική) και αξονική αρθρί-
τιδα. Η περιφερική και η αξονική αρθρίτιδα 
στην ΙΦΝΕ περιλαμβάνονται στην ομάδα 
των οροαρνητικών σπονδυλαρθροπαθει-
ών, μαζί με την ιδιοπαθή αγκυλοποιητική 
σπονδυλίτιδα, τη ψωριασική αρθρίτιδα, 
τη νεανική ρευματοειδή (χρόνια) αρθρίτι-
δα και το σύνδρομο Reiter (αντιδραστική 
αρθρίτιδα). 

Περιφερική αρθρίτιδα
Η επίπτωση της περιφερικής αρθρίτιδας 

σε ασθενείς με ΙΦΝΕ, σε διάφορες μελέ-
τες, κυμαίνεται στο 17-20%. Εμφανίζεται 
συχνότερα στη νόσο Crohn απ’ ότι στην 
ελκώδη κολίτιδα. Προσβάλλει εξίσου και 
τα δύο φύλα και δύναται να εμφανισθεί σε 
οποιαδήποτε ηλικία. Η αρθρίτιδα μπορεί 
να εμφανιστεί ακόμη και πριν την κλινική 
εκδήλωση της εντερικής νόσου. 

Στην ελκώδη κολίτιδα δεν υπάρχει συ-
σχέτιση της αρθρίτιδας με την έκταση της 
νόσου, στη νόσο Crohn όμως, η αρθρίτιδα 
είναι πιο συχνή σε περιπτώσεις εντόπισης 
της νόσου στο κόλον. Οι ασθενείς είναι ο-
ροαρνητικοί και συνήθως δεν παρατηρείται 
καταστροφή ή μόνιμη παραμόρφωση της 
άρθρωσης.

Κλινικά η περιφερική αρθρίτιδα διακρίνεται 
σε δύο τύπους:
•  Τύπος Ι (ολιγοαρθρικός): προσβάλλει 

λιγότερες από 5 μεγάλες, συνήθως, 
αρθρώσεις και εμφανίζεται με οξεία και 
αυτοπεριοριζόμενα επεισόδια. Η συχνό-
τερα προσβεβλημένη άρθρωση είναι το 
γόνατο, ενώ σπάνια προσβάλλονται οι 
αρθρώσεις της άκρας χειρός. Στην πλει-
οψηφία των περιπτώσεων, η αρθρίτιδα 
έχει ασύμμετρη κατανομή και συνήθως 
εμφανίζεται σύγχρονα με επεισόδια έξαρ-
σης της εντερικής νόσου. Υφίεται εντός 
10 εβδομάδων, αν και το 10-20% των 
περιπτώσεων παρουσιάζουν εμμένουσα 
εικόνα. Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση του 
ολιγοαρθρικού τύπου με την εμφάνιση 
άλλων εξωεντερικών εκδηλώσεων, όπως 
χοριοειδίτιδα και οζώδες ερύθημα.

•  Τύπος ΙΙ (πολυαρθρικός): Προσβάλλει 
5 ή περισσότερες αρθρώσεις, ιδιαίτερα 
τις μετακαρπιοφαλλαγγικές αρθρώσεις 

της άκρας χειρός. Σπάνια προηγείται της 
εμφάνισης της εντερικής νόσου. Έχει κατά 
κανόνα συμμετρική κατανομή μπορεί να 
είναι μεταναστευτική και συχνά εμφανίζεται 
ανεξάρτητα με τις εξάρσεις της εντερικής 
νόσου. Τα συμπτώματα είναι επίμονα, 
διάρκειας μηνών ή ετών, (με μέση διάρκεια 
τα 3 χρόνια). Συνδυάζεται συχνά με χορι-
οειδίτιδα όχι όμως με οζώδες ερύθημα. Ο 
τύπος ΙΙ είναι σπανιότερος του τύπου Ι.

