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Επικουρικός Ιατρός
Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά

▪ Ποιοί είναι οι θεραπευτικοί μας στόχοι?
▪ Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις επιλογές μας?

▪ Πως μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τις ήδη
υπάρχουσες φαρμακευτικές αγωγές?

▪ Στόχοι θεραπείας
▪ Αλλαγή προσέγγισης σε στρατηγική “Treat-to-

Target” αντίστοιχα με το πρότυπο στη ΡΑ και στο
ΣΔ.
▪ Στόχος η βελτίωση της έκβασης και η μείωση του
κινδύνου μόνιμων βλαβών στα όργανα στόχους.

Peyrin-Biroulet et al. Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory Bowel Disease (STRIDE): Determining Therapeutic
Goals for Treat-to-Target. Am J Gastroenterol 2015; 110:1324–1338

▪ Στόχοι στη Νόσο Crohn (Composite end point)

▪ Κλινική/ PRO (patient reported outcome) ύφεση που ορίζεται

ως ύφεση του κοιλιακού άλγους και των διαρροιών/διαταραχών
κενώσεων ΚΑΙ ενδοσκοπική ύφεση που ορίζεται ως απουσία
ελκών στην ειλεοκολονοσκόπηση (ή υποστροφή των ευρημάτων
φλεγμονής στον απεικονιστικό έλεγχο σε ασθενείς που δεν είναι
δυνατό να εκτιμηθούν πλήρως με ειλεοκολονοσκόπηση),

Peyrin-Biroulet et al. Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory Bowel Disease (STRIDE): Determining Therapeutic
Goals for Treat-to-Target. Am J Gastroenterol 2015; 110:1324–1338

▪ Στόχοι στην Ελκώδη Κολίτιδα (Composite end point)

▪ Κλινική/ PRO (patient reported outcome) ύφεση που ορίζεται

ως ύφεση της αιμορραγίας από το ορθό και των
διαρροιών/διαταραχών κενώσεων ΚΑΙ ενδοσκοπική ύφεση που
ορίζεται ως υποστροφή της ευθρυπτότητας και των ελκών στην
σιγμοειδοσκόπηση ή κολονοσκόπηση.

Peyrin-Biroulet et al. Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory Bowel Disease (STRIDE): Determining Therapeutic
Goals for Treat-to-Target. Am J Gastroenterol 2015; 110:1324–1338

Ιστολογικοί στόχοι
❑ Η Ιστολογική ύφεση δεν αποτελεί στόχο.
Βιοδείκτες
❑ Οι διαθέσιμοι βιοδείκτες περιλαμβάνοντας τη
CRP και την FC δεν αποτελούν στόχους.
❑ Η CRP και η FC αποτελούν επικουρικά
εργαλεία για την εκτίμηση της φλεγμονής που
χρησιμοποιούνται στην παρακολούθηση.

Peyrin-Biroulet et al. Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory Bowel Disease (STRIDE): Determining Therapeutic
Goals for Treat-to-Target. Am J Gastroenterol 2015; 110:1324–1338

Infliximab: Endoscopic Healing, Reduced
Hospitalization and Surgeries in ACCENT I1
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Patients with no healing (n=74)

46%

Rate per 100 patients (%)

40

30

Patients with healing at 1 visit (10
or 54 week) (n=16)

25%

Patients with healing at both visits
(10 and 54 week)

20

8%

10
(34*) (4*)
0

0%

Hospitalization
*Number of events in all patients in endoscopic substudy
1. Rutgeerts P, et al. Gastroenterology. 2004;126:402-13.
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0%

Surgery

0%

Mucosal Healing is Associated With Better
Disease Outcome1
Clinical outcome during years 3 and 4 depending on
endoscopic score at year 2
P=0.036
Patients in remission (%)

80

70.8

SES-CD=0 (n=24)

70

SES-CD=1–9 (n=22)

60
50
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P=0.009
27.3

30

22.7
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10

4.2

0
Remission off steroids
SES-CD=Simple Endoscopic Score Crohn’s Disease.
1. Baert F, et al. Gastroenteroly. 2010;138(2):463–8.

