
Τ ο λεπτό έντερο παραμένει ένα τμή-
μα του γαστρεντερικού σωλήνα 
με δυσκολία προσπέλασης με τη 

σύγχρονη γαστρεντερολογική ενδοσκό-
πηση, παρά την αλματώδη ανάπτυξη 
της τεχνικής και της κατασκευής ενδο-
σκοπίων. Η εντεροσκόπηση του λεπτού 
εντέρου με πίεση (push enteroscopy) 
επιτρέπει την εξέταση �0-120cm συνή-
θως της νήστιδας μετά το σύνδεσμο του 
Treitz και αποτελεί εξέταση δυσάρεστη 
και συχνά επώδυνη για τον ασθενή. 

Η εντερόκλυση του λεπτού εντέρου με βάριο 
και απεικόνιση διπλής σκιαγράφησης επιτρέ-
πει την έμμεση εξέταση του λεπτού εντέρου, 
έχει όμως χαμηλή διαγνωστική ικανότητα, 
ιδιαίτερα στην ανίχνευση επίπεδων (μη επηρ-
μένων) βλαβών όπως οι αγγειοδυσπλασίες . 
Η ενδοσκόπηση λεπτού εντέρου με κάψουλα 
(ΕΛΕΚ) μία νέα τεχνική που αναπτύχθηκε 
τα τελευταία 5 έτη, δίνει τη δυνατότητα να 
αρθούν οι παραπάνω περιορισμοί1-3 . 

Η ΕΛΕΚ έχει εγκριθεί ως διαγνωστική μέθο-
δος στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική . 
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η εφαρμογή 
της τεχνολογίας αυτής αυξήθηκε σημαντικά 
και περισσότερα από 2500 συστήματα είναι 
διαθέσιμα σε όλο τον κόσμο . Τα κεφάλαια 
στα οποία η ενδοσκοπική κάψουλα έχει 
κερδίσει σημαντικό έδαφος αποτελούν η 
αδιευκρίνιστη αιμορραγία από το πεπτικό 
σύστημα, η διερεύνηση της κοιλιοκάκης, 
καθώς και η διερεύνηση της φλεγμονώδους 
παθήσεως των εντέρων και ιδιαίτερα της 
νόσου Crohn .

Η ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού 
εντέρου στην αδιευκρίνιστη 
γαστρεντερική αιμορραγία

Η ετήσια επίπτωση της γαστρεντερικής αι-
μορραγίας στις ΗΠΑ έχει υπολογιστεί στα 100 
επεισόδια ανά 100 .000 άτομα, οδηγώντας σε 
300 .000 νοσηλείες ανά έτος . Η αδιευκρίνιστη 
γαστρεντερική αιμορραγία αντιπροσωπεύει 
το 5% των επεισοδίων γαστρεντερικής αι-
μορραγίας . 

Ως αδιευκρίνιστη γαστρεντερική αιμορραγία 
ορίζεται αιμορραγία άγνωστης αιτιολογίας 
που υποτροπιάζει (χρόνια ή υποτροπιάζου-
σα σιδηροπενική αναιμία, θετική δοκιμασία 
ανίχνευσης αίματος στα κόπρανα ή φανερή 
αιμορραγία) και παραμένει αδιευκρίνιστη 
μετά από μία αρχική γαστροσκόπηση και 
κολονοσκόπηση . 

Η εστία της αιμορραγίας στις περιπτώσεις 
αυτές συχνά βρίσκεται στο λεπτό έντερο και 
μπορεί να αφορά αγγειακές βλάβες, όγκους 
ή φλεγμονώδεις βλάβες1-5 . 

