
Περίληψη

Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου  (ΙΦΝΕ) απο-

τελούν χρόνια διαταραχή και προσβάλλουν κυρίως άτομα ανα-

παραγωγικής ηλικίας. Οι γυναίκες ασθενείς παρουσιάζουν ιδι-

αίτερο γυναικολογικό ενδιαφέρον δεδομένου ότι αρκετά ζητή-

ματα  προκύπτουν όσον αφορά την αντιμετώπιση εγκύων με ΙΦ-

ΝΕ. Σκοπός της ανασκόπησης αυτής είναι η παρουσίαση των

φαρμακευτικών θεραπειών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης σε ασθενείς με ΙΦ-

ΝΕ.  Στην πλειοψηφία τους τα φάρμακα που χορηγούνται σε

ασθενείς με ΙΦΝΕ είναι ασφαλή κατά την εγκυμοσύνη με εξαί-

ρεση τη μεθοτρεξάτη και τη θαλοδομίδη.  Ιδιαίτερα τονίζεται η

ανάγκη συνεργασίας μεταξύ μαιαυτήρα-γυναικολόγου και γα-

στρεντερολόγου τόσο για τον προγραμματισμό της σύλληψης σε

περίοδο ύφεσης της νόσου όσο και κατά τη διάρκεια της κύη-

σης. Τέλος  οι νοσολογικές αυτές οντότητες δεν αποτελούν λόγο

αποφυγής φυσιολογικού τοκετού. Η διενέργεια καισαρικής το-

μής ενδείκνυται μόνο σε περιπτώσεις περιπρωκτικής νόσου ή

παρουσία τεχνητής ληκύθου.
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Εισαγωγήˆˆˆ

Οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου

(νόσος του Crohn και Ελκώδης Κολίτιδα, ΙΦΝΕ)

προσβάλλουν κυρίως άτομα αναπαραγωγικής

ηλικίας με μια ελαφρά μεγαλύτερη επίπτωση στις

γυναίκες1. Την στιγμή της διάγνωσης, περίπου

50% των ασθενών είναι κάτω των 35 ετών και μία

στις τέσσερις γυναίκες συλλαμβάνει για πρώτη

φορά μετά τη διάγνωση της νόσου2,3,4. 

Προκύπτουν επομένως αρκετά ερωτηματικά σχε-

τικά με τις επιπτώσεις που η εγκυμοσύνη μπορεί

να έχει στην πορεία και βαρύτητα της νόσου. Αν-

τίστροφα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίδραση

των νοσημάτων αυτών στην πορεία και έκβαση

της εγκυμοσύνης. Επιπλέον, μεγάλη σημασία έχει

η ασφάλεια της φαρμακευτικής θεραπείας που

χορηγείται σε εγκύους με ΙΦΝΕ ή σε ασθενείς με

ΙΦΝΕ που επιθυμούν να συλλάβουν.

Η παρακολούθηση και η θεραπευτική αγωγή

ασθενών με ΙΦΝΕ σε μια προγραμματισμένη ή μη

εγκυμοσύνη αποτελεί πρόκληση τόσο για τον ια-

τρό όσο και για την ασθενή λόγω των επιφυλάξε-

ων που υπάρχουν σχετικά με την ασφάλεια των

νέων φαρμάκων, όσο και λόγω του περιορισμέ-

νου ερευνητικού υλικού σχετικά με την πορεία

και θεραπεία αυτών των εξειδικευμένων περι-

πτώσεων εγκυμοσύνης. Η πρόκληση γίνεται ακό-

μα μεγαλύτερη διότι η εφαρμογή νέων θεραπειών

επιτρέπει σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό ασθε-

νών να ανακτούν την υγεία τους και να επιθυμούν

να συλλάβουν, γεγονός σχεδόν αδύνατο στο πα-

ρελθόν λόγω της συνεχούς εναλλαγής εξάρσεων

και υφέσεων της νόσου. 

Η ανασκόπηση αυτή έχει ως σκοπό να παρουσιά-

σει τις διαθέσιμες φαρμακευτικές θεραπείες που

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αντιμετώπιση

εγκύων με ΙΦΝΕ. Θα συζητήσουμε ιδιαιτέρως τη

σχέση μεταξύ των φαρμάκων που λαμβάνουν οι

ασθενείς με ΙΦΝΕ και την έκβαση της εγκυμοσύ-

νης αυτών των ασθενών. Επίσης θα αναφέρουμε

θέματα για τα οποία θα πρέπει να συμβουλευθεί

η  ασθενής από ομάδα ιατρών έτσι ώστε να έχει

τη δυνατότητα μέσα από μια ολοκληρωμένη πλη-

ροφόρηση σε σχέση με την ασθένειά της, να λά-

βει την ορθότερη απόφαση σχετικά με το μακρο-

πρόθεσμο πλάνο θεραπείας της κατά τη διάρκεια

της εγκυμοσύνης και τον τρόπο τοκετού.

