
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ

Ενδείξεις και πρακτικές εφαρμογές

Μυλωνάκη Μαρία



Τα εξαρτήματα της ΕΚ

1. οπτικός θόλος

2. συσκευή συγκράτησης 

του φακού

3. φακός

4. πηγή φωτισμού (LED)

5. κάμερα (CMOS)

6. μπαταρία 

7. μετατροπέας (ASIC)

8. κεραία

Ύψος: 11mm, πλάτος: 27mm, βάρος: 3.7gr







M2A®: mouth to anus



M2A®: mouth to anus



M2A®: mouth to anus



Εξέταση του λεπτού εντέρου

 εντόπιση παθολογίας

 αποκλεισμός παθολογίας

Έλεγχος οισοφάγου και παχέος εντέρου



Ενδείξεις της ΕΚ

• Αιμορραγία από το ΓΕΣ αγνώστου 
αιτιολογίας (obscure)

– Εμφανής (overt)

– Λανθάνουσα (occult)

• Hb (+) στα κόπρανα +/- σιδηροπενική 
αναιμία

• Διάγνωση-παρακολούθηση όγκων 

– Σύνδρομα πολυποδίασης

• Κοιλιοκάκη



Αιμορραγία από το ΓΕΣ αγνώστου αιτιολογίας

3 - 5% των ασθενών

• σοβαρή εμφανής αιμορραγία: 1%

Διαγνωστική ικανότητα

• Διάβαση ΛΕ: 0 - 5.6%

• Εντερόκλυση: 10 - 21%

• ‘Push’ εντεροσκόπηση: 30% - 50%

– δυνατότητα ελέγχου 60 - 100cm μετά το 

σύνδεσμο του Treitz



Αιμορραγία από το ΓΕΣ αγνώστου αιτιολογίας

• Double balloon εντεροσκόπηση

• Εντεροσκόπηση στο χειρουργείο: 

διάγνωση στο      70% - 100% 



Value of CE for 

Obscure GI Bleeding

Marmo et al. APT 2005;22:595-604



Outcome of patients with obscure gastrointestinal 

bleeding after capsule endoscopy: report of 100 

consecutive cases
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Ν= 100, Γαστροσκόπηση (-), Κολονοσκόπηση (-)

Pennazio M et al. Gastroenterology 2004; 126: 643-653



Outcome of patients with obscure gastrointestinal 

bleeding after capsule endoscopy: report of 100 

consecutive cases

Ευαισθησία 89% (32/36)

Ειδικότητα 95% (19/20)

Θετική προγνωστική 

αξία

97% (32/33)

Αρνητική προγνωστική 

αξία

83% (19/23)

Ν=56 ασθενείς, ευρήματα: 36, χωρίς ευρήματα: 20

Pennazio M et al. Gastroenterology 2004; 126: 643-653



Algorithm for CE in 

Obscure GI Bleeding

• Add algorithm OGIB

Pennazio M, Eisen G, Goldfarb N.ICCE Consensus Endoscopy 2005



Περιστατικό (Ι)
• Άνδρας ηλικίας 26 ετών

• Ιστορικό

– ιδιοπαθής θρομβοκυτταροπενία (PLT: 40000)

– επεισόδια αιμορραγίας (x4 έτη) 

• μεταγγίσεις: 400 UI

• Διερεύνηση

– γαστροσκόπηση (2), κολονοσκόπηση (3),

– Α/Γ λεπτού εντέρου (2), ‘push’ εντεροσκόπηση (2)

– RCS, Meckel’s scan (2), αγγειογραφία (2) 

– ΔΕ ημικολεκτομή                     υποτροπή αιμορραγίας



M2A®: ευρήματα

Εκκόλπωμα Meckel - ενεργός αιμορραγία

Μylonaki M et al. Endoscopy 2002; 34:1018-20



Περιστατικό (ΙI)

• Αγόρι ηλικίας 17 ετών

• Ιστορικό

– επεισόδια αιμορραγίας (x 10 μήνες)

– μεταγγίσεις: >20 UI 

• Διερεύνηση

– γαστροσκόπηση (2), κολονοσκόπηση (2)

– Meckel’s scan (2), RCS, αγγειογραφία

– Α/Γ λεπτού εντέρου,‘push’ εντεροσκόπηση



M2A®: ευρήματα



Διάγνωση: 

αναστροφή εκκολπώματος Meckel



Role of CE in Iron Deficiency 

Anemia (IDA)

• The World Health Organization estimates that approximately one-third of 

the population has IDA, yet it remains an under-managed complication 

of numerous gastrointestinal conditions*.

• Despite undergoing standard endoscopic evaluation of IDA with EGD and 

IC, up to 30% of patients with IDA remain without diagnosis.

• CE allows evaluation of the entire small bowel, is significantly more 

sensitive than radiographic examinations and standard endoscopy,

and has been shown to have high diagnostic yields in patients with 

obscure GI bleeding and IDA*.