Αξονική αρθροπάθεια
Η αξονική αρθροπάθεια στην ΙΦΝΕ διακρί-

νεται σε δύο τύπους: στην αγκυλοποιητική 
σπονδυλίτιδα και την ιερολαγονίτιδα. Η 
αξονική αρθροπάθεια είναι πιο συχνή στη 
νόσο του Crohn (5-22%) απ’ ότι στην ελκώ-
δη κολίτιδα (2-6%). Η καλύτερη μέθοδος 
ελέγχου για τη διάγνωση της αξονικής αρ-
θροπάθειας είναι η μαγνητική τομογραφία. 
Η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα είναι φλεγ-
μονώδης νόσος της σπονδυλικής στήλης 
που καταλήγει σε συνοστέωση των σπον-
δύλων και οστεοποίηση των συνδέσμων. 
Χαρακτηρίζεται από άλγος χαμηλά στη ο-
σφύ, ύπουλο στην έναρξη του, με πρωινή 
δυσκαμψία που βελτιώνεται με την άσκηση. 
Σε ασθενείς με ΙΦΝΕ μπορεί να εμφανισθεί σε 
οποιαδήποτε ηλικία και προσβάλλει εξίσου 
και τα δύο φύλα και είναι ανεξάρτητη από 
την πορεία της εντερικής νόσου. Η ιερολα-
γονίτιδα είναι συνήθως ασυμπτωματική, 
αμφοτερόπλευρη και εμφανίζεται στο 4-25% 
των ασθενών με ΙΦΝΕ και δεν εξελίσσεται 
απαραίτητα σε σπονδυλίτιδα. Στους ασθενείς 
που η μεμονωμένη ιερολαγονίτιδα είναι 
συμπτωματική, τα συμπτώματα δεν φαίνε-
ται να σχετίζονται με τη δραστηριότητα της 
υποκείμενης νόσου. 

Γενετικοί παράγοντες που 
εμπλέκονται στην παθογένεια της 
αρθροπάθειας στην ΙΦΝΕ

Από την ομάδα της Οξφόρδης αναφέρεται 
η συσχέτιση του ολιγοαρθρικού τύπου I με 
το HLA-B27, B35 και DR103, ενώ ο τύπος 
II συσχετίσθηκε με το HLA-B44. Είναι αξι-
οσημείωτο λοιπόν, ότι οι δύο αυτοί τύποι 
περιφερικής αρθρίτιδας διαφέρουν τόσο ως 
προς τα κλινικά τους χαρακτηριστικά, όσο και 
ως προς τη γενετική τους προδιάθεση.

Σε ασθενείς με ΙΦΝΕ και αγκυλοποιητική 
σπονδυλίτιδα, ο επιπολασμός του HLA-B27 

είναι μεγαλύτερος σε σχέση με το γενικό πλη-
θυσμό, αλλά σημαντικά μικρότερος συγκρι-
τικά με ασθενείς με ιδιοπαθή αγκυλοποιητική 
σπονδυλίτιδα και ανέρχεται στο 50-75%. Οι 
ασθενείς με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, 
αρνητικοί στο HLA-B27 εμφανίζουν αυξημένο 
κίνδυνο ανάπτυξης συμπτωματικής νόσου 
Crohn. Για το λόγο αυτό, από μερικούς ε-
ρευνητές συνιστάται ο έλεγχος του παχέος 
εντέρου και του τελικού ειλεού στην ομάδα 
αυτή. Από την άλλη μεριά, >50% των ατόμων 
που είναι HLA-B27 θετικοί και πάσχουν από 
νόσο Crohn, θα αναπτύξουν αγκυλοποιητική 
σπονδυλίτιδα.

Σε αντίθεση με τη σπονδυλίτιδα στην ΙΦΝΕ, 
δεν υπάρχει συσχέτιση του HLA-B27 και της 
μεμονωμένης ιερολαγονίτιδας. Η ιερολαγο-
νίτιδα σε ασθενείς με νόσο Crohn σχετίζεται 
με πολυμορφισμό στο γονίδιο CARD15. 
Σε μία μελέτη ασθενών με νόσο Crohn με 
ακτινολογικά ευρήματα ιερολαγονίτιδας, 
το 78% είχαν CARD15 variant έναντι μό-
νο 48% αυτών χωρίς ιερολαγονίτιδα (odds 
ratio 3.8)

