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Τεχνολογικές βελτιώσεις και νέα κολονοσκόπια: 
Θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη συμμόρφωση 

του πληθυσμού στα προγράμματα πρόληψης 
του καρκίνου του παχέος εντέρου;

Εκτός από τη συμμόρφωση των ασθενών, η ποι-
ότητα της κολονοσκόπησης είναι απαραίτητος 
παράγων ώστε να εξασφαλισθούν τα οφέλη 

από τον ενδοσκοπικό έλεγχο. Σε διάφορες μελέτες η 
συμβατική ενδοσκόπηση εμφανίζει ποσοστό ψευδώς 
αρνητικών αποτελεσμάτων 5-6% όσον αφορά τους 
πολύποδες με διάμετρο >1cm, 13-15% τους πολύπο-
δες διαμέτρου 5-9mm και μέχρι 25% τους πολύποδες 
με διάμετρο <5mm. Οι παράγοντες που φαίνεται να 
επηρεάζουν την ποιότητα της κολονοσκόπησης όσον 
αφορά την ανεύρεση πολυπόδων είναι η διάρκεια της 
απόσυρσης, η ποιότητα της εντερικής προετοιμασίας 
και η επισκόπηση όπισθεν των εντερικών πτυχών7,8. 
Επιπροσθέτως, η κολονοσκόπηση αποτελεί μια εξέτα-
ση που προϋποθέτει από την πλευρά του ενδοσκόπου 
εκπαίδευση, καλή τεχνική και εμπειρία, παράγοντες 
που, εφόσον απουσιάζουν, συνεπάγονται ο καθετηρι-
ασμός του τυφλού να επιτυγχάνεται σε ποσοστά μόλις 
72% (αντί του αναμενόμενου 90-94%)9. Η συσχέτιση 
της προληπτικής κολονοσκόπησης με τη μείωση της 
θνησιμότητας από ΚΠΕ φαίνεται να οφείλεται στη 
μείωση των θανάτων από καρκίνο του αριστερού 

κόλου10. Σε δύο case-control μελέτες, ο σχετικός 
κίνδυνος καρκίνου στο αριστερό κόλον μετά από μια 
αρνητική κολονοσκόπηση ήταν μικρότερος από 0,2, 
ενώ για τον καρκίνο στο δεξιό κόλον κυμαίνονταν από 
0,4-0,6711,12. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει ότι ακόμα 
και η τακτική κολονοσκόπηση έχει περιορισμούς στον 
εντοπισμό όλων των ύποπτων βλαβών.

Σε αυτά ακριβώς τα προβλήματα καλούνται να βοηθήσουν 
τα διάφορα νέα κολονοσκόπια (ή οι βελτιώσεις των ήδη 
υπαρχόντων συμβατικών κολονοσκοπίων), που στοχεύουν 
στο να προσφέρουν ανώδυνη και καλύτερης ποιότητας 
ενδοσκόπηση.

Νέας τεχνολογίας κολονοσκόπια
Aer-O-scope

Πρόκειται για ένα αυτοπροωθούμενο, αυτοκατευθυνόμενο, 
μιας χρήσης ενδοσκόπιο (εικόνα 1). Αποτελείται από τα 
εξής μέρη: α) μια ήλεκτρο-οπτική κάψουλα απεικόνισης 
που περιέχει ψηφιακή κάμερα και είναι εμφυτευμένη σε 
ένα μπαλόνι-ανιχνευτή, β) ένα τερματικό ηλεκτρονικού 
υπολογιστή (Η/Υ), μέσω του οποίου ο ενδοσκόπος επιβλέ-
πει και ρυθμίζει την κίνηση της κάψουλας κατά τη διάρκεια 

της εξέτασης και γ) ένα καλώδιο παροχής που συνδέει το 
τερματικό Η/Υ με την κάψουλα. Το καλώδιο αυτό περιέχει 
πολλά κανάλια και παρέχει ρεύμα, νερό και αναρρόφηση 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η εξέταση αρχίζει με την 
εισαγωγή στο ορθό ενός μπαλονιού σιλικόνης, το οποίο 
φουσκώνεται και σφραγίζει τον πρωκτικό δακτύλιο. Στη 
συνέχεια φουσκώνεται το μπαλόνι-ανιχνευτής και ακολουθεί 
εμφύσηση CO2 ανάμεσα στο μπαλόνι που παραμένει στο 
ορθό και στο μπαλόνι-ανιχνευτή. Οι πιέσεις μέσα και πίσω 
από το μπαλόνι-ανιχνευτή ελέγχονται με ηλεκτρονικούς 
αισθητήρες και ρυθμίζονται από τον υπολογιστή, έτσι 
ώστε να το προωθούν εντός του εντερικού αυλού. Κατά 
την πορεία του δε, το σχήμα και ο όγκος του αλλάζουν 
σύμφωνα με το σχήμα του εντέρου. Όταν το μπαλόνι-
ανιχνευτής φτάνει στο τυφλό, το CO2 πίσω από το μπαλόνι 
αναρροφάται και εμφυσείται εκ νέου ανάμεσα στο μπαλό-
νι-ανιχνευτή και το τυφλό. Αυτό δημιουργεί μια διαφορά 
πίεσης η οποία επιτρέπει στο ενδοσκόπιο να κινείται προς 
τα πίσω και ταυτόχρονα διαστέλλει το κόλον έμπροσθεν 
της κάμερας. Η επισκόπηση του εντερικού βλεννογόνου 
πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της απόσυρσης, η 
ταχύτητα της οποίας ελέγχεται από τον ενδοσκόπο μέσω 