•Apostolopoulos P, Liatsos C, Gralnek IM,  et al.  “The Role of Wireless Capsule Endoscopy in Investigating Unexplained 

Iron Deficiency Anemia After Negative Endoscopic Evaluation of the Upper and Lower Gastrointestinal Tract.” Endoscopy 

2006 (in Press);

Isenberg G. et al. Gastrointest. Endos. 2006: 63(4);AB M1301

Milano A. et al.  Gastrointest. Endos. 2006; 63(4):AB T1110



Iron Deficiency Anemia (IDA) 

Algorithm

Unexplained IDA*  [1,2] 

Ileocolonoscopy

EGD + gastric + D2 biopsies**

NEGATIVE

Video capsule endoscopy (VCE)

Treat with Fe and observe for 3 months; Consider 

additional diagnostic studies (e.g., repeat VCE, push enteroscopy,

ileocolonoscopy) if no improvement or recurrent IDA [3]

Negative

Institute lesion-specific treatment

for clinically significant findings***

Positive 

*IDA proposed definition: Hgb < 10-11.5 g/dl in women and < 12.5-13.8 g/dl for men, MCV <76, ferritin <15 ug/dl. 

**Celiac serologies as clinically indicated.  ***medical/surgical therapy, double-balloon enteroscopy, intraoperative enteroscopy.

[1] Fireman et al.  Digestive and Liver Diseases 2004;36:97-102.  

[2] Goddard et al.  Gut 2000;46(suppl 4) 1-5.

[3] Bar-Meir et al.  Gastrointest Endosc 2004;60:711-13.

Consider also:

age, symptoms



Νόσος Crohn

♦ Διάγνωση ασθενών με συμπτώματα και σημεία 
πιθανής νόσου Crohn (NC) και με αρνητικό 
ενδοσκοπικό και απεικονιστικό έλεγχο

♦ Διάγνωση ασθενών με αταξινόμητη ΙΦΕΝ κολίτιδα

♦ 5-15% των πρωτοεμφανιζόμενων ασθενών με ΙΦΕΝ

♦ Παρακολούθηση ασθενών με γνωστή NC

♦ ? Επιμένοντα συμπτώματα, ανθεκτική νόσος

♦ ? Έλεγχος ενδοσκοπικής επούλωσης….

♦ Μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενών με ΝC



Triester et al. Am J Gastroenterol 2006;101:954-964

% IY for CE 

(95% CI)

Total yield 

other 

modality 

(%) 

Total 

yield 

CE (%)

42 (0.30-0.54)2466vs. SB Radiography

15 (0.02-0.27)4661vs. Ileoscopy

38 (0.23-0.54)3775vs. CT Enterography

44 (0.31-0.57)751vs. Push Enteroscopy

20 (0.41-0.81)4060vs. Small Bowel MRI

Η Διαγνωστική ικανότητα της ΕΚ







Αλλοιώσεις λεπτού εντέρου: διαφορική διάγνωση

• Νόσος Crohn ++++
• Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (NSAIDS) +++

• Ισχαιμία ++

• Κοιλιοκάκη (νηστιδίτιδα) ++

• Πολυεστιακή ελκωτική

και στενωτική εντερίτιδα +

• Ακτινοβολία +

• Λέμφωμα, ελκωτικός καρκίνος +

• Αγγειίτιδα (ΣΕΛ, οζώδης πολυαρτηριίτιδα, 

πολυαρθρίτιδα) +

• Νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet +/-

• Ηωσινοφιλική εντερίτιδα +/

• Λοιμώξεις (CMV, Γερσίνια) +/-

• Σε 14%  υγιών εθελοντών (Goldstein JL et al. Clin Gastroenterol Hepatol 
2005

Delvaux M et al. Inflamm Bowel Disease Monitor; 7 (3): 99-105



• 14 με ειλεοτυφλική αφαίρεση x 1 χρόνο

• Σύγκριση ΕΚ & US λεπτού εντέρου σε 13 (1 στένωση)

• Υποτροπή: 12/13 με την ειλεοκολονοσκόπηση

• US: 13/13 ( 1 ψευδώς +)

• CE: 12/13 (όλα +/ +)

Η ΕΚ αποτελεί μια μη επεμβατική μέθοδο παρακολούθησης για

πιθανή υποτροπή των ασθενών μετά από χειρουργική επέμβαση

Biancone et al; Inflamm Bowel Dis 2007

ΕΚ & Μετεγχειρητική υποτροπή



• Σε ασθενείς με διάγνωση ΝC o κίνδυνος 

είναι 5% ανεξάρτητα από την απουσία 

στενώσεων στην ΔΛΕ

• Σε ασθενείς με υποψία ΝC:

 O κίνδυνος είναι μικρός με ΔΛΕ (-)

 Χωρίς ΔΛΕ, σε απουσία αποφρακτικών 

συμπτωμάτων ο κίνδυνος είναι ακόμη άγνωστος

Παραμονή της ΕΚ στο λεπτό έντερο



Suspected SB CD

Positive

ileocolonoscopy

Negative ileocolonoscopy

or unsuccessful

Possible or known

obstruction
No 

obstruction

Patency

capsule

CTE/MRE

(SBFT)