Οι ακτινολογικές τεχνικές για τη διερεύνηση 
του λεπτού εντέρου έχουν χαμηλή ευαι-
σθησία για τις μικρές επίπεδες, διηθητικές 
ή φλεγμονώδεις βλάβες . Άλλες απεικονι-
στικές τεχνικές όπως η αγγειογραφία και το 
σπινθηρογράφημα τεχνητίου με σεσημα-
σμένα ερυθρά έχουν χαμηλή ευαισθησία 
όταν απουσιάζει η αθρόα αιμορραγία από 
τη βλάβη . Η διεγχειρητική εντεροσκόπηση 
είναι η πιο ολοκληρωμένη αλλά και η πιο 
επεμβατική τεχνική για τη διερεύνηση του 
λεπτού εντέρου . Η προωθητική εντεροσκό-

πηση (push εντεροσκόπηση) αποτελεί μια 
αρκετά αποτελεσματική εξέταση, αποτελεί 
όμως μια επίπονη εξέταση που ελέγχει μόνο 
μέρος της νήστιδας3,6-8 . Η εντεροσκόπηση με 
τη μέθοδο του διπλού μπαλονιού είναι μια 
νέα εξειδικευμένη εξέταση για τον έλεγχο του 
λεπτού εντέρου, αλλά η χρήση της δεν είναι 
ακόμη διαδεδομένη και αποτελεί χρονοβόρα 
και επίπονη εξέταση για τον ασθενή9-11 . Η 
ΕΛΕΚ αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τη 
διάγνωση της αδιευκρίνιστης γαστρεντερικής 
αιμορραγίας . Πλεονεκτήματα της μεθόδου 
αποτελούν: η δυνατότητα της ανασκόπησης 
και συζήτησης των εικόνων με άλλους ειδι-
κούς, η άνεση της εξέτασης για τον ασθενή, 
το εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας της μεθόδου, 
η δυνατότητα να διενεργηθεί η εξέταση σε 
διάφορα διαγνωστικά κέντρα, η καθαρότητα 
της εικόνας σε σχέση με άλλες μορφές εν-
δοσκόπησης και η ικανότητα επισκόπησης 
ολόκληρου του λεπτού εντέρου12-15 . 

Οι περισσότερες μελέτες έχουν δείξει ότι 
η ΕΛΕΚ έχει μια διαγνωστική ευαισθησία 
περί το 60-70% για τη διάγνωση της αδι-
ευκρίνιστης χρόνιας γαστρεντερικής αιμορ-
ραγίας . Μια ενδιαφέρουσα μελέτη έδειξε 
εντούτοις ότι το 28% των βλαβών ήταν εντός 
του διαγνωστικού εύρους της συμβατικής 
ενδοσκόπησης με το γαστροσκόπιο και το 
κολονοσκόπιο14 . Αυτό σημαίνει ότι συχνά 
η ΕΛΕΚ αναδεικνύει βλάβες που δεν εκτι-
μήθηκαν σωστά κατά την αρχική συμβατική 
ενδοσκόπηση αφενός, αφετέρου δε δείχνει 
τη μεγάλη διαγνωστική αξία της μεθόδου και 
την ποιότητα των λαμβανόμενων εικόνων, 
που καθίστανται συγκρίσιμες με αυτές των 
σύγχρονων βίντεο-ενδοσκοπίων (εικόνα 1) . 
Λόγω του υψηλού ποσοστού ανεύρεσης 
βλαβών στο ανώτερο και το κατώτερο πε-
πτικό σύστημα, συστήνεται από αρκετούς 
συγγραφείς να γίνεται πρώτα επαναληπτική 

γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση και 
στη συνέχεια να διενεργείται η εξέταση της 
ενδοσκοπικής κάψουλας, ιδιαίτερα εφόσον 
έχει περάσει διάστημα μεγαλύτερο από ένα 
μήνα από τον αρχικό ενδοσκοπικό έλεγχο . 
Ορισμένοι επίσης συγγραφείς προτείνουν 
να προηγείται η push εντεροσκόπηση για τη 
διερεύνηση της αδιευκρίνιστης γαστρεντερικής 
αιμορραγίας και στη συνέχεια να ακολουθεί 
η ΕΛΕΚ15 . Στον πίνακα 1 φαίνεται συγκριτικά 
η διαγνωστική ευαισθησία της ΕΛΕΚ και της 
push εντεροσκόπησης σε ασθενείς με αδιευ-
κρίνιστη γαστρεντερική αιμορραγία σύμφωνα 
με τα στοιχεία διάφορων μελετών16-19 . 

