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Περίληψη 

Τον Αύγουστο του 2001, μετά τη δημοσίευση μιας κλινικής μελέτης που 

περιέλαβε 20 ασθενείς με αιμορραγία από τον γαστρεντερικό σωλήνα αγνώστου 

αιτιολογίας (1), το FDA (Food and Drug Administration) ενέκρινε την χρήση στη 

κλινική πράξη της ενδοσκοπικής κάψουλας. Η ενδοσκοπική κάψουλα έχει μέγεθος 

που επιτρέπει την εύκολη κατάποση (11mm x 26 mm), περιέχει μια μικρoσκοπική 

κάμερα (CMOS) που λαμβάνει 2 εικόνες/δευτερόλεπτο, έχει διάρκεια λειτουργίας 

περίπου 8 ώρες και η κίνηση της γίνεται με τον περισταλτισμό του εντέρου. Ο 

ασθενής πρέπει να είναι νηστικός για 8- 12 ώρες πριν την εξέταση ενώ μετά την 

κατάποση της κάψουλας μπορεί να συνεχίσει τις καθημερινές του δραστηριότητες. Η 

διάγνωση της παθολογίας του λεπτού εντέρου με τις κλασσικές ενδοσκοπικές και 

ακτινολογικές μεθόδους είναι πολλές φορές ανεπαρκής. Η ενδοσκοπική κάψουλα 

υπερέχει των ακτινολογικών εξετάσεων και της προωθητικής εντεροσκόπησης στην 

διάγνωση της αιμορραγίας από το γαστρεντερικό σωλήνα αγνώστου αιτιολογίας και 

θεωρείται εξέταση εκλογής σε ασθενείς με υποψία νόσου Crohn όταν ο κλασσικός 

ενδοσκοπικός και ακτινολογικός έλεγχος είναι αρνητικός.  Άλλες ενδείξεις αποτελούν 

η διάγνωση όγκων του λεπτού εντέρου, η παρακολούθηση ασθενών με σύνδρομα 

πολυποδίασης, η διάγνωση της εντεροπάθειας από μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη 

καθώς και η διάγνωση των επιπλοκών της κοιλιοκάκης.    
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Abstract 

On August 2001 after the publication of a clinical study including 20 patients with 

obscure gastrointestinal bleeding, FDA (Food and Drug Administration) approved the 

clinical use of wireless capsule endoscopy (1). Capsule endoscope measures 11mm x 

26mm thus it is easily swallowed. It is accompanied by a microscopic camera which 

takes 2 pictures/sec, it has a lifespan of approximately eight hours and it moves by 

small bowel peristalsis. The patient must fast 8 to 12 hours before the procedure but 

after the ingestion of the capsule he can continue his daily activities. The diagnosis of 

small bowel pathology with the regular endoscopic and radiological procedures is not 

always sufficient. Capsule endoscopy is superior to barium x-ray of the small bowel 

and push enteroscopy in diagnosing obscure gastrointestinal bleeding and is the 

examination of choice for patients with suspected Crohn’s disease when the regular 

endoscopic and radiological examinations are negative. Other potential indications 

include the diagnosis of small bowel tumors, the surveillance of hereditary polyposis 



syndromes, the diagnosis of nonsteroidal anti-inflammatory drugs enteropathy and 

finally the diagnosis of complications in celiac disease.   
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1. Εισαγωγή 

 Η εφαρμογή της ενδοσκόπησης έχει επιτρέψει τη μελέτη του βλεννογόνου του 

οισοφάγου, του στομάχου, του εγγύς λεπτού εντέρου, τμήματος του τελικού ειλεού 

και του παχέος εντέρου. Ωστόσο παραμένει πάντα ένα σημαντικό τμήμα του λεπτού 

εντέρου, το οποίο δεν μπορεί να εξεταστεί ενδοσκοπικά παρά μόνο με την 

εντεροσκόπηση κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, μια τεχνική ιδιαίτερα 

επεμβατική. Η διάβαση του λεπτού εντέρου και η εντερόκλυση που αποτελούσαν 

μέχρι σήμερα τις εξετάσεις εκλογής για την ανεύρεση παθολογίας στο λεπτό έντερο  

είναι πολλές φορές ανεπαρκείς, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επίπεδες βλάβες στο 

βλεννογόνο.  Η ανακάλυψη της ενδοσκοπικής κάψουλας έδωσε τη δυνατότητα της 

ανώδυνης εξέτασης ολόκληρου του λεπτού εντέρου.         

 

2. Κλασσικές διαγνωστικές τεχνικές εξέτασης του λεπτού εντέρου. 

2.1 Ενδοσκοπικές 

 Η  προωθητική εντεροσκόπηση (push enteroscopy) παρά την βελτίωση των 

ενδοσκοπίων, δίνει τη δυνατότητα εξέτασης του λεπτού εντέρου για απόσταση από 

60 έως 120cm περιφερικά του συνδέσμου του Treitz. Οι επιπλοκές της εξέτασης 

κυρίως σχετίζονται με τη χρήση οδηγού σωλήνα (overtube) για την προώθηση του 

ενδοσκοπίου σε μεγαλύτερο βάθος και είναι η διάτρηση, το αιμάτωμα και οι σχάσεις 

στο βλεννογόνο. Η διαγνωστική ικανότητα της προωθητικής εντεροσκόπησης στη 

διερεύνηση της αιμορραγίας του γαστρεντερικού σωλήνα κυμαίνεται από 30-50% 

(2). Το σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της εξέτασης σε σχέση με τη ‘sonde’ 

εντεροσκόπηση (sonde enteroscopy) και την ενδοσκοπική κάψουλα, είναι η 

δυνατότητα που παρέχεται για τη λήψη βιοψιών και την εφαρμογή ενδοσκοπικής 

θεραπείας.  