ΙΦΝΕ και Εγκυμοσύνη

Η επίδραση της εγκυμοσύνης στην εξέλιξη της

νόσου σε γυναίκες με ΙΦΝΕ ποικίλει. Η πλειοψη-

φία των ασθενών αναμένεται ότι θα παραμείνει

σε ύφεση, ενώ ένας σχετικά περιορισμένος αριθ-

μός ασθενών παρουσιάζει βελτίωση, γεγονός το

οποίο αποδίδεται στην γενικότερη ανοσοκατα-

στολή που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της

κύησης. Αντίθετα, ένα τρίτο των ασθενών θα επι-

δεινωθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης5,6.

Οι μηχανισμοί οι οποίοι προκαλούν την έξαρση

της νόσου κατά την κύηση δεν είναι γνωστοί. Με-

λέτες υποστηρίζουν ότι αιτία για την έξαρση μπο-

ρεί να είναι η έλλειψη ιστοσυμβατότητας μεταξύ

μητέρας και εμβρύου8. 

Οι περισσότερες μελέτες αναφέρουν ότι η πιθα-

νότητα εμφάνισης έξαρσης  σε εγκύους με ΙΦΝΕ

(30%) είναι ίδια με την πιθανότητα έξαρσης σε

μη εγκύους με ΙΦΝΕ. Ωστόσο, η πιθανότητα αυτή

αυξάνει αν η σύλληψη γίνει σε περίοδο ενεργής

φάσης της νόσου9,10.  Επισημαίνεται πάντως, ότι

στις περισσότερες περιπτώσεις όπου εμφανίζεται

υποτροπή στο πρώτο τρίμηνο της κύησης, ευθύνε-

ται κυρίως η διακοπή της αγωγής λόγω ανησυχίας

ή φόβου για πιθανή τερατογένεση στο έμβρυο7.

Αποτελέσματα από μελέτες σε πληθυσμούς δια-

φορετικών εθνικοτήτων έχουν δείξει ότι γυναίκες

με ΙΦΝΕ έχουν αυξημένο κίνδυνο για πρόωρο

τοκετό και για γέννηση νεογνού με χαμηλό βά-

ρος11. Στοιχεία σχετικά με την τερατογένεση δεί-

χνουν ότι ο κίνδυνος είναι αυξημένος σε γυναίκες

με ελκώδη κολίτιδα σε σύγκριση με την νόσο του

Crohn12,13. Ωστόσο τα στοιχεία αυτά περιορίζον-

ται σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα που ελάμβα-

ναν σουλφασαλαζίνη και κορτικοστεροειδή και

όχι τις νέες θεραπείες που περιλαμβάνουν anti-

TNFα παράγοντες12. 

Η πλειοψηφία των μελετών έχει δείξει ότι η πα-
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ρουσία ενεργούς νόσου κατά τη διάρκεια της

κύησης και όχι η ύπαρξη ιστορικού της νόσου,

επηρεάζει τη δυσμενή έκβαση της κύησης σε εγ-

κύους με ΙΦΝΕ14,15. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι

ο πρόωρος τοκετός. Η γέννηση ενός εξαιρετικά

πρόωρου νεογνού στο τέλος του δευτέρου ή στην

αρχή του τρίτου τριμήνου απαιτεί την μακροχρό-

νια παραμονή του σε νεογνική μονάδα εντατικής

θεραπείας λόγω ανάγκης αναπνευστικής υποστή-

ριξης. Ο υψηλός δείκτης σωματικών και πνευματι-

κών επιπλοκών στα πρόωρα νεογνά θα πρέπει να

λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν στη διαδικασία λή-

ψης αποφάσεων σχετικά με τη θεραπεία κατά την

κύηση όταν η ασθενής ανησυχεί για την εν δυνά-

μει τερατογόνο δράση της θεραπείας και επιθυμεί

την διακοπή της. 

Προγραμματισμός κύησης

Οι γυναίκες με ΙΦΝΕ που επιθυμούν να συλλά-

βουν ή είναι ήδη έγκυοι, θα πρέπει να λαμβάνουν

φροντίδα από μία καταρτισμένη ομάδα που θα

απαρτίζεται από μαιευτήρα-γυναικολόγο με εξει-

δίκευση στην Περιγεννητική Ιατρική και γα-

στρεντερολόγο. Η ομάδα αυτή θα πρέπει να συμ-

βουλεύει την ασθενή και να λαμβάνει υπ’ όψιν

της τις επιθυμίες και τις ανησυχίες της ασθενούς.