New or active draining
fistula

Προγνωστικοί παράγοντες που επιβάλουν διαφορετική
προσέγγιση
Νόσος Crohn

Ελκώδης κολίτιδα

Νεαρή ηλικία

Νεαρή ηλικία

Χρήση στεροειδών στη διάγνωση

Χρήση στεροειδών στη διάγνωση

Εκτεταμένη νόσος λεπτού εντέρου

Εκτεταμένη νόσος

Βαθειά έλκη σε ενδοσκόπηση

Βαθειά έλκη σε ενδοσκόπηση

Κάπνισμα
Προσβολή ανωτέρου πεπτικού
Συριγγοποιός-στενωτική νόσος
Περιπρωκτική νόσος
Colombel et al. Management Strategies to Improve Outcomes of Patients With Inflammatory Bowel Diseases. Gastroenterology
2017;152:351–361

Colombel et al. Management Strategies to Improve Outcomes of Patients With Inflammatory Bowel Diseases. Gastroenterology
2017;152:351–361
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▪

ECCO Statement 5B1 (UC 2016) Mild to moderately active left-sided
ulcerative colitis should initially be treated with a 5ASA enema ≥ 1g/day
combined with oral mesalazine ≥ 2.4 g/day [EL1], which is more effective
than oral aminosalicylates or topical aminosalicylates or steroids alone [EL1].
Topical mesalazine is more effective than topical steroids [EL1]. Once daily
dosing with 5ASA is as effective as divided doses [EL1]. Systemic
corticosteroids are appropriate in patients with moderate to severe activity and
in those with mild activity who do not respond to mesalazine [EL1].

▪ ECCO Statement 5C (UC 2016) Mild to moderately active extensive

ulcerative colitis should initially be treated with an aminosalicylate
enema 1g/day [EL1] combined with oral mesalazine ≥ 2.4 g/day [EL1].
Once daily dosing with 5ASA is as effective as divided doses [EL1].
Systemic corticosteroids are appropriate in patients with moderate to
severe activity and in those with mild activity who do not respond to
mesalazine [EL1]. Severe extensive colitis is an indication for hospital
admission for intensive treatment [EL1]

•Συνδυασμός από του στόματος και τοπικής θεραπείας!
•Σχήμα χορήγησης. Ισοδύναμα αποτελέσματα σε
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια μεταξύ εφ άπαξ
χορήγησης και διαιρούμενης δόσης. Ίσως καλύτερη
συμμόρφωση, ίσως πιο cost-effective, καλύτερα
αποτελέσματα σε αριστερή κολίτιδα με εφ άπαξ σχήμα.

Safdi et al. 1997, Marteau et al. 2005, ECCO guidelines, Lichtenstein et al. 2014, Gillespie et al. 2014, Tong
et al.2012

▪

Δόση. 4.8 gr vs 2.4 gr. Ίσως καλύτερα αποτελέσματα
σε ασθενής που έχριζαν κορτικοστεροειδών ή πάνω
από δύο φάρμακα και σε μέτρια νόσο.

▪

40-80% των ασθενών παρουσιάζουν ανταπόκριση σε
2-4 εβδομάδες. Σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται
στις πρώτες 8 εβδομάδες αύξηση δόσης προ αλλαγής
θεραπείας ή προσθήκης στεροειδών.

Sandborn WJ et al. Delayed-release oral mesalamine 4.8 g/day (800-mg tablet) is effective for patients with moderately active
ulcerative colitis. Gastroenterology 2009 Dec;137(6):1934-43.
Lichtenstein GR et al. Randomised clinical trial: delayed-release oral mesalazine 4.8 g/day vs. 2.4 g/day in endoscopic mucosal
healing--ASCEND I and II combined analysis. Aliment Pharmacol Ther. 2011 Mar;33(6):672-8
Kamm MA, Lichtenstein GR, Sandborn WJ, et al. Effect of extended MMX mesalamine therapy for acute, mild-to-moderate
ulcerative colitis. Inflamm Bowel Dis. 2009;15(1):1–8