Η χρήση της ‘sonde’ εντεροσκόπησης αν και θεωρητικά δίνει τη δυνατότητα 

εξέτασης όλου του λεπτού εντέρου, στο 75% των ασθενών ο τελικός ειλεός 

παραμένει απροσπέλαστος (3). Η εξέταση αυτή έχει σήμερα εγκαταλειφθεί γιατί 

προκαλεί δυσφορία στους ασθενείς, μπορεί να είναι επώδυνη, είναι χρονοβόρα ενώ 

δεν υπάρχει η δυνατότητα λήψης βιοψιών ή εφαρμογής θεραπείας. 

Η διεγχειρητική εντεροσκόπηση είναι η εξέταση που δίνει τη δυνατότητα ελέγχου 

ολοκλήρου του λεπτού εντέρου με τη χρήση εντεροσκοπίου ή κλασσικού 

κολονοσκοπίου το οποίο προωθείται στο λεπτό έντερο κατά τη διάρκεια της 

λαπαροτομίας. Η διαγνωστική ικανότητα της διεγχειρητικής εντεροσκόπησης 

κυμαίνεται από 58% έως 100% σε διάφορες μελέτες (4, 5). Ωστόσο είναι μια 

επεμβατική εξέταση και οι επιπλοκές της σχετίζονται τόσο με την εντεροσκόπηση 

όσο και με τη χειρουργική επέμβαση.  

Πρόσφατα οι Yamamoto et al εισήγαγαν μια νέα μέθοδο εξέτασης του λεπτού 

εντέρου με τη τεχνική των δύο μπαλονιών (double balloon enteroscopy). Η τεχνική 

αυτή δίνει θεωρητικά τη δυνατότητα εξέτασης όλου του λεπτού εντέρου και την 

εφαρμογή θεραπείας. Η χρησιμότητα της μεθόδου αυτής στη κλινική πράξη 

βρίσκεται υπό μελέτη και αναμένονται τα αποτελέσματα (6, 7).  

2.2 Ακτινολογικές 

Οι ακτινολογικές μέθοδοι (διάβαση του λεπτού εντέρου και εντερόκλυση) έχουν 

σημαντική θέση στη διάγνωση της παθολογίας του λεπτού εντέρου, αλλά 

παρουσιάζουν αδυναμία στον εντοπισμό επίπεδων βλαβών όπως αγγειοδυσπλασίες, 

διαβρώσεις ή επιφανειακά έλκη ή και επηρμένων βλαβών (8, 9). Η ικανότητα 

διάγνωσης της αιμορραγίας από το γαστρεντερικό με τη χρήση της διάβασης του 

λεπτού εντέρου, κυμαίνεται στο 5% των περιπτώσεων, και η αντίστοιχη της 

εντερόκλυσης είναι μικρότερη από 10% (10, 11).  



Η αγγειογραφία και το σπινθηρογράφημα με σεσημασμένα με Tc99 ερυθρά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το προσδιορισμό της εστίας αιμορραγίας όταν όμως 

ο ρυθμός απώλειας αίματος είναι >0.5ml/min και 0.1-0.4ml/min αντίστοιχα (12, 13).   

Η αξονική τομογραφία (CT) δίνει τη δυνατότητα της εντόπισης παθολογίας στον 

αυλό του εντέρου και επίσης διατοιχωματικής και εξωεντερικής παθολογίας. Είναι 

χρήσιμη στην εντόπιση όγκων του λεπτού εντέρου αλλά έχει μικρή διαγνωστική 

ικανότητα για την εντόπιση μικρών ενδοαυλικών όγκων και αγγειακών ή άλλων  

βλεννογονικών αλλοιώσεων.     

 

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά της ενδοσκοπικής κάψουλας  

Η κάψουλα έχει τέτοιο μέγεθος που επιτρέπει την εύκολη κατάποση (11mm x 

26mm) και ζυγίζει μόνο 3.7grams.  

Αποτελείται από τέσσερις πηγές λευκού φωτισμού (LEDs), ένα φακό μικρής 

εστιακής απόστασης, μια video-κάμερα (CMOS) που περιέχει 256 x 256 pixels, δύο 

μπαταρίες από οξείδιο του αργύρου, έναν έγχρωμο μετατροπέα τηλεόρασης σε μια 

ειδική εφαρμογή ενός ενσωματωμένου κυκλώματος (ASIC) και τέλος μια κεραία. Τα 

παραπάνω εμπεριέχονται σε ένα πλαστικό βιοσυμβατό υλικό ανθεκτικό στη πέψη, με 

ένα διαφανή οπτικό θόλο στο ένα άκρο του (14). 

 Το πεδίο όρασης της κάψουλας είναι 140ο  παρόμοιο με αυτό των κλασσικών 

ενδοσκοπίων, και το βάθος όρασης είναι από 1 έως 30mm. Η μεγέθυνση 1:8 

επιτρέπει την εντόπιση λεπτομερειών στο βλεννογόνο του γαστρεντερικού σωλήνα, 

και το μικρότερο μέγεθος δυνατόν να γίνει ορατό από την ενδοσκοπική κάψουλα 

είναι 0.1mm.   