Σημειώνεται ότι πολλές ασθενείς διακόπτουν τη

θεραπεία ή επιλέγουν να μη συλλάβουν ποτέ, λό-

γω φόβου ή ανησυχίας για τις τυχόν επιπλοκές

που η ασθένεια μπορεί να προκαλέσει στην κύη-

ση ή λόγω επιφυλάξεων σχετικά με την τερατογό-

νο δράση των φαρμάκων16. 

Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη θεραπεία

και τις χειρουργικές επεμβάσεις σε ασθενείς

αναπαραγωγικής ηλικίας θα πρέπει να λαμβάνει

υπ’ όψιν το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής κύησης.

Ιδανικά κάθε γυναίκα που πάσχει απο ΙΦΝΕ θα

πρέπει να συλλάβει μετά από προγραμματισμό

ώστε να βρίσκεται σε ύφεση. Εξίσου σημαντικό

είναι όταν η ασθενής συλλάβει ή επιθυμήσει να

συλλάβει, να συμβουλευτεί την ομάδα ιατρών που

την παρακολουθεί για το ποια θεραπεία μπορεί

να λάβει κατά τη διάρκεια της κύησης. Είναι ση-

μαντικό η ασθενής να κατανοήσει ότι τα οφέλη

από τη διατήρηση της νόσου σε ύφεση πριν και

κατά τη διάρκεια της κύησης με τη χρήση της κα-

τάλληλης φαρμακευτικής αγωγής είναι περισσό-

τερα από τους κινδύνους στους οποίους μπορεί

να τεθεί η κύηση εξαιτίας έξαρσης της νόσου17.

Φαρμακευτική Θεραπεία

Τα περισσότερα φάρμακα που χρησιμοποιούνται

στην ΙΦΝΕ είναι ασφαλή κατά τη διάρκεια της

εγκυμοσύνης σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμη-

σης του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων

των Η.Π.Α. (Food and Drug Administration,

FDA) με εξαίρεση την μεθοτρεξάτη και τη θαλι-

δομίδη18.  Η εγκυμοσύνη παραμένει απόλυτη αν-

τένδειξη για την χρήση μεθοτρεξάτης λόγω της

υψηλής συσχέτισης του φαρμάκου με αποβολές

και γενετικές ανωμαλίες. Η χρήση της μεθοτρε-

ξάτης θα πρέπει να σταματήσει τουλάχιστον 3 μή-

νες πριν τη σύλληψη19. 

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την θερα-

πεία της ΙΦΝΕ περιλαμβάνουν αμινοσαλικυλικά,

κορτικοστεροειδή, αντιβιοτικά, ανοσοτροποποιητι-

κά και βιολογικούς παράγοντες.

Αμινοσαλικυλικά

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα φάρμα-

κα Σουλφασαλαζίνη και Μεσαλαμίνη (5-Αμινο-

σαλικυλικό οξύ, 5-ASA) τα οποία σύμφωνα με το

FDA ανήκουν στην κατηγορία Β. Τα αμινοσαλι-

κυλικά ανήκουν στη θεραπεία “πρώτης γραμμής”

των ΙΦΝΕ και χορηγούνται τόσο στην ενεργό νό-

σο όσο και στη θεραπεία συντήρησης. Η σουλφα-

σαλαζίνη μεταβολίζεται σε σουλφαπυριδίνη και

την ενεργό της μορφή, 5-ASA. Η σουλφαπυριδίνη

διαπερνά τον πλακούντα και αναστέλει το μετα-

βολισμό του φυλλικού οξέος στο έμβρυο προκα-

λώντας δυσπλασίες του νευρικού σωλήνα. Για το

λόγο αυτό οι ασθενείς οι οποίες λαμβάνουν σουλ-

φασαλαζίνη θα πρέπει να λαμβάνουν προληπτικά

συμπλήρωμα φυλλικού οξέος σε δόση 1mg δύο

φορές ημερησίως20. Σε μετανάλυση των Rahimi R

et al (2008) παρατηρήθηκε πως σε σύνολο 2200
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εγκύων με ΙΦΝΕ, οι γυναίκες που έλαβαν αμινο-

σαλικυλικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης εί-

χαν παρόμοιο κίνδυνο εμφάνισης συγγενών ανω-

μαλιών, γέννησης θνησιγενούς εμβρύου, αυτόμα-

της αποβολής, πρόωρου τοκετού και γέννησης νε-

ογνών με χαμηλό βάρος σε σύγκριση με ασθενείς

που δεν έλαβαν καμία θεραπεία21. 