▪ ECCO Statement 6E (2012) The minimum effective dose of oral 5-ASA

is 1.2 g per day [EL1a, RG A]. For rectal treatment 3 g/week in divided
doses is sufficient to maintain remission. The dose can be tailored
individually according to efficacy and in some cases higher doses ± topical
5-ASA is useful [EL5, RG D]. Once daily administration of 5-ASA has
been proven to be at least as effective as twice or three-times daily
administration, with no increased side effects [EL1a, RG A]. Although
sulfasalazine is equally or slightly more effective [EL1a, RG A], other oral
5-ASA preparations are preferred for toxicity reasons. All the different
available preparations of oral 5-ASA are effective [EL1a, RG A]. There is
no robust evidence to support the choice of any specific 5-ASA
preparation for maintenance [EL1a, RG A]

▪
▪

▪

Η δόση συντήρησης θα πρέπει να είναι η δόση με την οποία
επετεύχθη η ύφεση.
Η μείωση της δόσης φαίνεται να είναι ασφαλής σε ασθενείς που
έχουν επιτύχει πλήρη ύφεση (συμπεριλαμβάνοντας
βλεννογονικής επούλωσης)
Σε ασθενείς <40 ετών, εκτεταμένη νόσο υψηλότερα ποσοστά και
διάρκεια ύφεσης με υψηλές δόσεις συντήρησης.

Takeshima F, et al. Efficacy of long-term 4.0 g/day mesalazine [Pentasa] for maintenance therapy in ulcerative colitis. Med Sci Monit 2014;20:1314–8.
David T. Rubin et al. Ulcerative Colitis Remission Status After Induction With Mesalazine Predicts Maintenance Outcomes: the MOMENTUM Trial Journal of
Crohn's and Colitis, 2016, 925–933
Pica RA randomized trial comparing 4.8 vs. 2.4 g/day of oral mesalazine for maintenance of remission in ulcerative colitis. Dig Liver Dis. 2015 Nov;47(11):933-7.
Chadwick Williams et al. Optimizing clinical use of mesalazine (5-aminosalicylic acid) in inflammatory bowel disease. Ther Adv Gastroenterol (2011) 4(4) 237248

▪ ECCO Statement 5F (2012) The response to intravenous steroids

is best assessed objectively around the third day [EL2b, RGB].
Treatment options including colectomy should be discussed with
patients with severely active UC not responding to intravenous
steroids. Second line therapy with either ciclosporin [EL1b, RG B],
or infliximab [EL1b, RG B] or tacrolimus [EL4, RG C] may be
appropriate. If there is no improvement within 4–7 days of salvage
therapy, colectomy is recommended [EL4, RG C]. Third line
medical therapy may be considered at a specialist centre [EL4, RG
C].

▪ Δεν είναι όλοι οι ασθενείς το ίδιο
▪ Τα ποσοστά κολεκτομής σχετίζονται με τον αριθμό
των κριτηρίων T&W κατά την εισαγωγή

≥6 αιμορραγικών
κενώσεων και
+1
+2
+3
+4

Ποσοστά
κολεκτομής
9%
31%
48%
45%

Dinesen LC et al. The pattern and outcome of acute severe colitis. J Crohns Colitis. 2010 Oct;4(4):431-7

▪ Εντατικοποιημένο σχήμα IFX (κάθαρση, απώλεια
στα κόπρανα, φλεγμονώδες φορτίο)

Hindryckx P et al. Review article: dose optimisation of infliximab for acute severe ulcerative colitis.Aliment Pharmacol
Ther. 2017 Jan

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Υψηλή CRP (?)
Χαμηλή αλβουμίνη (?)
Αυξημένος λόγος CRP/albumin (?)
Απεικονιστικά ευρήματα (?)
Ενδοσκοπικές βλάβες (?)
Χαρακτηριστικά ασθενούς (BMI, έκταση
νόσου) (?)

▪ Αναγκαία η διενέργεια RCT

N. Crohn

Charles N Bernstein Treatment of IBD: Where We Are and Where We Are Going Am J Gastroenterol
2015; 110:114–126

UC

N. Crohn

Charles N Bernstein Treatment of IBD: Where We Are and Where We Are Going Am J Gastroenterol
2015; 110:114–126

•

Βελτιστοποίηση αγωγής με Αζαθειοπρίνη/ 6-ΜΡ

Εμπειρικά
–Ελέγχουμε τα λευκά και το MCV
–Αν μας επιτρέπουν, ανεβάζουμε τη δόση σε 3 mg/kg
–Στενή παρακολούθηση λευκών και τύπου λευκών
–Μικρό όφελος αν ο ασθενής λαμβάνει ήδη επαρκή θεραπεία.
–Μπορεί να εμφανιστεί ηπατοτοξικότητα.