Η διάρκεια λειτουργίας της ενδοσκοπικής κάψουλας από τη στιγμή που θα 

ενεργοποιηθεί είναι 8 ± 1 ώρες. Η προώθηση της  κάψουλας στο γαστρεντερικό 



σωλήνα γίνεται με τον περισταλτισμό του, και έτσι ο χρόνος διάβασης του εντέρου 

καθορίζει την πλήρη ή όχι εξέταση του λεπτού εντέρου. 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, περίπου 50.000 εικόνες λαμβάνονται από την 

κάψουλα με συχνότητα 2 εικόνες/δευτερόλεπτο. Οι εικόνες μεταφέρονται 

χρησιμοποιώντας ραδιοσυχνότητα, σε 8 κεραίες που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες 

θέσεις στο κοιλιακό τοίχωμα του εξεταζόμενου, και κατόπιν σε ένα φορητό 

μηχάνημα εγγραφής όπου και αποθηκεύονται σε ένα σκληρό δίσκο. Μετά την 

ολοκλήρωση της εξέτασης, το μηχάνημα εγγραφής συνδέεται με έναν υπολογιστή 

που περιέχει ένα ειδικό πρόγραμμα (RAPID, Given imaging, Ltd) και όπου τα 

δεδομένα μεταφέρονται και αποθηκεύονται. Η διαδικασία της μεταφοράς διαρκεί 2-3 

ώρες και κατόπιν είναι δυνατή η μελέτη του βίντεο.  

H κυκλοφορία της Μ2Α Plus κάψουλας, ταυτόχρονα με την εγκατάσταση ενός 

νέου προγράμματος στον υπολογιστή, έδωσε τη δυνατότητα της κατά προσέγγιση 

εντόπισης της κάψουλας στο λεπτό έντερο. Αυτό πρoυποθέτει τον καθορισμό των 

χρόνων διάβασης του στομάχου και του λεπτού εντέρου (χρόνος διάβασης του 

πυλωρικού στομίου και της ειλεοτυφλικής βαλβίδας), τα οποία και χρησιμοποιούνται 

σαν σημεία αναφοράς για τον καθορισμό της θέσης της ενδοσκοπικής κάψουλας. Η 

εντόπιση υπολογίζεται από  την διαφορετική ισχύ του σήματος της κάψουλας που 

λαμβάνεται κάθε στιγμή από το σύστημα των 8 κεραιών που είναι τοποθετημένα 

εξωτερικά στο κοιλιακό τοίχωμα, και παρουσιάζεται σαν ένα μετακινούμενο σημείο 

σε εικόνα δύο διαστάσεων ταυτόχρονα με την προβολή του βίντεο στην οθόνη του 

υπολογιστή (15). 

 Ένα νέο πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα εντόπισης της παρουσίας αίματος ή 

περιοχών με ερυθρότητα (suspected blood indicator) στις εικόνες που λαμβάνουμε 

από την ενδοσκοπική κάψουλα κυκλοφόρησε πρόσφατα και η αποτελεσματικότητα 



του βρίσκεται υπό μελέτη. Σε μια μελέτη των Liangpunsakul et al φαίνεται ότι η αξία 

του δείκτη αυτού βρίσκεται κυρίως στο προσδιορισμό της ενεργού αιμορραγίας όπου 

έχει καλή ευαισθησία (81.2%) και θετική προγνωστική αξία (81.3%) (16).     

 

4. Προετοιμασία του ασθενούς για την εξέταση με την ενδοσκοπική κάψουλα 

Ο ασθενής πρέπει να είναι νηστικός για 8-12 ώρες πριν την εξέταση. Κάποιοι 

προτιμούν επιπρόσθετα τη χορήγηση καθαρκτικού την προηγούμενη ημέρα, γιατί 

λόγω της παραμονής εντερικού περιεχομένου στο τελικό ειλεό, οι εικόνες που 

λαμβάνονται από την περιοχή αυτή του εντέρου μπορεί να είναι σκοτεινές. Μια 

πρόσφατη ελεγχόμενη μελέτη των Βιάζη και συν έδειξε ότι η χορήγηση 2L  

διαλύματος πολυαιθυλενικής γλυκόλης 16 ώρες προ της εξέτασης είχε σαν 

αποτέλεσμα οι ενδοσκοπικές εικόνες να είναι καλύτερης ποιότητας ενώ μεγαλύτερη 

ήταν και η διαγνωστική ικανότητα της ενδοσκοπικής κάψουλας σε αυτούς τους 

ασθενείς(17).  

Προ της κατάποσης της ενδοσκοπικής κάψουλας (20-30 min) είναι σκόπιμο να 

χορηγείται διάλυμα σιμεθικόνης, με σκοπό τον περιορισμό των φυσαλίδων στο λεπτό 

έτερο. Σε μια ελεγχόμενη μελέτη των Albert et al φάνηκε ότι η χορήγηση 80mg 

σιμεθικόνης 20min προ της κατάποσης της ενδοσκοπικής κάψουλας βελτίωσε 

σημαντικά την ποιότητα των ενδοσκοπικών εικόνων και τη δυνατότητα εξέτασης του 

βλεννογόνου του λεπτού εντέρου χωρίς τη παρουσία των φυσαλίδων (18).  

  Μετά 2 ώρες από την κατάποση της κάψουλας ο ασθενής μπορεί να αρχίσει να 

λαμβάνει υγρά, και μετά 4 ώρες επιτρέπεται η λήψη ενός ελαφρού γεύματος. Μετά 

την κατάποση της κάψουλας ο ασθενής μπορεί να συνεχίσει τις καθημερινές 

δραστηριότητες του.     

 



5. Ενδείξεις εξέτασης με ενδοσκοπική κάψουλα   

Τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών εφαρμογής της ενδοσκοπικής κάψουλας 

σε διάφορες ομάδες ασθενών καθορίζουν και τις ενδείξεις της εξέτασης αυτής.        

5.1 Αιμορραγία από τον γαστρεντερικό σωλήνα αγνώστου αιτιολογίας 

 Η χρήση της ενδοσκοπικής κάψουλας για την εντόπιση πιθανής εστίας 

αιμορραγίας στο λεπτό έντερο αποτελεί τη σημαντικότερη μέχρι τώρα ένδειξη για την 

εφαρμογή της νέας αυτής εξέτασης 

 3%-5% των ασθενών με υποτροπιάζουσα αιμορραγία από το γαστρεντερικό 

σωλήνα παραμένει αδιάγνωστη μετά από γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση (19) . 