Μια προοπτική μελέτη συνέκρινε την ΕΛΕΚ 
με διάβαση λεπτού εντέρου με βάριο σε 20 
ασθενείς12 . Η ενδοσκοπική κάψουλα έδειξε 
σημαντικά μεγαλύτερη ευαισθησία για τη 
διάγνωση των βλαβών του λεπτού εντέρου, 
σε σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο δι-
ερεύνησης του λεπτού εντέρου . Σε άλλη 
μελέτη, σε 35 ασθενείς με αδιευκρίνιστη 
γαστρεντερική αιμορραγία (λανθάνουσα 
στους 18, φανερή στους 17), η ΕΛΕΚ οδή-
γησε σε ανάδειξη ευρημάτων σε 16 ασθενείς 
(45,7%)20 . Θεραπεία εφαρμόστηκε σε 13 
από τους 16 ασθενείς με θετικά ευρήματα 
(ενδοσκοπική σε 10, χειρουργική σε 2 και 
φαρμακευτική σε 1 ασθενή) . Η μελέτη αυτή 
και άλλες ανάλογες δείχνουν ότι η ΕΛΕΚ δεν 
αποτελεί μόνο διαγνωστική περιγραφική 
μέθοδο, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε σημα-
ντικές θεραπευτικές αποφάσεις που τελικώς 
θα βελτιώσουν ή θα οδηγήσουν σε λύση του 
κλινικού προβλήματος του ασθενούς . 

Οι συχνότερα ευρισκόμενες βλάβες ως αίτιο 
χρόνιας γαστρεντερικής αιμορραγίας είναι 
οι αγγειοδυσπλασίες λεπτού εντέρου3,21 . 
Πρόσφατες μελέτες με τη μέθοδο της ΕΛΕΚ 
δείχνουν ότι οι όγκοι λεπτού εντέρου είναι 
συχνότεροι από ό,τι νομιζόταν παλιότερα 

στους ασθενείς με αδιευκρίνιστη γαστρεντερι-
κή αιμορραγία και ο επιπολασμός τους στον 
πληθυσμό αυτό υπολογίζεται της τάξης του 
5,4%-8,9% . Τα δύο τρίτα των όγκων αυτών εί-
ναι κακοήθεις3,22-24 . Από τους όγκους αυτούς, 
οι στρωματικοί όγκοι του γαστρεντερικού, 
οι καρκινοειδείς όγκοι, το αδενοκαρκίνωμα 
και οι διάφοροι αδενωματώδεις πολύπο-
δες αποτελούν τις συχνότερες βλάβες . Τo 
εκκόλπωμα Meckel και οι κιρσοί λεπτού 
εντέρου αποτελούν σπάνιες βλάβες που 
έχουν περιγραφεί με την ΕΛΕΚ25-27 . 

Η ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού 
εντέρου στη φλεγμονώδη νόσο 
του εντέρου

Οι αρχικές μελέτες που εξέτασαν τη χρήση 
της ΕΛΕΚ στη μη συριγγοποιό νόσο Crohn 
κατέληξαν ότι η μέθοδος μπορεί να ανιχνεύ-
σει τη νόσο όταν οι άλλες εξετάσεις είναι 
αρνητικές (γαστροσκόπηση, κολοσκόπηση, 
διάβαση λεπτού εντέρου με βάριο)28 . 