Κορτικοστεροειδή

Τα κορτικοστεροειδή που χρησιμοποιούνται στην

θεραπεία των ΙΦΝΕ περιλαμβάνουν την πρεδνι-

ζόνη, πρεδνιζολόνη, δεξαμεθαζόνη και τη βουδε-

σονίδη και ανήκουν στη κατηγορία C σύμφωνα με

το FDA. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε περιπτώ-

σεις έξαρσης της νόσου και δεν συνίστανται ως

θεραπεία συντήρησης λόγω των ανεπιθύμητων

δράσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν  στους

ασθενείς έπειτα από μακροχρόνια χρήση22. Μπο-

ρούν να δοθούν από του στόματος ή τοπικά με

ένεμα και σε σοβαρές περιπτώσεις παρεντερικά.

Τα περισσότερα κορτικοστεροειδή μεταβολίζον-

ται από τον πλακούντα στις ανενεργείς τους μορ-

φές. Αντίθετα  η δεξαμεθαζόνη  διαπερνά τον

πλακούντα και για αυτό το λόγο θα πρέπει να

αποφεύγεται23.

Η χρήση των κορτικοστεροειδών κατά τη διάρ-

κεια της εγκυμοσύνης θεωρείται ασφαλής και δεν

έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο τερατογέ-

νεσης, αποβολής ή προωρότητας24. Ωστόσο, σε

πρόσφατη ανασκόπηση παρατηρήθηκε πως ενδο-

μήτρια έκθεση σε κορτικοστεροειδή ενδέχεται να

οδηγήσει σε χαμηλό βάρος γέννησης25. Επίσης,

ενώ στο παρελθόν η χρήση των κορτικοστεροει-

δών στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης έχει συ-

σχετιστεί με υπερωιοσχιστία26,27 ερευνητές στη

Δανία που μελέτησαν όλες τις ζωντανές κυήσεις

στη χώρα σε διάστημα 12 ετών δεν παρατήρησαν

καμία παρόμοια συσχέτιση. Τέλος, η βουδεσονί-

δη μεταβολίζεται σε σημαντικό βαθμό κατά την

πρώτη δίοδό της από το ήπαρ και δεν έχει παρα-

τηρηθεί να προκαλεί εμβρυϊκές ανωμαλίες28.

Αντιβιοτικά

Τα αντιβιοτικά τα οποία χρησιμοποιούνται συ-

χνότερα στην θεραπεία των ΙΦΝΕ είναι η μετρο-

νιδαζόλη (κατηγορία B κατά FDA) και η σιπρο-

φλοξασίνη (κατηγορία C κατά FDA). Βραχείας

διάρκειας χρήση αντιβιοτικών κατά τη διάρκεια

της εγκυμοσύνης δε φαίνεται να σχετίζεται με αυ-

ξημένο κίνδυνο τερατογένεσης29. Η μετρονιδαζό-

λη χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση κολπίτι-

δας σε εγκύους με ΙΦΝΕ κατά το πρώτο τρίμηνο

χωρίς να παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος τερα-

τογένεσης30. Η σιπροφλοξασίνη έχει βρεθεί ότι

προκαλεί βλάβη στους αρθρικούς χόνδρους και

γι’ αυτό δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται31. Τα

αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται κυρίως για την θε-

ραπεία επιπλοκών της νόσου όπως είναι τα απο-

στήματα και τα συρίγγια. 

Ανοσοτροποποιητικά

Μερκαπτοπουρίνη(6-ΜΡ)/Αζαθειοπρίνη (ΑΖΑ)

Οι αντιμεταβολίτες, Μερκαπτοπουρίνη(6-ΜΡ)