Η αιμορραγία μπορεί να είναι εμφανής (μέλαινες κενώσεις ή αιματοχεσία) ή αφανής 

που διαπιστώνεται με θετική δοκιμασία ανεύρεσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα ή/και 

σιδηροπενική αναιμία. Η εστία της αιμορραγίας σε αυτές τις περιπτώσεις συχνά 

εντοπίζεται στο λεπτό έντερο μεταξύ της 2ης μοίρας του δωδεκαδακτύλου και της 

ειλεοτυφλικής βαλβίδας. Οι κλασσικές μέθοδοι διερεύνησης του λεπτού εντέρου 

όπως προαναφέρθηκε μπορεί να αποτύχουν να προσδιορίσουν την εστία της 

αιμορραγίας. 

Οι περισσότερες πλήρεις δημοσιεύσεις αφορούν μελέτες σύγκρισης της 

διαγνωστικής ικανότητας της ενδοσκοπικής κάψουλας με την προωθητική 

εντεροσκόπηση. Στις μελέτες αυτές η ενδοσκοπική κάψουλα εντόπισε τη πιθανή 

εστία της αιμορραγίας σε 55%-68% των ασθενών ενώ η προωθητική εντεροσκόπηση 

σε ποσοστό 28%-38% των ασθενών με αιμορραγία αγνώστου αιτιολογίας (1, 20-22) 

(Πίνακας 1). 

 Στη μελέτη των Saurin et al δεν βρέθηκε συσχέτιση του είδους της αιμορραγίας 

με το ποσοστό των παθολογικών ευρημάτων που εντοπίσθηκαν με την ενδοσκοπική 

κάψουλα (22). Αντίθετα σε μια πρόσφατη μελέτη των Pennazio et al η διαγνωστική 



ικανότητα συνολικά της κάψουλας για τη διάγνωση της εστίας της αιμορραγίας ήταν 

47%, ενώ όταν οι ασθενείς χωρίσθηκαν σε τρεις ομάδες η διαγνωστική ικανότητα 

στους ασθενείς με ενεργό αιμορραγία ήταν 92.3%, 12.9% στους ασθενείς με 

επεισόδιο αιμορραγίας στο παρελθόν και 44.2% σε αυτούς με ανίχνευση 

αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα και σιδηροπενική αναιμία (23). 

 Στην ίδια μελέτη των Pennazio et al βρέθηκε ότι η ευαισθησία της εξέτασης με 

την ενδοσκοπική κάψουλα είναι 89%, η ειδικότητα είναι 95%, η θετική προγνωστική 

αξία 97% και η αρνητική προγνωστική αξία είναι 83%. Στη μελέτη αυτή η ενεργός 

αιμορραγία αντιμετωπίσθηκε με επιτυχία σε 87% των ασθενών που επιτεύχθηκε η 

διάγνωση με την ενδοσκοπική κάψουλα (23). Στη μελέτη μας με την ομάδα του Paul 

Swain παθολογία εντοπίσθηκε με την κάψουλα στον γαστρεντερικό σωλήνα σε 38/50 

(76%) ασθενείς και σε 25/38 (66%) αυτών η εντόπιση της παθολογίας οδήγησε στην 

αλλαγή της θεραπείας των ασθενών αυτών (21). 

Οι μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η ενδοσκοπική κάψουλα έχει μεγαλύτερη 

διαγνωστική ικανότητα από την προωθητική εντεροσκόπηση στη διάγνωση της 

αιμορραγίας αγνώστου αιτιολογίας. Ωστόσο η ενδοσκοπική κάψουλα είναι δυνατόν 

να μην διαγνώσει παθολογία που εντοπίζεται από την προωθητική εντεροσκόπηση 

όπως φαίνεται από αναφορές στη βιβλιογραφία (21, 23). Τέλος η εντεροσκόπηση σε 

αντίθεση με την ενδοσκοπική κάψουλα δίνει τη δυνατότητα λήψης βιοψιών και 

εφαρμογής θεραπείας. Φαίνεται λοιπόν ότι ο συνδυασμός των δύο εξετάσεων αυξάνει 

την πιθανότητα της διάγνωσης και θεραπείας των ασθενών με αιμορραγία από το 

γαστρεντερικό.  

Όσον αφορά τη χρονική στιγμή εφαρμογής της ενδοσκοπικής κάψουλας σε 

ασθενείς με αιμορραγία από το γαστρεντερικό και αρνητική γαστροσκόπηση και 

κολονοσκόπηση, φαίνεται ότι προς το παρόν οι γνώμες διχάζονται (24, 25). Κάποιοι 



πιστεύουν ότι πρέπει η ενδοσκοπική κάψουλα να προηγείται της προωθητικής 

εντεροσκόπησης, και αν η εστία της αιμορραγίας εντοπισθεί και είναι δυνατή η 

προσπέλαση με το εντεροσκόπιο, να ακολουθεί η εντεροσκόπηση με σκοπό τη λήψη 

βιοψιών ή/και την ενδοσκοπική θεραπεία. Άλλοι προτιμούν να προηγείται η 

προωθητική εντεροσκόπηση και αν είναι αρνητική να ακολουθεί ο έλεγχος με την 

ενδοσκοπική κάψουλα. Το μέλλον θα ξεκαθαρίσει κάποια από αυτά τα διλήμματα, 

λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το όφελος του ασθενούς αλλά και τις οικονομικές 

παραμέτρους.  