Τέσσερις προοπτικές συγκριτικές μελέ-
τες εκτίμησαν την ΕΛΕΚ στην πιθανή νόσο 
Crohn29-32 και άλλες δύο προοπτικές συ-
γκριτικές μελέτες εκτίμησαν τη μέθοδο τό-
σο στην πιθανή, όσο και στη διαγνωσμένη 
νόσο Crohn33,34, δείχνοντας ότι η μέθοδος 
έχει αυξημένη διαγνωστική ευαισθησία σε 
σχέση με τις άλλες μεθόδους . Όμως είναι 
δύσκολο να αξιολογηθεί αν όλες οι βλάβες 
που εντοπίστηκαν με την ΕΛΕΚ μπορούν 
να αποδοθούν στη νόσο Crohn και κατά 
συνέπεια, η ευαισθησία και η ειδικότητα της 
μεθόδου δεν έχουν πλήρως καθοριστεί στη 
φλεγμονώδη νόσο του εντέρου . Μελέτες που 
συνεκτίμησαν δείκτες φλεγμονής της νόσου 
όπως η C αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) και η 
ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ) έδειξαν 
ότι η ΕΛΕΚ έχει ευαισθησία περί το 70%30,31 . 
Από την άλλη μεριά, η ευαισθησία της με-
θόδου στην ανεύρεση βλαβών σε ασθενείς 
με μη ειδικά συμπτώματα όπως διαρροϊκό 
σύνδρομο ή κοιλιακό άλγος είναι χαμηλή 
της τάξεως του 0-8%35 .

Μια μετανάλυση εννέα προοπτικών συγκρι-
τικών μελετών με συνολικά 215 ασθενείς έδει-
ξε ότι η διαγνωστική ευαισθησία της ΕΛΕΚ στη 
νόσο Crohn ήταν 66% σε σύγκριση με 24% 
για την ακτινογραφία λεπτού εντέρου με βά-
ριο36 . Σε σύγκριση με την ειλεοσκόπηση (κατά 
την κολονοσκόπηση) η ΕΛΕΚ είχε ευρήματα 
σε 61% των ασθενών σε σύγκριση με 46% 
των ασθενών με την ειλεοκολονοσκόπηση 
επί συνόλου 115 ασθενών από 4 μελέτες36 . 
Επιπλέον η ΕΛΕΚ έδειχνε βλάβες σε μεγαλύ-
τερη έκταση σε σχέση με την ειλεοσκόπηση . 
Σε σύγκριση με την push εντεροσκόπηση, 
η ΕΛΕΚ ανέδειξε βλάβες φλεγμονώδους 
πάθησης των εντέρων σε πολύ υψηλότερο 
ποσοστό (51% έναντι 7%) λόγω της απεικό-
νισης όλου του λεπτού εντέρου και ιδίως του 
περιφερικού τμήματος αυτού, σε αντίθεση με 
την εντεροσκόπηση37 . 

Η σύγκριση της ΕΛΕΚ με την αξονική τομο-
γραφία με εντερόκλυση έδειξε διαγνωστική 
ευαισθησία 75% της ΕΛΕΚ έναντι 37% της 
ακτινολογικής μεθόδου38-40 . Τέλος, σε σύ-
γκριση με τη μαγνητική τομογραφία λεπτού 
εντέρου, σε πρόδρομη μελέτη, η ΕΛΕΚ είχε 
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Πινακας 1. διαΓνωςΤικη ευαιςθηςiα ενδοςκοΠικης κaψουλας 
και push ενΤεροςκoΠηςης ςε αςθενεiς με αδιευκρiνιςΤη αιμορραΓiα 

Του ΠεΠΤικου ςυςΤημαΤος 

Ερευνητής Αρ. Ασθενών Ενδοσκοπική κάψουλα Push εντεροσκόπηση
Ell et al17 32 21 (66%)  9 (28%)
Mylonaki et al19 50 34 (68%) 16 (32%)
Mata et al18 42 31 (74%)  8 (19%)
Adler et al16 20 14 (75%)  5 (25%)

Πινακας 2. διαΓνωςΤικh ευαιςθηςiα ενδοςκοΠικhς κaψουλας 
eνανΤι Των aλλων μεθoδων ςΤη νoςο Crohn 