και το παράγωγό της, η Αζαθειοπρίνη (ΑΖΑ) εί-

ναι ανάλογα πουρίνης τα οποία παρεμβαίνουν

στη σύνθεση της αδενίνης και γουανίνης. Η χρή-

ση των δύο φαρμάκων αποτελεί ένα από τα πιο

αμφιλεγόμενα θέματα στη θεραπεία εγκύων με

ΙΦΝΕ. Η έλλειψη του απαραίτητου ενζύμου για

την μετατροπή της ΑΖΑ και της 6-ΜΡ στην ενερ-

γό τους μορφή από το εμβρυικό ήπαρ προστα-

τεύει το αναπτυσσόμενο έμβρυο από τον κίνδυνο

τερατογένεσης32. Ώστόσο, η διαμάχη γύρω από

τη χρήση των ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων

πυροδοτείται από την ταξινόμησή τους στην κατη-

γορία D κατά FDA κυρίως διότι προκαλούν κα-

ταστολή του μυελού των οστών. Σήμερα οι αντι-

κρουόμενες απόψεις έχουν εξισορροπηθεί από τη

συνολικά επιτυχημένη χρήση αυτών των φαρμά-

κων σε γυναίκες δέκτες μοσχευμάτων οι οποίες

είχαν εγκυμοσύνες χωρίς επιπλοκές ή στοιχεία

τερατογένεσης33,34.

Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία φαίνεται

ότι η ΑΖΑ και η 6-ΜΡ μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν με ασφάλεια σε εγκύους με ΙΦΝΕ και δε
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θα πρέπει να διακόπτεται η χορήγησή τους κατά

την κύηση35,36. Η πιο πρόσφατη κατευθυντήρια

γραμμή από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση για νόσο

του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα είναι ότι η ΑΖΑ

είναι ασφαλής κατά την κύηση37. Η διακοπή της

θεραπείας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την

έξαρση της νόσου με αποτέλεσμα δυσμενείς επι-

πτώσεις στην κύηση. Ωστόσο, οι κίνδυνοι και τα

οφέλη από την θεραπεία με τους παραπάνω πα-

ράγοντες θα πρέπει πάντοτε να συζητείται μετα-

ξύ της ασθενούς και της ομάδας παρακολούθη-

σης.

Κυκλοσπορίνη

Η κυκλοσπορίνη έχει ανοσοκατασταλτική δράση

αναστέλλοντας τη καλσινευρίνη η οποία ενεργο-

ποιεί τα Τ λεμφοκύτταρα μέσω της παραγωγής

της ιντερλευκίνης 2. Aνήκει στην κατηγορία C

του FDA. Χρησιμοποιείται κυρίως για το έλεγχο

των εξάρσεων της Ελκώδους Κολίτιδας όταν η

νόσος δεν ανταποκρίνεται στην συντηρητική θε-

ραπεία και στα ενδοφλέβια κορτικοστεροειδή38,39.

Τα περισσότερα στοιχεία για την χρήση της κυ-

κλοσπορίνης και την επίδρασή της στην έκβαση

της κύησης προέρχονται από μελέτες σε γυναίκες

δέκτες μοσχευμάτων. Σε μετανάλυση αυτών των

δεδομένων δεν βρέθηκε η χρήση της κυκλοσπορί-

νης να σχετίζεται με συγγενείς ανωμαλίες40. Συγ-

κεκριμένα η συχνότητα εμφάνισης συγγενών

ανωμαλιών σε σύνολο 410 ασθενών ήταν 4,1%

και δε διέφερε σημαντικά από αυτή του γενικού

πληθυσμού. Επιπλέον, σε ανασκόπηση 38 κυήσε-

ων  σε γυναίκες  με μεταμόσχευση ήπατος, δεν

παρατηρήθηκε αύξηση της συχνότητας των επι-

πλοκών ούτε για τη μητέρα αλλά ούτε και για το

έμβρυο, στις γυναίκες που λάμβαναν κυκλοσπο-

ρίνη41. Ωστόσο, η χρήση κυκλοσπορίνης κατά την

κύηση έχει συσχετιστεί με προωρότητα, ενδομή-

τρια υπολειπόμενη ανάπτυξη και χαμηλό βάρος

γέννησης42.

Βιολογικοί παράγοντες

Ο κύριος βιολογικός παράγοντας που χρησιμο-

ποιείται στη θεραπεία των ασθενών με ΙΦΝΕ εί-

ναι το Infliximab το οποίο είναι χειμερικό μονο-

κλωνικό αντίσωμα εναντίον του παράγοντα νέ-

κρωσης όγκου άλφα (ΤΝF-α). Ακόμα χρησιμοποι-

ούνται το Αdalimumab το οποίο είναι ανθρώπινο

μονοκλωνικό αντίσωμα εναντίον του ΤΝF-α και το

Certolizumab το οποίο είναι πεγκυλιωμένο κλά-

σμα ανθρώπινου μονοκλωνικού αντισώματος

εναντίον του ΤΝF-α.