Θεραπεία
Η αντιμετώπιση της κυρίας νόσου αποτελεί 

τη βάση της θεραπευτικής παρέμβασης της 
περιφερικής αρθρίτιδας, μιας και συνήθως η 
αρθρίτιδα συνυπάρχει με έξαρση της ΙΦΝΕ. 
Η φυσιοθεραπεία βοηθά στο να αποφευχθεί 
η εκφύλιση της άρθρωσης. Η ενδοαρθρική 
έγχυση κορτιζόνης μπορεί να αποδειχθεί 
αποτελεσματική. Ο ρόλος της σουλφασα-
λαζίνης στην ύφεση της αρθρίτιδας είναι 
δύσκολο να εκτιμηθεί, γιατί συνήθως οι 
περισσότεροι ασθενείς λαμβάνουν ήδη 
σουλφασαλαζίνη λόγω της εντερικής νόσου. 
Φαίνεται πάντως ότι βελτιώνει την περιφερική 
όχι όμως την αξονική αρθρίτιδα. Συνιστάται 
η πρόσκαιρη λήψη ΜΣΑΦ για ανακούφιση 
του άλγους, αφού με την παρατεταμένη 
χρήση τους ελλοχεύει ο κίνδυνος έξαρσης 
της ΙΦΝΕ. Η εμπειρία από την χρήση COX-
2 εκλεκτικών αναστολέων στην ΙΦΝΕ είναι 
περιορισμένη. Σε ελεγχόμενη μελέτη με 
ομάδα ελέγχου σε ασθενείς με ΙΦΝΕ που 
χρησιμοποίησαν celecoxib, δεν υπήρχε 
σημαντική διαφορά στα ποσοστά υποτροπής 
της εντερικής νόσου μετά από 2 εβδομάδες 
χορήγησης του φαρμάκου. Σε μία από τις 
μεγαλύτερες μελέτες που συμπεριέλαβε 45 

ασθενείς με ΙΦΝΕ και αρθραλγίες έλαβαν 
rofecoxib για 3 μέρες-3 μήνες. 71% των 
ασθενών παρουσίασαν ύφεση των αρθραλ-
γιών, όμως 20% των ασθενών διέκοψαν το 
φάρμακο λόγω εμφάνισης συμπτωμάτων 
του γαστρεντερικού που υφέθηκαν μετά τη 
διακοπή του φαρμάκου. 

Η θεραπεία της αγκυλοποιητικής σπονδυ-
λίτιδας και της ιερολαγονίτιδας στην ΙΦΝΕ 
περιλαμβάνει την κινησιοθεραπεία και τη 
λήψη ΜΣΑΦ για μείωση του άλγους και 
της πρωινής δυσκαμψίας. Τα στεροειδή θα 
πρέπει να χορηγούνται μόνο για να θέσουν 
σε ύφεση την εντερική νόσο. Σε ασθενείς 
με ελκώδη κολίτιδα, η κολεκτομή δεν α-
ναστέλλει την εξέλιξη της αγκυλοποιητικής 
σπονδυλίτιδας και της ιερολαγονίτιδας (σε 
αντίθεση με την περιφερική αρθρίτιδα που 
παρουσιάζει ύφεση μετά την κολεκτομή).

Τα ευρήματα από τις μέχρι τώρα μελέτες, 
υποδηλώνουν ότι η ανθεκτική αρθροπάθεια 
σε ασθενείς με ΙΦΝΕ θα μπορούσε να απο-
τελέσει ένδειξη χορήγησης αντι-ΤΝF παρα-
γόντων, όπως των ιnfliximab, adalimumab 
και etanercept (το οποίο όμως δεν έχει 
ένδειξη για την αντιμετώπιση της εντερικής 
νόσου). Ιδιαίτερα σε ασθενείς με ΙΦΝΕ και 
αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, η χρήση anti-
TNF παραγόντων μπορεί να αποτελέσει 1ης 
γραμμής θεραπεία, ειδικά εάν δεν υπάρχει 
ανταπόκριση στα ΜΣΑΦ. 
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Εκδηλώσεις από το μυοσκελετικό στην ΙΦΝΕ
Ε. Τσιρώνη 

Επιμελήτρια Β΄ Γαστρεντερολόγος, ΕΑΝΠ Μεταξά

Στις εξωεντερικές εκδηλώσεις της ιδιοπαθόυς 

φλεγμονώδους νόσου του εντέρου (ΙΦΝΕ) 

περιλαμβάνονται εκδηλώσεις από το μυοσκελετικό που 

αποτελούν τις πιο συχνές εξωεντερικές εκδηλώσεις 

στους ασθενείς αυτούς.