καΤa Τα ςΤοιχεiα ςυΓκριΤικων μελεΤων 

Σύγκριση κάψουλας Ευαισθησία Ευαισθησία % διαγνωστική 
με εναλλακτική ενδοσκόπησης  εναλλακτικής  υπεροχή κάψουλας 
μέθοδο  με κάψουλα (%)   μεθόδου (%) (95% όρια αξιοπιστίας) 

Εντερόκλυση 66 24 42 (0,30-0,54)
Ειλεοσκόπηση 61 46 15 (0,02-0,27)
CT εντερόκλυση 75 37 38 (0,23-0,54)
Push εντεροσκόπηση 51 7 44 (0,31-0,57)
MRI λεπτού εντέρου 60 40 20 (0,41-0,81)

ΣΕΛΙΔΑ 16



αυξημένη ευαισθησία για βλάβες νόσου Crohn (60% έναντι 
40%), αλλά χρειάζονται σαφώς μεγαλύτερες συγκριτικές 
μελέτες41 . Η σύγκριση της ΕΛΕΚ με τις άλλες μεθόδους στη 
νόσο Crohn φαίνεται στον πίνακα 2 . 

Η ασφάλεια της ΕΛΕΚ στη νόσο Crohn αποτελεί σημαντικό 
ζήτημα για μελέτη . Οι περισσότεροι ερευνητές τονίζουν ότι σε 
συμπτωματικούς ή χειρουργημένους ασθενείς θα πρέπει να 
αποκλείεται στένωση του λεπτού εντέρου με διενέργεια καλής 
ποιότητας εντερόκλυσης λεπτού εντέρου ή ακόμη καλύτερα 
με τη χορήγηση της δοκιμαστικής κάψουλας βατότητας . Η 
τελευταία αποτελεί μίμηση της κανονικής κάψουλας, έχει 
όμως την ιδιότητα να διαλύεται μετά 36-72 ώρες από τη λήψη 
και έτσι διέρχεται από τη στένωση διαλυμένη, εφόσον δεν 
περάσει το πρώτο 24ωρο . Η ανίχνευσή της στο σώμα γίνεται 
με ειδικό ανιχνευτή ή με απλή ακτινογραφία κοιλίας . 

Κατά συνέπεια η ΕΛΕΚ αποτελεί νέα πολύτιμη μέθοδο για 
τη μελέτη της νόσου Crohn και της αδιευκρίνιστης κολίτιδας . 
Θα έχει πιθανώς ένδειξη σε χειρουργημένους ασθενείς μετά 
από χορήγηση κάψουλας βατότητας και για την εκτίμηση των 
ασθενών μετά την εφαρμογή της φαρμακευτικής θεραπείας 
για την εκτίμηση του αποτελέσματος . Με τη βοήθεια της 
μεθόδου, θα εκτιμάται καλύτερα στο μέλλον η έκταση της 
νόσου στο λεπτό έντερο και η πορεία της στο χρόνο . Σε καμία 
περίπτωση όμως, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η μέθοδος θα 
αντικαταστήσει την ειλεοκολονοσκόπηση και την ιστολογική 
εξέταση του εντέρου (εικόνα 2) . 

Η ενδοσκοπική κάψουλα στην εντεροπάθεια 
από γλουτένη (κοιλιοκάκη)