Οι παράγοντες εναντίον του ΤΝF-α έχουν ταξι-

νομηθεί από το FDA στην κατηγορία B διότι αν

και οι δοκιμές σε επίπεδο πειραματόζωων δεν

έδειξαν ότι αυξάνεται ο κίνδυνος επιπλοκών στο

έμβρυο, ωστόσο δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες

σε εγκύους που να αξιολογούν την ασφάλεια αυ-

τών των φαρμάκων στην κύηση. Χορηγούνται κυ-

ρίως ως «επιθετική» θεραπεία σε ασθενείς με

υποτροπιάζουσα νόσο παρά ως θεραπεία συντή-

ρησης.

Για να μπορέσει να αξιολογηθεί η ασφάλεια των

anti-TNFα παραγόντων κατά την κύηση, μεγάλη

σημασία έχει η γνώση των μηχανισμών που είναι

υπεύθυνοι για την μεταφορά ανοσοσφαιρινών

από την μητέρα στο έμβρυο. Το συμπέρασμα

ερευνών σχετικά με τους μηχανισμούς αυτούς εί-

ναι ότι η ΙgG ανοσοσφαιρίνη διαπερνά τον πλα-

κούντα μέσω ειδικών υποδοχέων. Η μεταφορά

αυτή είναι ελάχιστη κατά το πρώτο τρίμηνο και

αυξάνει κυρίως μετά την 20η εβδομάδα κυήσε-

ως43. Επίσης πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει επι-

λεκτική μεταφορά μεταξύ των διαφορετικών τά-

ξεων ανοσοσφαιρινών με το υψηλότερο επίπεδο

IgG ανοσοσφαιρινών  στο αίμα εμβρύων να αντι-

στοιχεί στην τάξη IgG144,45.

Μελέτες όπως των Vasiliauskas et al (2006) σε εγ-

κύους με ΙΦΝΕ έχουν επιβεβαιώσει ότι τα μονο-

κλωνικά αντισώματα  Infliximab και Adalimum-

ab, τα οποία έχουν δομή ΙgG1, διαπερνούν σε μι-

κρό ποσοστό το πλακούντα κατά το πρώτο τρίμη-

νο ενώ η μεταφορά τους αυξάνεται κατά το δεύ-

τερo και τρίτο τρίμηνο. Συγκεκριμένα το Inflix-

imab ανιχνεύτηκε στο αίμα νεογνών κατά την

γέννηση και μέχρι την 21η εβδομάδα ζωής ενώ
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έπαψε να ανιχνεύεται μετά την 28η εβδομάδα

ζωής του νεογνού46,47. 

Όσον αφορά το Certolizumab και την ικανότητά

του να διαπερνά τον πλακούντα, σε παρουσίαση

περιστατικού αναφέρεται ότι σε ασθενή με ΙΦΝΕ

που έλαβε Certolizumab κατά το δεύτερο και τρί-

το τρίμηνο της κύησης δεν ανιχνεύτηκαν επίπεδα

του φαρμάκου στο ομφαλικό αίμα48.  Ωστόσο

στην βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί και περι-

στατικά όπου το Certolizumab ανιχνεύεται στο

ομφαλικό αίμα υποδεικνύοντας την ικανότητα

του φαρμάκου να διαπερνά τον πλακούντα παρά

την διαφορετική του δομή σε σχέση με το Inflix-

imab και Adalimumab49,50.

Δυστυχώς  στην βιβλιογραφία υπάρχει περιορι-

σμένος αριθμός μελετών με μεγάλες σειρές ασθε-

νών που να αφορούν τη χρήση των βιολογικών

παραγόντων σε εγκύους με ΙΦΝΕ και οι περισσό-

τερες πληροφορίες προέρχονται από την χρήση

τους σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Πρόσφατα, η British Society fοr Rheumatology

Biologics Register (BSRBR, 2011) ανέφερε υψη-

λότερη συχνότητα αυτόματων αποβολών σε ασθε-

νείς που έλαβαν βιολογικούς παράγοντες εναν-

τίον του ΤΝF-α και πρότεινε να αποφεύγονται

κατά την περίοδο της σύλληψης51 . Ωστόσο μελέτη

των Κatz et al (2004) που έγινε σε ασθενείς με

ΙΦΝΕ που έλαβαν Infliximab έδειξε ότι η συχνό-

τητα των αποβολών και το ποσοστό γεννήσεων

υγιών νεογνών δε διέφερε από το γενικό πληθυ-

σμό των ΗΠΑ52. Επίσης στο Παγκόσμιο Συνέδριο

Γαστρεντερολογίας (2011) η επίσημη κατευθυν-

τήρια γραμμή ήταν ότι το Infliximab έχει χαμηλό

κίνδυνο για το έμβρυο και ότι η χρήση του επιτρέ-

πεται τόσο κατά τη σύλληψη όσο και κατά το

πρώτο και δεύτερο τρίμηνο σε εγκύους με ΙΦ-

ΝΕ53.