ΑΣΗμίΝΑ ΓΑΓλίΑ1, ΕλΕυθΕρίΑ ΓίΑΝΝΑΚΟυλΟΠΟυλΟυ2, IωΑΝΝΗΣ Σ. ΠΑΠΑΝίΚΟλΑΟυ1

1Ηπατογαστρεντερολογική μονάδα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ίατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», 2Ηπατογαστρεντερολογική μονάδα, 

Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Εικόνα 3.  Κο
λονοσκόπιο In
vendo.

Εικόνα 1. Κολονοσκόπιο Aeroscope.

Εικόνα 2. Κολο
νοσκόπιο NeoGuide.

Παρά τις τελευταίες εξελίξεις στην ιατρική γενικά, αλλά και ειδικότερα στην τεχνολογία της ιατρικής διάγνωσης, η κο
λονοσκόπηση παραμένει και σήμερα η εξέταση εκλογής στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου (ΚΠΕ). Ο 
προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) του παχέος εντέρου  σε τακτά χρονικά διαστήματα  με σκοπό την ανεύρεση 
αδενωμάτων, έχει φανεί ότι μπορεί να μειώσει την επίπτωση του ΚΠΕ1. Οι περισσότερες μελέτες που ανέδειξαν τα 
πλεονεκτήματα του προσυμπτωματικού ελέγχου βασίστηκαν στην ορθοσιγμοειδοσκόπηση με εύκαμπτο ενδοσκόπιο 
και έδειξαν μείωση της τάξης του 60% των θανάτων από ΚΠΕ, εφόσον πραγματοποιείτο προσυμπτωματικός έλεγ
χος2,3. Όμως, παρά το αποδεδειγμένο όφελος που προκύπτει από τον ενδοσκοπικό έλεγχο του παχέος εντέρου, η 
συμμόρφωση των ασθενών κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα: Σε μελέτες που έγιναν σε συγγενείς A' βαθμού 
πασχόντων από ΚΠΕ, η συμμόρφωση κυμαινόταν σε επίπεδα μεταξύ 50%80%4,5. Στο γενικό πληθυσμό, τα ποσοστά 
συμμόρφωσης είναι πολύ χαμηλότερα. Η απουσία συμπτωμάτων, ο φόβος της ανεύρεσης νόσου, η αμηχανία και 
το άγχος όσον αφορά τη διαδικασία της εξέτασης, η δύσκολη εντερική προετοιμασία, αλλά και η έλλειψη γνώσης 
και πληροφόρησης για τα οφέλη που απορρέουν από την κολονοσκόπηση είναι μερικοί από τους βασικούς λόγους 
που εμποδίζουν τη συμμόρφωση των ασθενών στα προγράμματα ενδοσκοπικού ελέγχου6.
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του Η/Υ. Το Aer-o-scope διαθέτει ένα σύστημα απεικόνισης 
πολλαπλών κατευθύνσεων, το οποίο βασίζεται σε κωνικούς 
φακούς και έναν καθρέφτη που εξασφαλίζουν ταυτόχρονα 
περιμετρική, πρόσθια και οπίσθια οπτική γωνία, προσφέ-
ροντας το πλεονέκτημα της επισκόπησης ακόμα και πίσω 
από τις πτυχές του βλεννογόνου. Ex vivo και in vivo μελέτες 
σε χοίρους έδειξαν ότι το Aer-o-scope φτάνει το μέγιστο 
μήκος του καλωδίου του (που αντιστοιχεί στο τυφλό) στο 
80-90% των περιπτώσεων, ενώ σε μια μελέτη έχει 98% 
ευαισθησία στην ανεύρεση χαντρών διαμέτρου >2,5mm. Σε 
άλλη συγκριτική μελέτη, 12 υγιείς νέοι εθελοντές υπεβλή-
θησαν σε συμβατική κολονοσκόπηση και σε Aer-o-scope 
ενδοσκόπηση και η απεικόνιση του τυφλού επετεύχθη 
στο 83% των περιπτώσεων και με τις δύο μεθόδους. Το 
νέο αυτό σύστημα κολονοσκόπησης υπόσχεται μείωση 
του άλγους κατά την εξέταση, αφού αποφεύγεται ο σχη-
ματισμός περιελίξεων (loops), ενώ η πίεση στον εντερικό 
αυλό παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τη 
συμβατική ενδοσκόπηση. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες 
σε ανθρώπους για την απόδειξη των πλεονεκτημάτων αυτού 
του ενδοσκοπίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μηχάνημα δε 
διαθέτει - προς το παρόν - κανάλι εργασίας13-15.