Η εντεροπάθεια από γλουτένη (κοιλιοκάκη) αποτελεί μια 
διαταραχή στην οποία η βρώση σιτηρών οδηγεί σε βλάβες του 
βλεννογόνου του λεπτού εντέρου σε γενετικά προδιατεθειμένα 
άτομα . Η βλάβη του βλεννογόνου εξελίσσεται προοδευτικά 
από τη φλεγμονή στην υπερπλασία των κρυπτών και στη 
μερική ή πλήρη ατροφία των λαχνών του λεπτού εντέρου . Ο 
επιπολασμός της κοιλιοκάκης υπολογίζεται στο 1% στις ΗΠΑ 
και σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, κι έτσι δεν πρόκειται 
για σπάνιο νόσημα . Συχνά η νόσος δε δίνει συμπτώματα 
ή υπάρχουν μόνον γενικά και ακαθόριστα συμπτώματα 
όπως κοιλιακό άλγος, διάρροια, διαταραχές ανάπτυξης, 
σιδηροπενική αναιμία και συμπτώματα δυσαπορρόφησης . 
Η νόσος μπορεί να εκδηλωθεί ως ερπητοειδής δερματίτιδα 
ή με ειδικά συμπτώματα όπως πολυνευροπάθεια, αταξία ή 
οστεοπόρωση . Οι ασθενείς με διάφορα αυτοάνοσα νοσήματα, 
όπως αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 
1 έχουν αυξημένη πιθανότητα να νοσήσουν από κοιλιοκά-
κη . Για κάθε έναν ασθενή με συμπτώματα αντιστοιχούν 10 
υποκλινικές περιπτώσεις42 . 

Η υπόνοια της νόσου τίθεται με τη βοήθεια των ειδικών 
αντισωμάτων (αντι-ενδομύου και αντι-τρανσγλουταμινάσης) . 
Η διάγνωση όμως τίθεται με βιοψία δωδεκαδακτύλου κατά 
την ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού συστήματος, όπου 
αναδεικνύεται η σημαντική ατροφία των εντερικών λαχνών . 
Είναι πλέον δυνατό να εκτιμηθούν οι λάχνες του λεπτού εντέ-
ρου με την ΕΛΕΚ . Η μέθοδος είναι καλά ανεκτή και έχει υψηλή 
διαγνωστική ευαισθησία για τη διάγνωση της κοιλιοκάκης43 . 
Η ΕΛΕΚ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική διάγνωση 
της κοιλιοκάκης όσο και για την παρακολούθηση των ασθε-
νών μετά τη δίαιτα χωρίς γλουτένη43,44 . Αν και δεν παρέχει 
τη δυνατότητα λήψης βιοψίας, η συμφωνία της μεθόδου με 
την ιστολογική εξέταση του εντέρου ήταν υψηλή με πολύ 
καλή διαφορική διαγνωστική ικανότητα σε σχέση με υγιείς 
μάρτυρες . Προαπαιτούμενο για την ασφαλή διάγνωση της 
κοιλιοκάκης είναι μια σχετική εμπειρία του εξεταστή που θα 
πρέπει να έχει ανασκοπήσει κατά προτίμηση περισσότερες 
από 50 μελέτες ενδοσκοπικής κάψουλας (εικόνα 3) . 

Η οισοφαγική ενδοσκοπική κάψουλα
Η οισοφαγική ενδοσκοπική κάψουλα αποτελεί το νεότερο 

στοιχείο ενδοσκόπησης με κάψουλα . Διαφέρει από την 
κάψουλα λεπτού εντέρου στο ότι έχει δύο θόλους λήψης 
φωτογραφιών και στα δύο άκρα της και λαμβάνει 14 φω-
τογραφίες ανά δευτερόλεπτό (έναντι των δύο φωτογρα-
φιών ανά δευτερόλεπτο από το ένα άκρο με την κλασική 

ενδοσκοπική κάψουλα της Given) . Με τον τρόπο αυτό, η 
κάψουλα οισοφάγου που λαμβάνεται σε ύπτια θέση και με 
μικρή ποσότητα νερού (10ml) δίνει ακριβείς ενδοσκοπικές 
εικόνες του οισοφάγου με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια για 
τη διάγνωση της οισοφαγίτιδας, του οισοφάγου Barrett, 
των κιρσών οισοφάγου καθώς και άλλων ανωμαλιών του 
βλεννογόνου του οισοφάγου45,46 . 