Η χρήση του Adalimumab σε εγκύους με ΙΦΝΕ

στην βιβλιογραφία περιορίζεται σε τρεις παρου-

σιάσεις περιστατικού εγκύων με νόσο του Crohn

που έλαβαν τον παράγοντα κατά της διάρκειας της

εγκυμοσύνης54,55,56. Και οι τρείς κυήσεις ήταν επιτυ-

χείς χωρίς επιπλοκές. Παρομοίως, σε μία παρου-

σίαση περιστατικού εγκύου με νόσο του Crohn που

έλαβε Certolizumab η κύηση ήταν ελεύθερη επι-

πλοκών57. Με βάση τα παραπάνω η μέχρι

σήμερα  κλινική εμπειρία από τη χρήση  βιολογι-

κών παραγόντων εναντίον του ΤΝF-α  φαίνεται

ότι προσφέρει καθησυχαστικά στοιχεία όσον

αφορά την χρήση τους στην κύηση χωρίς να έχει

διαπιστωθεί  αύξηση των περιγεννητικών επιπλο-

κών σε νεογνά που εκτέθηκαν σε παράγοντες

εναντίον του ΤΝF-α κατά την κύηση. Παρόλα αυ-

τά συστήνεται  η θεραπεία να διακόπτεται μετά

την 30η εβδομάδα κύησης προς αποφυγή εμφάνι-

σης τοξικών συγκεντρώσεων των βιολογικών πα-

ραγόντων στο έμβρυο58,59.

Μεθοτρεξάτη και Θαλιδομίδη.

Τόσο η μεθοτρεξάτη όσο και η θαλιδομίδη ανή-

κουν στην κατηγορία Χ κατά FDA γεγονός που

σημαίνει πως έχουν απόλυτη αντένδειξη κατά τη

διάρκεια της κύησης λόγω του αυξημένου κινδύ-

νου τερατογένεσης. Συγκεκριμένα, η μεθοτρεξά-

τη ανταγωνίζεται το φυλλικό οξύ  και η χρήση της

κατά τη διάρκεια της οργανογένεσης (3-8 εβδο-

μάδες κύησης) προκαλεί πολλαπλές συγγενείς

ανωμαλίες γνωστές ως σύνδρομο

αμινοπτερίνης/μεθοτρεξάτης60.  Η θαλιδομίδη

έχει μελετηθεί εκτεταμένα σχετικά με την ικανό-

τητα της να προκαλεί τερατογένεση και πολλα-

πλές συγγενείς ανωμαλίες με κυριότερες τις δυ-

σπλασίες των άκρων συμπεριλαμβανομένων της

φωκομελίας και αμελίας61.

Τρόπος Τοκετού

Έχει παρατηρηθεί πως γυναίκες με ΙΦΝΕ έχουν

σχεδόν διπλάσια πιθανότητα να υποβληθούν σε

καισαρική τομή σε σύγκριση με το γενικό πληθυ-

σμό11.

Σε ασθενείς με νόσο του Crohn η πραγματοποί-

ηση φυσιολογικού τοκετού και κυρίως η χρήση

περινεοτομής έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυ-

νο εμφάνισης ή επιδείνωσης περιπρωκτικής νό-

σου62. Για αυτό το λόγο στις περισσότερες γυναί-

κες προτιμάται η καισαρική τομή επί παρουσίας
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ενεργούς περιπρωκτικής νόσου. Οι ασθενείς σε

ύφεση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως ο γε-

νικός πληθυσμός όσον αφορά τον τρόπο τοκετού

όμως η περινεοτομή καλό θα είναι να αποφεύγε-

ται63. 

Σε μελέτη που έγινε σε εγκύους με ελκώδη κολί-

τιδα που είχαν υποβληθεί σε ειλεοπρωκτική ανα-

στόμωση με τεχνητή λήκυθο, ένα μικρό ποσοστό

ασθενών παρουσίασε μακροχρόνια διαταραχή

της λειτουργίας της τεχνητής ληκύθου μετά το τέ-

λος της κύησης η οποία όμως δε συσχετίστηκε με

τη μέθοδο τοκετού64. 

Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία συμπεραί-

νουμε ότι δεν υπάρχει απόλυτη αντένδειξη για φυ-

σιολογικό τοκετό σε εγκύους με ΙΦΝΕ, κυρίως

όταν η νόσος βρίσκεται σε ύφεση.

