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Περιγραφή περίπτωσης
Ασθενής 62 ετών με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης και 
νόσου Crohn (διαγνωσμένη πριν από ένα χρόνο και υπό 
φαρμακευτική αγωγή) εισήχθη στο τμήμα επειγόντων 
περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων σε 
κώμα και ακολούθως διασωληνώθηκε και μεταφέρθη-
κε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η αξονική τομο-
γραφία εγκεφάλου δεν έδειξε παθολογικά ευρήματα. 
Η διαγνωστική διερεύνηση δεν ανέδειξε κάποια άλλη 
αιτία κώματος. Ωστόσο, η μαγνητική τομογραφία εγκε-
φάλου καθώς και η νέα αξονική τομογραφία εγκεφάλου 

24 ώρες αργότερα αποκάλυψαν μεγάλες ισχαιμικές 
περιοχές βρεγματο-ινιακά αμφοτερόπλευρα (Εικόνα 1).  
Η διαθωρακική και διοισοφάγεια υπερηχοκαρδιογραφι-
κή μελέτη ανέδειξαν μεγάλο θρόμβο στην αριστερή κοι-
λία της καρδιάς (Εικόνα 2) και ο ασθενής υποβλήθηκε σε 
θεραπεία με κλασσική ηπαρίνη. Οι δοκιμασίες για έλεγχο 
θρομβοφιλίας ήταν αρνητικές και μετά από 15 ημέρες, 
επαναλήφθηκε η διοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφική 
μελέτη χωρίς να απεικονίζεται πια θρόμβος. Ο ασθενής 
τελικά απεβίωσε μετά από μακρά παραμονή στη Μονάδα  
Εντατικής Θεραπείας  λόγω σηπτικής καταπληξίας.

SUMMARY

Crohn's disease is often characterized by hypercoagulability (possibly in the context of generalized inflam-
mation) increasing the risk of venous or arterial thromboembolism. This case represents a rare case of 
simultaneous detection of cerebral thrombosis and thrombosis in the left ventricle. Left ventricular throm-
bosis is rare in people with Crohn's disease but still possible especially in the active setting of inflamma-
tory bowel disease. This is why physicians need to be particularly aware of the early detection of these 
complications in Crohn's disease.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η νόσος του Crohn συχνά χαρακτηρίζεται από υπερπηκτικότητα (πιθανά στα πλαίσια γενικευμένης 
φλεγμονής) αυξάνοντας τον κίνδυνο φλεβικής ή αρτηριακής θρομβοεμβολής. Η συγκεκριμένη περί-
πτωση ασθενή αποτελεί μια σπάνια περίπτωση ταυτόχρονης ανίχνευσης εγκεφαλικής θρόμβωσης 
και θρόμβωσης στην αριστερή κοιλία. Η θρόμβωση της αριστερής κοιλίας είναι σπάνια σε άτομα με 
νόσο του Crohn, αλλά όχι απίθανη, ιδιαίτερα στο ενεργό περιβάλλον της φλεγμονώδους νόσου του 
εντέρου. Για το λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτεροι ευαισθητοποίηση των ιατρών στην έγκαιρη ανίχνευ-
ση αυτών των επιπλοκών στην νόσο Crohn.
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Εικόνα 1: Απεικόνιση εγκεφάλου: Αμφοτερόπλευρες ισχαιμικές βλάβες βρεγματο-ινιακά σε 
i) αξονική τομογραφία, ii) μαγνητική τομογραφία με T2 ακολουθίες σε εγκάρσιο επίπεδο, 
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iii) μαγνητική τομογραφία με T2 ακολουθίες σε οβελιαίο επίπεδο iv) μαγνητική τομογραφία 
με T2 ακολουθίες με σκιαγραφικό σε εγκάρσιο επίπεδο

Εικόνα 2: Υπερηχοκαρδιογραφία: Θρόμβος αριστερής καρδιακής κοιλίας σε i) διαθωρακική 
και ii-iii) διοισοφάγεια μελέτη

Συζήτηση
Τα ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδιά αποτελούν 
μια σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας. Συ-
χνά εμφανίζονται σε άτομα με συστηματική νόσο και συ-
χνά συνδέονται με αυτή. Η νόσος του Crohn συγκεκριμένα 
οδηγεί σε υπερπηκτική κατάσταση αυξάνοντας τον κίν-
δυνο φλεβικής ή αρτηριακής θρόμβωσης και εμβολής. 
(1,2) Αυτή η περίπτωση ασθενή αποτελεί μια σπάνια περί-
πτωση ταυτόχρονης ανίχνευσης εγκεφαλικής θρόμβω-

σης και θρόμβωσης στην αριστερή κοιλία. Η θρόμβωση 
της αριστερής κοιλίας είναι σπάνια σε άτομα με νόσο του 
Crohn,(3,4) αλλά όχι απίθανη ιδιαίτερα στην ενεργή φάση 
της ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου και 
χωρίς προηγούμενες ανωμαλίες κίνησης του τοιχώματος 
του μυοκαρδίου. Οι ιατροί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί 
και ευαοσθητοποιημένοι προκειμένου να αποφύγουν τις 
συγκεκριμένες επιπλοκές αυτής της κατάστασης.
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