Στις προκαταρκτικές μελέτες και σε σύγκριση με την κλασική 
ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού, η οισοφαγική κάψουλα 
έδειξε ευαισθησία 84-100% και ειδικότητα 90-100% για 
τη διάγνωση της διαβρωτικής οισοφαγίτιδας και ευαισθη-
σία 75-97% και ειδικότητα 99-100% για τη διάγνωση του 
οισοφάγου Barrett46 . Αν και δεν αναμένεται η μέθοδος 
να αντικαταστήσει την κλασική ενδοσκόπηση, εντούτοις 
μπορεί να έχει ένδειξη σε ασθενείς που υποβάλλονται σε 
επανειλημμένες ενδοσκοπήσεις για τον έλεγχο της πάθησής 
τους και σε ασθενείς που αρνούνται να υποβληθούν σε 
οισοφαγοσκόπηση με ενδοσκόπιο . Αντένδειξη της μεθόδου 
αποτελεί η παρουσία στένωσης οισοφάγου ή στένωσης 
λεπτού εντέρου . Χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να 
τεκμηριωθεί ο ρόλος της νέας αυτής μεθόδου για τη διε-
ρεύνηση των παθήσεων του οισοφάγου .
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με αμφισβητούμενα αποτελέσματα . 
Δεν υπάρχουν σαφή και επαρκή δεδομένα που να δικαι-

ολογούν τη χρήση κάποιου παράγοντα στο σύνολο των 
ασθενών που υποβάλλονται σε ΕΠΧΠ, γνωρίζοντας ότι 
η πλειονότητα των ασθενών δεν θα παρουσιάσει κανένα 
πρόβλημα και δεδομένου ότι χρειάζεται προληπτική χο-
ρήγηση του φαρμακευτικού αυτού παράγοντα σε 15-35 
ασθενείς, ανάλογα με τη μελέτη για την πρόληψη ενός 
επεισοδίου παγκρεατίτιδας .

Από τους παράγοντες που έχουν χρησιμοποιηθεί, η υπο-
γλώσσια χορήγηση νιτρογλυκερίνης, η IL-10 σε υψηλές 
δόσεις και παρατεταμένη χορήγηση, η δικλοφενάκη, η 
αλλοπουρινόλη σε υψηλές δόσεις και η σωματοστατίνη 
σε παρατεταμένη χορήγηση έχουν δώσει σε μελέτες εν-
θαρρυντικά αποτέλεσμα στην πρόληψη μετά ΕΠΧΠ πα-
γκρεατίτιδας . 

Έτσι σε ασθενείς υψηλού κινδύνου θα μπορούσε να δο-
κιμασθεί κάποιος από αυτούς τους παράγοντες για τους 
οποίους υπάρχουν ενθαρρυντικά δεδομένα .

4) Η τοποθέτηση παγκρεατικής ενδοπρόθεσης είναι μια 
σχετικά νέα τεχνική που έχει στόχο τη συνεχή ομαλή πα-
ροχέτευση του παγκρεατικού χυμού ανεξάρτητα από τις 
βλάβες που έχουν δημιουργηθεί στο φύμα . Σε αρκετές 
μελέτες από κέντρα με εμπειρία έχει βρεθεί ότι μειώνει τον 
κίνδυνο της μετά ΕΠΧΠ παγκρεατίτιδας, ιδίως σε περιπτώσεις 
όπως η δυσλειτουργία σφιγκτήρα του Oddi, η παγκρεατική 
σφιγκτηροτομή, η precut σφιγκτηροτομή και η διαστολή 
με μπαλόνι του σφιγκτήρα του Οddi . 

Για την αποφυγή βλαβών που σε μεγάλο ποσοστό παρα-
τηρούνται στον παγκρεατικό πόρο θα πρέπει να προτιμάται 
εύκαμπτη και μικρής διαμέτρου παγκρεατική ενδοπρόθε-
ση (3fr) χωρίς πτερύγια, η οποία σε περίπτωση που δεν 

αποβληθεί αυτόματα (σε μικρής διαμέτρου ενδοπροθέσεις 
συμβαίνει σε ποσοστό 86%) πρέπει να αφαιρείται σε δύο 
εβδομάδες . 