 

5.2 Νόσος Crohn  

Μεταξύ των νοσημάτων που προσβάλλουν το λεπτό έντερο, η νόσος Crohn 

αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη ένδειξη εξέτασης του λεπτού εντέρου με την 

ενδοσκοπική κάψουλα μετά την αιμορραγία αγνώστου αιτιολογίας.  

Η νόσος Crohn είναι μια φλεγμονώδης νόσος που μπορεί να προσβάλλει 

οποιοδήποτε τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα, η προσβολή είναι τμηματική και η 

φλεγμονή του εντέρου είναι διατοιχωματική. Υπάρχουν χαρακτηριστικά συμπτώματα 

και σημεία που θέτουν την υποψία της νόσου όπως το κοιλιακό άλγος, η απώλεια 

βάρους, η ανίχνευση αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα, η σιδηροπενική αναιμία, η 

διάρροια και ο πυρετός ενώ η διάγνωση επιβεβαιώνεται με τυπικά ευρήματα σε 

διαγνωστικό έλεγχο που περιλαμβάνει κολονοσκόπηση με είσοδο στον τελικό ειλεό, 

γαστροσκόπηση, διάβαση λεπτού εντέρου ή εντερόκλυση και αξονική τομογραφία 

(26). 

Σε ποσοστό 30%-40% η νόσος Crohn προσβάλλει αποκλειστικά το λεπτό έντερο,  

κυρίως τον τελικό ειλεό, και η διάγνωση της νόσου μπορεί να τεθεί με ειλεοσκόπηση. 

Στις περιπτώσεις που η νόσος εντοπίζεται κεντρικότερα ή η είσοδος στο τελικό ειλεό 



δεν είναι δυνατή τότε η διάβαση του λεπτού εντέρου και η εντερόκλυση είναι οι 

εξετάσεις εκλογής για τη διάγνωση της νόσου (26). Ωστόσο στα αρχικά στάδια της 

νόσου όπου οι βλάβες μπορεί να είναι ήπιες, η ακτινολογική εξέταση του εντέρου 

συχνά είναι αρνητική με αποτέλεσμα η διάγνωση και θεραπεία των ασθενών αυτών 

να καθυστερεί σημαντικά (27, 28). 

 Η υπεροχή της ενδοσκοπικής κάψουλας σε σχέση με τη διάβαση του λεπτού 

εντέρου έχει φανεί σε μια μελέτη των Costamagna et al όπου έγινε σύγκριση των δυο 

μεθόδων σε ασθενείς με υποψία ύπαρξης παθολογίας στο λεπτό έντερο. Η κάψουλα 

θεωρήθηκε διαγνωστική σε 45% των ασθενών, ύποπτη σε 40% ενώ η διάβαση 

θεωρήθηκε διαγνωστική σε 20% των ασθενών (29). 

 Στις μελέτες διερεύνησης της αιμορραγίας αγνώστου αιτιολογίας η ενδοσκοπική 

κάψουλα έθεσε τη διάγνωση της νόσου Crohn σε ποσοστό 6%-9% των ασθενών 

αυτών (1, 20-23). 

Μέχρι σήμερα υπάρχουν τέσσερις πλήρεις δημοσιεύσεις που αφορούν τη 

διάγνωση της νόσου Crohn σε ασθενείς με υποψία της νόσου και αρνητικό το βασικό 

ενδοσκοπικό και ακτινολογικό έλεγχο. Η διαγνωστική ικανότητα της ενδοσκοπικής 

κάψουλας στους ασθενείς αυτούς κυμαίνεται από 43%-71% (30 – 33) (Πίνακας 2).  

Σε μια μελέτη των Eliakim et al σε 35 ασθενείς με υποψία της νόσου Crohn η 

διαγνωστική ικανότητα της κάψουλας (77%) ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από τη 

διάβαση του λεπτού εντέρου (23%) και την αξονική τομογραφία-εντερόκλυση (20%) 

(34).  Σε ασθενείς με αδιευκρίνιστη κολίτιδα η χρήση της ενδοσκοπικής  κάψουλας 

άλλαξε τη διάγνωση σε νόσο Crohn σε 50% των ασθενών (5/10) (35). Υπάρχουν 

μελέτες σε εξέλιξη για τη χρησιμότητα της ενδοσκοπικής κάψουλας στη μελέτη της 

έκτασης της νόσου, την παρακολούθηση αλλά και τον έλεγχο της επούλωσης των 

αλλοιώσεων του λεπτού εντέρου σε ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn.   



Τα δεδομένα στη βιβλιογραφία υποστηρίζουν ότι η ενδοσκοπική κάψουλα έχει 

μεγαλύτερη διαγνωστική ικανότητα από τις ακτινολογικές μεθόδους διάγνωσης της 

νόσου Crohn του λεπτού εντέρου. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι στις περισσότερες 

μελέτες η σύγκριση της ενδοσκοπικής κάψουλας έγινε με τη διάβαση του λεπτού 

εντέρου και όχι με την εντερόκλυση. 

 Η ενδοσκοπική κάψουλα είναι χρήσιμη σε ασθενείς με υποψία νόσου Crohn όταν 

η ακτινολογική εξέταση του λεπτού εντέρου είναι αρνητική ή όταν η ακτινολογική 

εικόνα θεωρείται ύποπτη. 