Με μέτρηση μεταβολιτών της ΜΡ (6-TGN και 6-MeMP)

Rishi M et al Optimizing the use of thiopurines in inflammatory bowel disease. Ther Adv Chronic Dis 2015, Vol. 6(3) 138–146

▪ Με έλεγχο επιπέδων μείωση παρενεργειών και

βελτίωση αποτελεσματικότητας, αλλά συνέχιση
στενής παρακολούθησης
▪ Σε ασθενείς με αύξηση τρανσαμινασών
(hypermethylators) προσθήκη Αλλοπουρινόλης
με ταυτόχρονη μείωση αζαθειοπρίνης/6-ΜΡ στο
10-20% της δόσης (προσοχή σε λευκοπενία,
τοξική επιδερμική νεκρόλυση). Ιδανικά με
μέτρηση επιπέδων TGN
▪ Προσθήκη 5-ASA, Σουλφασαλαζίνης (αναστολή
ΤΡΜΤ) (?)

Moon W et al. Review article: recent advances in pharmacogenetics and pharmacokinetics for safe and effective
thiopurine therapy in inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther. 2016

UC

N. Crohn

Charles N Bernstein Treatment of IBD: Where We Are and Where We Are Going Am J Gastroenterol
2015; 110:114–126

▪ Βελτιστοποίηση αγωγής με anti-TNF
▪ Combo vs Mono
▪ SONIC (CD), καλύτερα αποτελέσματα συνδυαστικής

θεραπείας IFX+AZA σε CS-free remission, βλεννογονική
επούλωση.
▪ SUCCESS (UC) σε CS-free remission

Αλλά:
▪ Νέοι άντρες <35 (HSTCL) (?)
▪ EBV IgG (-) (Αιμοφαγοκυτταρικό) (?)
▪ Ηλικιωμένοι (λοιμώξεις, λέμφωμα) (?)
▪
▪
▪
▪

Ισχύουν τα ίδια και για Adalimumab?
Σε ποια δόση η ΑΖΑ?
Για πόσο διάστημα?
Τι γίνεται με όσους έχουν αποτύχει αρχικά σε ΑΖΑ?
Colombel et al. Infliximab, Azathioprine, or Combination Therapy for Crohn’s Disease. N Engl J Med 2010;362:1383-95.
Remo Panaccione et al. Combination Therapy With Infliximab and Azathioprine Is Superior to Monotherapy With Either
Agent in Ulcerative Colitis. Gastroenterology 2014;146:392–400

▪ Συνδυασμός Adalimumab + ΑΖΑ
▪ CD δυο αναδρομικές μελέτες παρουσιάζουν όφελος
όσον αφορά τη κλινική ύφεση, μια προοπτική μελέτη
(DIAMOND) χωρίς διαφορά όσον αφορά τη κλινική
ύφεση την 26 εβδομάδα αλλά καλύτερα ποσοστά
βλεννογονικής βελτίωσης στην ομάδα συνδυασμού.
▪ UC ???

Reenaers C. et al. Does co-treatment with immunosuppressors improve outcome in patient with Crohn’s disease
treated with adalimumab? Aliment Pharmacol Ther 2012; 36: 1040–1048.
Ishida K. et al. Clinical effects of adalimumab treatment with concomitant azathioprine in Japanese Crohn’s disease
patients. World J Gastroenterol 2013; 19: 2676–2682
Matsumoto T. et al. Adalimumab Monotherapy and a Combination with Azathioprine for Crohn's Disease: A
Prospective, Randomized Trial. J Crohns Colitis2016 Nov;10(11):1259-1266

▪ Δόση ΑΖΑ.
▪ Σε SONIC και SUCCESS 2-2.5 mg/Kg
▪ Σε πρόσφατη μελέτη σε ασθενείς με IFX-AZA για 1
έτος και 6 μήνες βαθειά ύφεση η μείωση της δόσης
της ΑΖΑ στη μισή δεν επηρέασε τα trough levels του
IFX στο 1 έτος. ( 6-TNG <105 pmoles σχετιζόταν με
μείωση των trough levels)