Το μειονέκτημα της τοποθέτησης της παγκρεατικής ενδο-
πρόθεσης είναι η απαραίτητη εμπειρία και είναι αμφίβολη 
επομένως η ευρεία χρήση της .  

Συμπερασματικά, η παγκρεατίτιδα αποτελεί τη συχνότερη 
επιπλοκή της ΕΠΧΠ, η οποία συνήθως ακολουθεί ήπια 
πορεία . 

Δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα που να δικαιολογούν την 
προληπτική χρήση φαρμακευτικών ουσιών ή/και μηχανικών 
μέσων για την πρόληψή της σε κάθε ασθενή, καθότι η πλει-
ονότητα των ασθενών δεν παρουσίαζει παγκρεατίτιδα . 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι είναι σημαντικό να διενεργεί-
ται ΕΠΧΠ μόνο όταν υπάρχουν απόλυτες ενδείξεις και η 
εφαρμογή δύσκολων ενδοσκοπικών τεχνικών να γίνεται 
μόνο σε κέντρα που διαθέτουν εμπειρία . 

Η χρήση προληπτικής αγωγής (από αυτές με ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα σε προηγούμενες μελέτες) θα μπορούσε 
να χορηγηθεί σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη 
παγκρεατίτιδας . 

Στρατηγικές πρόληψης της μετά ΕΠΧΠ πα-
γκρεατίτιδας

• Επιλογή ασθενών . Περιορισμός των ΕΠΧΠ στις απα-
ραίτητες (αποφυγή διενέργειας ΕΠΧΠ ή/και θεραπευτικών 
παρεμβάσεων σε οριακές περιπτώσεις) με τη χρήση άλλων 
μη επεμβατικών μεθόδων (ΜRCP, EUS) .

• Aποφυγή ενδοσκοπικών χειρισμών που αυξάνουν τον 
κίνδυνο παγκρεατίτιδας εάν δεν είναι απόλυτα απαραίτητοι . 
Εφαρμογή τους σε κέντρα με μεγάλη εμπειρία .

• Προληπτική φαρμακευτική αγωγή - τοποθέτηση παγκρε-
ατικής ενδοπρόθεσης σε υψηλού κινδύνου ασθενείς .
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Πινακας 3. φαρμακευΤικοι ΠαραΓονΤες Που χρηςιμοΠοιηθηκαν καΤα καιρους 

Μείωση πίεσης σφιγκτήρα του Οddi 
Nifedipine Μη αποτελεσματική
Lidocaine Μη αποτελεσματική
Νitroglycerine (υπογλώσσια) Πιθανώς αποτελεσματική

Πρόληψη ανιούσας λοίμωξης 
Αντιβιοτικά  Αποτελεσματική (μόνο 1 μελέτη)

Χημική βλάβη (τοξικότητα) σκιαγραφικού 
Μη ιονικά σκιαγραφικά Μη αποτελεσματική

Μείωση παγκρεατικής έκκρισης 
Σωματοστατίνη (έγχυση <6 ωρών) Μη αποτελεσματική
Σωματοστατίνη (έγχυση 12-24 ώρες πριν) Πιθανά αποτελεσματική 
Οκτρεοτίδη αμέσως πριν την ΕΠΧΠ Μη αποτελεσματική
Οκτρεοτίδη σε υψηλές δόσεις πριν την ΕΠΧΠ Αποτελεσματική (μόνο 1 μελέτη)
 
Αναστολή φλεγμονώδους αντίδρασης 
Αναστολείς πρωτεασών (Gabexate mesylate)  Αποτελεσματική σε παρατεταμένη χορήγηση
Recombinant IL-10 Αποτελεσματική (;) σε υψηλές δόσεις
Δικλοφενάκη σε υπόθετο (NSAID) Πιθανά αποτελεσματική (μόνο 1 μελέτη)
Αναστολέας PAF Μη αποτελεσματική
Κορτικοστεροειδή Μη αποτελεσματική
Ηπαρίνη Μη αποτελεσματική
Αλλοπουρινόλη Αποτελεσματική σε υψηλές δόσεις