 5.4 Όγκοι του λεπτού εντέρου – Σύνδρομα πολυποδίασης 

Οι όγκοι του λεπτού εντέρου αποτελούν ποσοστό 5% όλων των πρωτοπαθών 

όγκων του γαστρεντερικού σωλήνα και τα 2/3 αυτών είναι κακοήθεις. Η διάγνωση 

των όγκων του λεπτού εντέρου σε πρώιμα στάδια δεν είναι πάντα εφικτή λόγω των 

μη ειδικών συμπτωμάτων και της αδυναμίας των κλασσικών διαγνωστικών μεθόδων 

(36, 37). Στις μελέτες σε ασθενείς με αιμορραγία αγνώστου αιτιολογίας η 

ενδοσκοπική κάψουλα έχει διαγνώσει όγκους του λεπτού εντέρου σε ποσοστό από 

1%-6% (1, 20-23, 38). Η ενδοσκοπική κάψουλα μπορεί να φανεί χρήσιμη για την 

παρακολούθηση ασθενών με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης όγκων του λεπτού εντέρου 

(κοιλιοκάκη, Νόσος Crohn, νευροινωμάτωση, ανοσουπερπλαστική νόσος του λεπτού 

εντέρου, σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας) συμπεριλαμβανομένου και των 

ασθενών με σύνδρομα πολυποδίασης (οικογενής πολυποδίαση, σύννδρομο Peutz 

Jeghers, οικογενής νεανική πολυποδίαση) (39, 40). 

5.5 Εντεροπάθεια από Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ) 

Η εντεροπάθεια από ΜΣΑΦ μπορεί να έχει μη ειδικές κλινικές εκδηλώσεις που 

οδηγούν σε μια εκτεταμένη και συχνά χωρίς ευρήματα διαγνωστική προσπέλαση. Οι 

κλινικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν αιμορραγία από το γαστρεντερικό σωλήνα, 



θετική δοκιμασία αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα ή/και σιδηροπενική αναιμία, διάρροια, 

εντεροπάθεια με απώλεια λευκώματος, κοιλιακό άλγος, εντερική απόφραξη και 

σπάνια διάτρηση του εντέρου. Η ανεύρεση αλλοιώσεων στο λεπτό έντερο με την 

εφαρμογή της ενδοσκοπικής κάψουλας σε ασθενείς που λαμβάνουν ΜΣΑΦ δείχνει 

ότι η εντεροπάθεια από ΜΣΑΦ είναι συχνή επιπλοκή (41). Οι βασικές ενδοσκοπικές 

αλλοιώσεις που αναγνωρίζονται με την ενδοσκοπική κάψουλα είναι η παρουσία 

διαβρώσεων ή εξελκώσεων που μπορεί να συνοδεύονται ή όχι από στενώσεις στον 

αυλό του εντέρου.      

     

5.3 Κοιλιοκάκη   

Η κοιλιοκάκη είναι μια νόσος που τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται με 

αυξανόμενη συχνότητα. Η δωδεκαδακτυλοσκόπηση με την αναγνώριση της 

χαρακτηριστικής ενδοσκοπικής εικόνας και τις τυπικές ιστολογικές αλλοιώσεις που 

υποχωρούν μετά τη δίαιτα ελεύθερη γλουτένης είναι η εξέταση εκλογής για τη 

διάγνωση της νόσου. Η ενδοσκοπική κάψουλα δίνει τη δυνατότητα να ελεγχθεί η 

έκταση της νόσου αλλά και να διαγνωσθούν οι πιθανές επιπλοκές της όπως το 

λέμφωμα, το αδενοκαρκίνωμα και η ελκωτική νηστιδίτιδα όταν οι ασθενείς 

παρουσιάζουν συμπτώματα παρά την τήρηση της δίαιτας (42). 

 

6. Επιπλοκές – Αντενδείξεις της ενδοσκοπικής κάψουλας  

Η κύρια επιπλοκή από τη χρήση της ενδοσκοπικής κάψουλας, είναι η παραμονή 

της στο λεπτό έντερο λόγω της παρουσίας στενώσεων, και η ανάγκη χειρουργικής 

επέμβασης για την αφαίρεση της. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η παραμονή της 

κάψουλας εγγύς μιας στένωσης, λόγω του σχήματος και της λείας επιφάνειας την 

οποία έχει, δεν προκαλεί συνήθως πλήρη απόφραξη και ο ασθενής δεν παρουσιάζει 



συμπτωματολογία. Αυτό που συστήνεται είναι, στην περίπτωση που ο ασθενής δεν 

αντιληφθεί την έξοδο της κάψουλας από τον γαστρεντερικό σωλήνα, και παράλληλα 

η μελέτη της εξέτασης δείξει ότι η λειτουργία της κάψουλας σταμάτησε προ της 

εισόδου της στο παχύ έντερο, ο ασθενής να υποβάλλεται σε απλή ακτινογραφία 

κοιλίας τις επόμενες ημέρες προκειμένου να αποκλεισθεί η πιθανότητα παραμονής 

της στο λεπτό έντερο. Αν η κάψουλα εντοπισθεί εγγύς μιας στένωσης νωρίς μετά την 

εξέταση, υπάρχει πάντα η πιθανότητα η κάψουλα να προωθηθεί τις επόμενες μέρες. 

Αυτό ελέγχεται ακτινολογικά και αν η κάψουλα δεν αποβληθεί, ο ασθενής 

υποβάλλεται σε χειρουργική ή ενδοσκοπική αφαίρεση. 

 Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία (Given Imaging Ltd) μη φυσιολογική 

έξοδος της κάψουλας έχει αναφερθεί σε 0.75% των εξετάσεων, σε περισσότερους 

από 10.000 ασθενείς (43). Σε μια μελέτη των Fireman et al χειρουργική αφαίρεση της 

κάψουλας χρειάσθηκε σε 2/160 ασθενείς (1.25%) που υποβλήθηκαν στην εξέταση 

ενώ στη μελέτη των  Pennazio et al μη φυσιολογική έξοδος της κάψουλας 

παρατηρήθηκε σε 5% των ασθενών (5/100)(23, 44). Όσον αφορά την αξία της 

πραγματοποίησης της διάβασης του λεπτού εντέρου πριν την εξέταση με την 

κάψουλα, αυτή αμφισβητείται γιατί όπως φαίνεται από τις μελέτες στους 

περισσότερους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική αφαίρεση της κάψουλας η 

στένωση δεν είχε διαγνωσθεί με τη διάβαση του λεπτού εντέρου. Το πρόβλημα 

πιθανά να ξεπεραστεί με την πρόσφατη κυκλοφορία μιας κάψουλας παρόμοιας σε 

εμφάνιση με την ενδοσκοπική κάψουλα (patency capsule) η οποία όμως διαλύεται 

μετά παραμονή περίπου 40 ωρών στον γαστρεντερικό σωλήνα και είναι δυνατόν να 

ελεγχθεί ακτινολογικά αφού περιέχει μικρή ποσότητα βαρίου στο εσωτερικό της. Η 

κλινική χρησιμότητα της κάψουλας αυτής σε ασθενείς με στένωση ή υποψία 

στένωσης στο λεπτό έντερο βρίσκεται υπό μελέτη (45).      



Είναι λοιπόν φανερό ότι η βασική αντένδειξη για την εφαρμογή της ενδοσκοπικής 

κάψουλας είναι η ύπαρξη στενώσεων στο γαστρεντερικό σωλήνα.  

Η κύηση αποτελεί επίσης αντένδειξη για τη χρήση της ενδοσκοπικής κάψουλας  

σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας (Given Imaging, Israel). 

Όταν η Μ2Α κάψουλα έλαβε έγκριση από το FDA, αναφερόταν επίσης σαν 

αντένδειξη η χρήση της σε ασθενείς που έφεραν βηματοδότη. Θεωρητικά υπήρχε η 

πιθανότητα για τη πιθανή παρεμβολή της ραδιοσυχνότητας μεταφοράς του σήματος 

της κάψουλας (434.09 MHz) στη λειτουργία του βηματοδότη. Ωστόσο σε μια μελέτη 

που ακολούθησε, 5 ασθενείς που έφεραν βηματοδότη υποβλήθηκαν στην εξέταση και 

δεν παρατηρήθηκαν διαταραχές του καρδιακού ρυθμού (46). Μια πρακτική που 

συστήνεται από τον Blair Lewis και τον Paul Swain είναι η τοποθέτηση της 

ενεργοποιημένης κάψουλας κοντά στο βηματοδότη και η παρακολούθηση του 

καρδιακού ρυθμού για 1-2 λεπτά (25).    

Σε παρουσία σοβαρών διαταραχών της κινητικότητας του γαστρεντερικού σωλήνα 

όπως η αχαλασία και η γαστροπάρεση, καθώς και στην παρουσία εκκολπώματος 

Zenker, η εξέταση πρέπει να αποφεύγεται, εκτός αν η κάψουλα μπορεί να 

τοποθετηθεί ενδοσκοπικά στο στόμαχο ή στο δωδεκαδάκτυλο (47).                 

Σχετικές αντενδείξεις αποτελούν η παρουσία εκκολπωμάτων στο λεπτό έντερο, για 

την πιθανότητα ενσφήνωσης της ενδοσκοπικής κάψουλας σε ένα από αυτά. Ωστόσο η 

εκκολπωμάτωση του λεπτού εντέρου δεν φαίνεται να αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα, 

γιατί χωρίς την εμφύσηση αέρα και τη διάταση του αυλού του εντέρου, τα στόμια των 

εκκολπωμάτων δεν είναι πιθανό να ανοίξουν τόσο, ώστε να επιτραπεί η είσοδος της 

κάψουλας εντός αυτών. 

Ασθενείς με εκτεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα, είναι 

επίσης μία ομάδα ασθενών που είχε αποκλεισθεί από τη συμμετοχή στις πρώτες 



κλινικές μελέτες με την ενδοσκοπική κάψουλα, λόγω της πιθανότητας παρουσίας 

συμφύσεων. Στη συνέχεια οι μελέτες που ακολούθησαν συμπεριέλαβαν τέτοιους 

ασθενείς, που υποβλήθηκαν στην εξέταση αφού προηγήθηκε ακτινολογικός έλεγχος 

του λεπτού εντέρου για τον αποκλεισμό στενώσεων. Η τακτική αυτή θεωρείται 

σκόπιμο να ακολουθείται στους ασθενείς αυτούς ενώ δεν πρέπει να λησμονείται η 

αξία της λήψης ενός καλού ιστορικού με έμφαση στην ύπαρξη συμπτωματολογίας 

απόφραξης του λεπτού εντέρου. Το ίδιο προτείνεται και για τους ασθενείς που έχουν 

νόσο Crohn του λεπτού εντέρου ή κάνουν χρήση ΜΣΑΦ.   

 

7. Τα προβλήματα της ενδοσκοπικής κάψουλας 

Η ενδοσκοπική κάψουλα αποτελεί σημαντική πρόοδο στο τομέα της 

ενδοσκόπησης. Η επαναστατική αυτή εξέταση, αποτελεί σήμερα τη μοναδική 

εξέταση με την οποία μπορούμε να έχουμε εντελώς ανώδυνα για τον ασθενή, 

ενδοσκοπικές εικόνες ολοκλήρου του λεπτού εντέρου.  