E. Del Tedesco et al. Azathioprine dose reduction in patients with inflammatory bowel disease on combination therapy: a
prospective study OP010 ECCO 2016

▪ Για πόσο διάστημα ο συνδυασμός?
▪ διακοπή του ΙΜΜ μετά από τουλάχιστον 6 μήνες συνδυαστικής θεραπείας μπορεί

να πραγματοποιηθεί σε ασθενείς με Crohn υπό IFX και εμμένουσα ανταπόκριση
εφόσον υπάρχουν εντοπίσημα IFX trough levels τη στιγμή της διακοπής.
(ιδανικά >5 μg/ml)
▪ Προγνωστικοί παράγοντες για μακροχρόνια ανταπόκριση μετά τη διακοπή ΙΜΜ

τα trough levels, η CRP και η ανάγκη εντατικοποίησης προ διακοπής ΙΜΜ.

David Drobne et al. Withdrawal of Immunomodulators After
Co-treatment Does Not Reduce Trough Level of Infliximab in
Patients With Crohn’s Disease Clinical Gastroenterology and
Hepatology 2015;13:514–521

▪ Προηγούμενη αποτυχία

σε AZA?

▪ Η προσθήκη θειοπουρινών

στη θεραπεία με IFX
αποτρέπει την εμφάνιση
ADA ανεξάρτητα από την
παρελθούσα κλινική
ανταπόκριση σε
θειοπουρίνες.

Haggai Bar-Yoseph et al. Prevention of Antidrug Antibody Formation to Infliximab in Crohn’s Patients With Prior Failure of
Thiopurines. Clinical Gastroenterology and Hepatology 2017;15:69–75

UC
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▪ Περίπου το 1/3 των ασθενών παρουσιάζει πρωτογενή
μη ανταπόκριση (αποτυχία ανταπόκρισης στο σχήμα
επαγωγής) και περίπου το 50% των αρχικά
ανταποκριθέντων παρουσιάζει απώλεια της
ανταπόκρισης (δευτερογενής μη ανταπόκριση) στη

πορεία.

Casper Steenholdt et al. Optimizing Treatment with TNF Inhibitors in Inflammatory Bowel Disease by
Monitoring Drug Levels and Antidrug Antibodies. Inflamm Bowel Dis 2016;22:1999–2015

▪ Εμπειρική vs Εξατομικευμένης (TDM)
▪ “Εμπειρική” στρατηγική όπου αρχικά έχουμε εντατικοποίηση του

θεραπευτικού σχήματος ταυτόχρονα με τη βελτιστοποίηση της
συγχορηγούμενης αγωγής με ΙΜΜ.
▪ Αλλαγή εν συνεχεία εντός ίδιας κατηγορίας φαρμάκων (αλλαγή σε
άλλο anti-TNF)
▪ Αλλαγή σε παράγοντα άλλης κατηγορίας με διαφορετικό τρόπο
δράσης (Vedolizumab, Ustekinumab) μετά την αποτυχία σε
διαφορετικούς anti-TNF.
▪ Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην άποψη ότι είναι προτιμότερο να
εξαντληθεί μια θεραπευτική επιλογή προ της διακοπής της.

Casper Steenholdt et al. Optimizing Treatment with TNF Inhibitors in Inflammatory Bowel Disease by
Monitoring Drug Levels and Antidrug Antibodies. Inflamm Bowel Dis 2016;22:1999–2015

“Εξατομικευμένη” στρατηγική (TDM)

S. Ben-Horin et al. Review article: loss of response to anti-TNF treatments in Crohn’s
disease. Aliment Pharmacol Ther 2011; 33: 987–995

•Ποια επίπεδα θεωρούνται θεραπευτικά?
•Οι περισσότερες μελέτες φαίνεται να καταλήγουν σε trough > 3
μg/mL για IFX
• 4.8-5.9 μg/mL για Adalimumab (?)

• Τα επίπεδα αυτά ισχύουν και για βλεννογονική επούλωση (?)