Επίλογος

Δεδομένου ότι στο σύνολο των κυήσεων, οι μισές

είναι μη προγραμματισμένες και λόγω των αντι-

κρουόμενων απόψεων που υπάρχουν σχετικά με

την ασφάλεια των φαρμακευτικών θεραπειών σε

εγκύους με ΙΦΝΕ, είναι κρίσιμης σημασίας οι

ασθενείς που επιθυμούν να συλλάβουν να συμ-

βουλευτούν πριν τη σύλληψη μια ομάδα ιατρών

απαρτιζόμενη από μαιευτήρα-γυναικολόγο με

εξειδίκευση στην Περιγεννητική Ιατρική και γα-

στρεντερολόγο. 

Η ομάδα αυτή θα πρέπει να ενημερώσει και να

συζητήσει με την ασθενή θέματα όπως τροποποι-

ήσεις που ενδεχομένως θα χρειαστεί να γίνουν

στη θεραπεία πριν τη σύλληψη, το πλάνο θερα-

πείας κατά τη διάρκεια της κύησης, τους κινδύ-

νους και τα οφέλη από τη χρήση αυτών των φαρ-

μάκων καθώς και τον ασφαλέστερο τρόπο τοκε-

τού.

Στόχος στην αντιμετώπιση εγκύων με ΙΦΝΕ είναι

ο όσο το δυνατόν καλύτερος έλεγχος της νόσου

και η διατήρησή της σε ύφεση τόσο κατά τη σύλ-

ληψη όσο και κατά τη διάρκεια της κύησης. Ωστό-

σο η θεραπεία θα πρέπει να εξατομικεύεται λαμ-

βάνοντας υπ’όψιν τη βαρύτητα της νόσου, την αν-

ταπόκριση σε προηγούμενα θεραπευτικά σχήμα-

τα, την πρόσφατη θεραπεία, την ηλικία κυήσεως

και φυσικά την ασφάλεια κάθε φαρμάκου. Φόβοι

και ανησυχίες σχετικά με την έξαρση της νόσου

κατά την εγκυμοσύνη, τις επιπλοκές που η νόσος

μπορεί να επιφέρει στην κύηση και την εν δυνά-

μει τερατογόνο δράση των φαρμάκων θα πρέπει

να συζητούνται μεταξύ ασθενούς, μαιευτήρα-γυ-

ναικολόγου και γαστρεντερολόγου ώστε να λαμ-

βάνεται η ορθότερη απόφαση προς όφελος τόσο

της μητέρας όσο και του εμβρύου.

Ανακεφαλαιώνοντας, μεγάλη σημασία για την

ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώ-

πιση εγκύων με ΙΦΝΕ έχει ο προγραμματισμός

της κύησης ώστε η νόσος να βρίσκεται σε ύφεση

τόσο κατά την σύλληψη όσο και κατά τη διάρκεια

της κύησης. Η πλειοψηφία των φαρμάκων που

χορηγούνται σε ασθενείς με ΙΦΝΕ και περιγρά-

φονται στην παρούσα ανασκόπηση μπορούν να

χορηγηθούν με ασφάλεια κατά την διάρκεια της

εγκυμοσύνης με εξαίρεση τη μεθοτρεξάτη και τη

θαλιδομίδη. Τέλος η λήψη της απόφασης για τον

τρόπο τοκετού έγκειται στον μαιευτήρα-γυναικο-

λόγο της ασθενούς με την καισαρική τομή να εν-

δείκνυται μόνο σε περιπτώση ενεργούς περιπρω-

κτικής νόσου.

Inflammatory Bowel Disease in Pregnancy
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Summary

Inflammatory Bowel Disease (IBD) is a lifelong

health disorder and affects predominantly young

people in their reproductive years. Female pa-

tients with IBD consist a challenge for Obstetri-
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cians and Gynecologists taking into consideration

the fact that there are many questions regarding

the management of these patients. This review will

examine the present state of knowledge regarding

the safety of the medications used in pregnant

women with IBD. The majority of drugs used to

treat IBD appears to be safe during pregnancy

with the exception of Methotrexate. Another key

point is that pregnant women with IBD should be

followed by a multi-disciplinary team including an

Obstetrician-Gynecologist and a Gastroenterolo-

gist. Pregnancy should be programmed during re-

mission of the disease and pregnant women

should be treated in order to keep the disease in

remission during pregnancy. Finally, IBD is not a

contraindication for vaginal delivery. Cesarean

Section should be performed only in cases of peri-

anal disease or in presence of ileoanal pouch.

Key words:Pregnancy, Inflammatory bowel disease, Crohn’s dis-

ease, Ulcerative colitis, Mode of delivery
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