Ωστόσο η  ενδοσκοπική κάψουλα έχει περιορισμούς ενώ σαφώς υπάρχει χώρος 

για βελτίωση, αν σκεφτούμε ότι μόλις τώρα κάνει τα πρώτα της βήματα στην κλινική 

πράξη. Η ποιότητα της εικόνας δεν είναι ακόμα τόσο καλή όσο εκείνης που 

λαμβάνουμε από ένα καλής ποιότητας εύκαμπτο ενδοσκόπιο. Ο ρυθμός λήψης 

εικόνων από την ενδοσκοπική κάψουλα είναι πολύ μικρότερη της αντίστοιχης των 

ενδοσκοπίων (2/δευτερόλεπτο vs 25/δευτερόλεπτο). Το ποσοστό της υπάρχουσας 

παθολογίας που δεν εντοπίζεται από την ενδοσκοπική κάψουλα είναι άγνωστο προς 

το παρόν, αλλά είναι πιθανό ότι η κάψουλα δεν θα εντόπιζε περισσότερες βλάβες σε 

σύγκριση με μια υψηλής ποιότητας εξέταση του λεπτού εντέρου με εύκαμπτο 

εντεροσκόπιο για συγκρίσιμο μήκος του λεπτού εντέρου. Η ένταση του φωτισμού δεν 

αλλάζει ανάλογα με το περιβάλλον, έτσι ώστε να αποφεύγεται η λήψη σκοτεινών 



εικόνων και βέβαια δεν υπάρχει η δυνατότητα να επανεξεταστεί μια περιοχή με 

ύποπτη παθολογία, όταν υπάρχει αμφιβολία.    

Ένα άλλο πρόβλημα είναι η διάρκεια λειτουργίας της ενδοσκοπικής κάψουλας. 

Αναφέρθηκε ήδη ότι η διάρκεια της λειτουργίας της είναι προς το παρόν περίπου 8 

ώρες. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία φαίνεται ότι περίπου στο 25% των ασθενών η 

λειτουργία της κάψουλας σταματά πριν την είσοδο στο παχύ έντερο (21, 23). Είναι 

γνωστό ότι η κίνηση της κάψουλας γίνεται με το περισταλτισμό του εντέρου και ενώ 

κάποιες φορές κινείται αργά με αποτέλεσμα να τερματίζεται η λειτουργία της πριν 

την ολοκλήρωση της εξέτασης του λεπτού εντέρου, άλλες φορές παρατηρούνται 

ταχείες προωθήσεις της κάψουλας με αποτέλεσμα να μην δίνεται ο απαιτούμενος 

χρόνος για την εξέταση ενός τμήματος του εντέρου.  

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως οι εικόνες που λαμβάνονται από την 

ενδοσκοπική κάψουλα μπορεί να μην είναι διαγνωστικές λόγω της παρουσίας 

περιεχομένου εντός του αυλού του εντέρου. Η προετοιμασία του ασθενούς είναι κάτι 

που πρέπει να μελετηθεί έτσι ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα 

αποτελέσματα.  

Τέλος η προσεχτική μελέτη των εικόνων και η δυνατότητα αναγνώρισης των 

φυσιολογικών εικόνων αλλά και εντόπισης της παθολογίας όταν υπάρχει, αποτελεί το 

τελευταίο και σημαντικότερο βήμα στη διαδικασία της εξέτασης αυτής. 

 

8. Συμπέρασμα 

Η ενδοσκοπική κάψουλα αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην ιστορία της 

ενδοσκόπησης. Η αιμορραγία αγνώστου αιτιολογίας, η νόσος Crohn, η εντεροπάθεια 

από ΜΣΑΦ και οι όγκοι του λεπτού εντέρου είναι οι κυριότερες μέχρι σήμερα 

ενδείξεις της ενδοσκοπικής κάψουλας. Η δυνατότητα της εύκολης και ανώδυνης 



εξέτασης του λεπτού εντέρου δεν διευκολύνει μόνο τη διάγνωση της παθολογίας του 

αλλά αποτελεί πρόκληση και για τα μέχρι σήμερα δεδομένα που αφορούν την 

παθοφυσιολογία των νοσημάτων του λεπτού εντέρου. Η τεχνική βελτίωση της 

ενδοσκοπικής κάψουλας, η εμπειρία στην αξιολόγηση της εξέτασης αυτής και η 

υιοθέτηση μιας κοινής ορολογίας στην καταγραφή των ευρημάτων θα βοηθήσουν 

στην καλύτερη εκτίμηση των αποτελεσμάτων με στόχο την ασφαλέστερη διάγνωση 

και θεραπεία.      
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Πίνακας 1: Σύγκριση της διαγνωστικής ικανότητας της ενδοσκοπικής κάψουλας με 

την προωθητική εντεροσκόπηση στην αιμορραγία του γαστρεντερικού σωλήνα 

αγνώστου αιτιολογίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφικές 

Αναφορές 

Ασθενείς 

(Ν=) 

Κάψουλα 

(%) 

Εντεροσκόπηση 

(%) 

Lewis1 20 55% 30% 

Ell20 32 66% 28% 

Mylonaki21 50 68% 32% 

Saurin22 60 69% 38% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Διαγνωστική ικανότητα της ενδοσκοπικής κάψουλας σε ασθενείς με 

υποψία νόσου Crohn και αρνητικό ενδοσκοπικό και ακτινολογικό έλεγχο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφικές 

Αναφορές 

Ασθενείς 

(Ν=) 

Κάψουλα 

(%) 

Fireman29 17 71% 

Herrerias30 21 43% 

Zhi-Zheng31 20 65% 

Arguelles32 12 58% 



Εικόνα 1 Άποψη από το εσωτερικό της ενδοσκοπικής κάψουλας. 1, οπτικός θόλος. 2, 

συσκευή συγκράτησης του φακού. 3, φακός. 4, πηγές φωτισμού (LEDs). 5, κάμερα 

(CMOS). 6, μπαταρίες. 7, μετατροπέας (ASIC). 8, κεραία. 

LED, light emitting diode. CMOS, complementary metal oxide silicone. ASIC, 

application- specific integrated circuit.   