Adedokun et al. Association between serum concentration of infliximab and efficacy in adult patients with ulcerative colitis. Gastoenterology 2014
Dec;147(6):1296-1307
Cornillie et al. Postinduction serum infliximab trough level and decrease of C-reactive protein level are associated with durable sustained response to
infliximab: a retrospective analysis of the ACCENT I trial. Gut 2014 Nov;63(11):1721-7.
Bortlik et al. Infliximab trough levels may predict sustained response to infliximab in patients with Crohn's disease. J Crohns Colitis. 2013 Oct;7(9):736-43
Niels Vande Casteele et. al The relationship between infliximab concentrations, antibodies to infliximab and disease activity in Crohn’s disease. Gut
2015;64:1539–1545
Giorgia Bodini et al Adalimumab Trough Levels and Response to Biological Treatment in Patients With Infl ammatory Bowel Disease: A Useful Cutoff in
Clinical Practice doi: 10.1038/ajg.2015.10
Xavier Roblin et al Development of an Algorithm Incorporating Pharmacokinetics of Adalimumab in Inflammatory Bowel Diseases. Am J Gastroenterol
2014; 109:1250–1256

• Έχουν σημασία τα επίπεδα ADA (?)
• Transient vs Persistent ADA (?)

• Παρουσία υψηλών επιπέδων ADA ή παρουσία ADA σε
πολλάπλές μετρήσεις ίσως καλύτερα αλλαγή anti-TNF
• Παρουσία χαμηλών επιπέδων ADA μπορεί να
πραγματοποιηθεί εντατικοποίηση δόσης anti-TNF με
ταυτόχρονη προσθήκη ΙΜΜ

Casper Steenholdt et al. Optimizing Treatment with TNF Inhibitors in Inflammatory Bowel Disease by Monitoring Drug
Levels and Antidrug Antibodies. Inflamm Bowel Dis 2016;22:1999–2015
Gil Y. Melmed et al. Appropriateness of Testing for Anti–Tumor Necrosis Factor Agent and Antibody Concentrations,
and Interpretation of Results. Clinical Gastroenterology and Hepatology 2016;14:1302–1309

Πρόβλημα με την αξιοπιστία μετρήσεων, πολλαπλές μέθοδοι

Casper Steenholdt et al. Optimizing Treatment with TNF Inhibitors in Inflammatory Bowel Disease by Monitoring Drug
Levels and Antidrug Antibodies. Inflamm Bowel Dis 2016;22:1999–2015

▪ Έχουν διαφορά οι δύο προσεγγίσεις τελικά?
▪ “Εξατομικευμένη” cost effective αλλά ανάλογα
κλινικά αποτελέσματα με “εμπειρική”
▪ Αποφυγή μη αποτελεσματικών εντατικοποίησεων

▪ Στοχευμένη προσέγγιση

Steenholdt C et al. Individualised therapy is more cost-effective than dose intensification in patients with Crohn’s disease
who lose response to anti-TNF treatment: a randomised, controlled trial. Gut. 2014;63:919–927
Steenholdt C. et al. Optimizing Treatment with TNF Inhibitors in Inflammatory Bowel Disease by Monitoring Drug
Levels and Antidrug Antibodies. Inflamm Bowel Dis 2016;22:1999–2015
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παράγοντες

Επιλογή θεραπείας

Ασθενείς υψηλού
κινδύνου- πρώιμη
συνδυαστική θεραπεία
Ασθενείς χαμηλού
κινδύνου ταχεία step up
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κινδύνου- πρώιμη
συνδυαστική θεραπεία
Ασθενείς χαμηλού
κινδύνου ταχεία step up

Πρόβλεψη ανταπόκρισης στη
θεραπεία, καθορισμός
υποψηφίων για πρώιμο
χειρουργείο
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Ασθενείς υψηλού
κινδύνου- πρώιμη
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Ασθενείς χαμηλού
κινδύνου ταχεία step up

Νέα προγνωστικά
εργαλεία:
omics, ορολογικοί
δείκτες, βιοδείκτες
ορού και κοπράνων

Πρόβλεψη ανταπόκρισης στη
θεραπεία, καθορισμός
υποψηφίων για πρώιμο
χειρουργείο

Treat to Target: Απουσία συμπτωμάτων και βλεννογονική επούλωση
Στενός έλεγχος: συχνή επανεκτίμηση/ παρακολούθηση φαρμακοκινητικής/
αντικειμενική παρακολούθηση νόσου

“Ask me no questions
and I’ll tell you no lies”

Oliver Goldsmith
Irish novelist