Capsule 

endoscopy

Presence of SBCD

Treat accordingly

ObstructionNo obstruction

either/or

Mergener K et al. Endoscopy 2007; 39: 895-909



Περιστατικό (ΙII)

• Γυναίκα ηλικίας 36 ετών

• Ιστορικό

– κοιλιακό άλγος (> 1 έτος), διάρροια

– βιοχημικός & αιματολογικός έλεγχος (-)

• Διερεύνηση

– γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση

– διάβαση λεπτού εντέρου



M2A®: ευρήματα

Διάγνωση: νόσος Crohn του λεπτού εντέρου



Όγκοι λεπτού εντέρου

• 5% των πρωτοπαθών όγκων του ΓΕΣ

– κακοήθεις: 60-75%        1.1 - 2.4% όγκων του ΓΕΣ

0.1% - 0.3% όλων των όγκων

επίπτωση: 9.6/106  ή < 1/105

Επίπτωση κακοηθειών ΓΕΣ: 79/105



SB Tumors and PillCam CE

• The most common indication for PillCam endoscopy in patients with 

SBTs was obscure GI bleeding/anemia (80%).

• PillCam endoscopy detected SBTs after patients had undergone an 

average of 4.6 negative procedures

% with 

Obscure 

Bleeding

% Malignant 

Tumors

Number of 

Tumors

# Patients

79 %53 %50 (8.9%)562Corbin, 2004

70.8 %61 %48 (12.3%)391Delvaux, 

2006

81 %67 %26 (6.3 %)416Bailey, 2006

100 %11 (2.5 %)*433Urbain, 2006

Frequency of Intestinal Tumors detected by VCE

*Malignant tumors only



High probability

adenocarcinoma GIST

adenocarcinoma B-cell lymphoma

SB Tumor Consensus



Intermediate probability

adenoma GIST

SB Tumor Consensus



Low probability

heterotopic gastric 

mucosa

Normal at intraoperative 

enteroscopy

SB Tumor Consensus



• Key points of the consensus for treatment

High or intermediate probability lesions may lead to 

DBE or surgery.

The treatment of lesions with low probability will 

depend on their clinical significance.

SB Tumor Consensus



Περιστατικό (ΙV)

• Άνδρας ηλικίας 53 ετών

• Ιστορικό

– σιδηροπενική αναιμία (x 2 έτη)

– μεταγγίσεις (4UI) - xορήγηση Fe per os

• Διερεύνηση

– γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, ‘push’ 

εντεροσκόπηση, βαριούχος υποκλυσμός

– Διάβαση λεπτού εντέρου, CT scan, Meckel’s 

scan 



M2A®: ευρήματα

Πολυεστιακό καρκινοειδές λεπτού εντέρου



Περιστατικό (V)

• Κορίτσι 12 ετών με σύνδρομο Peutz - Jegher

• Κολονοσκόπηση: πολύποδες

• Επεισόδια κοιλιακού άλγους  

– Διάβαση λεπτού εντέρου: (-)

– Ενδοσκοπική κάψουλα



Peutz - Jegher’s syndrome



Περιστατικό (VI)

• Άνδρας 37 ετών με FAP

• Ολική κολεκτομή με ειλεοπρωκτική 

αναστόμωση  

• Γαστροσκόπηση

– πολύποδες στομάχου (fundic gland polyps)

– επίπεδοι πολύποδες 12/λου (αδενώματα)

• Ενδοσκοπική κάψουλα



Familial adenomatous polyposis



Celiac Image Spectrum

Absent Villi Fissuring Scalloping

Mosaic pattern Fissuring and ulcerScalloping



Επιπλοκές

• Παραμονή της κάψουλας στο ΓΕΣ
– 0.75- 1% των εξετάσεων χειρουργείο

Barkin et al 2002

– 4% των εξετάσεων   χειρουργείο

Pennazio et al 2004

! Ασυμπτωματική Α/Γ κοιλίας

- αυτόματη αποβολή

- ενδοσκοπική ή χειρουργική αφαίρεση



Ασθενείς υψηλού κινδύνου!

• Παρατεταμένη χρήση ΜΣΑΦ

• Ιστορικό ακτινοθεραπείας

• Νόσος Crohn

• Χειρουργικές επεμβάσεις



M2A® Patency System

M2A® Patency Capsule M2A® Patency Scanner

26mm long X 11mm diameter

(same dimensions as

M2A® Videocapsule)

M2A Patency System is an investigational device not cleared for marketing in the USA



M2A® Patency System
(Biocompatible, food grade components )

Lactose body w/barium

Parylene 

coating

Exposed 

window

ParafinTimer plug

RFID tag

12mm

Before

After



Τα προβλήματα της M2A®

• Διάρκεια λειτουργίας

• Ταχείες προωθήσεις

– Λήψη 2 εικόνων/sec

• Ποιότητα εικόνας  

– Κάμερα: 256 x 256 pixels

– Εντερικό περιεχόμενο

– Ένταση φωτισμού

• Έμπειρία του εξεταστή

• Χρονοβόρα εξέταση