NeoGuide Endoscopy System (NES)
Το NES είναι ένα αρθρωτό ενδοσκόπιο, αποτελούμενο 

από 16 τμήματα ιδίου μήκους. Καθένα από τα επιμέρους 
τμήματά του έχει την ικανότητα να κάμπτεται προς πάσα 
κατεύθυνση. Το NES χρησιμοποιείται όπως το συμβατικό 
ενδοσκόπιο και είναι εξοπλισμένο με έναν εξωτερικό αι-
σθητήρα θέσεως, ο οποίος υπολογίζει το βάθος εισαγωγής 
του ενδοσκοπίου. Ο κεντρικός Η/Υ συνδυάζει τα δεδομένα 
της κατεύθυνσης του άκρου του ενδοσκοπίου και του 
εξωτερικού αισθητήρα θέσεως και ρυθμίζοντας το σχήμα 
του τμήματός του λαμβάνει το σχήμα του εντέρου καθώς 
προωθείται εντός αυτού (εικόνα 2). Αυτή η προσαρμογή 
του ενδοσκοπίου στο σχήμα του εντέρου εξασφαλίζει τη 
δημιουργία λιγότερων περιελίξεων, που ευθύνονται σε 
ποσοστό 90% για την πρόκληση άλγους κατά την κολο-
νοσκόπηση. Οι Eickhoff και συν. μελέτησαν συγκριτικά 
τις δυνάμεις που ασκούνται στο εντερικό τοίχωμα και τη 
μετατόπιση του εντέρου κατά τη διάρκεια της συμβατικής 
και της Neoguide ενδοσκόπησης σε πρόπλασμα εντέρου. 
Με τη NES φαίνεται ότι εξασκούνται σημαντικά μικρότερες 
πιέσεις και δημιουργούνται λιγότερες περιελίξεις στο έντερο, 
αφού προσφέρει τρισδιάστατη και σε πραγματικό χρόνο 
απεικόνισή του16. Σε μια κλινική μελέτη της ίδιας ομάδας, 
κατά τη NES ενδοσκόπηση δημιουργήθηκαν περιελίξεις 
μόνο σε 4/10 ασθενείς, οι οποίες ανατάχθηκαν επιτυχώς με 
τη βοήθεια του τρισδιάστατου συστήματος απεικόνισης17. 
Παρά τα ικανοποιητικά αποτελέσματα που αναφέρονται 
με τη χρήση της NES από ασθενείς και ενδοσκόπους α-
παιτούνται μελέτες ευρείας κλίμακας για τη σύγκριση της 
συμβατικής κολονοσκόπησης με τη NES όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια.

Κολονοσκόπιο Invendo
Πρόκειται για ένα μιας χρήσεως, μηχανοκίνητο κολονο-

σκόπιο, στο χειρισμό του οποίου οι κινήσεις προώθησης 
και απόσυρσης του ενδοσκόπου έχουν αντικατασταθεί από 
τηλεχειριστήριο (Invendo Medical, Ltd., Kissing, Germany) 
(εικόνα 3). Είναι ένα εύκαμπτο κολονοσκόπιο μήκους 200 
εκ. που διαθέτει εσωτερικό έλυτρο διαμέτρου 10 χιλιοστών. 
Πάνω από το εσωτερικό αυτό έλυτρο βρίσκεται ένα περί-
βλημα, που περιστρέφεται στις 2 άκρες του και προσκολ-
λάται σε ένα σύνδεσμο προώθησης. Ο σύνδεσμος αυτός 
κλειδώνεται σε μια μονάδα πλοήγησης του ενδοσκοπίου, 
ώστε να αρχίσει η εξέταση. Υπό την καθοδήγηση του 
ενδοσκόπου 8 τροχοί εντός της μονάδας πλοήγησης του 
ενδοσκοπίου αρχίζουν να κινούνται σε μια επιλεγμένη κίνη-
ση. Οι τροχοί αιχμαλωτίζονται στην εσωτερική πλευρά του 
ανεστραμμένου περιβλήματος, προκαλώντας την κίνηση του 
ανεστραμμένου περιβλήματος και του εσωτερικού ελύτρου 
μπροστά ή πίσω. Η κίνηση αυτή έχει παρομοιασθεί με το 
«ανασήκωμα ενός μανικιού». Το άκρο του ενδοσκοπίου 
δύναται να περιστραφεί με ηλεκτροϋδραυλικό μηχανισμό 
προς οποιαδήποτε κατεύθυνση σε γωνία 180° με την κίνη-
ση ενός μοχλού του τηλεχειριστηρίου. Το κολονοσκόπιο 
διαθέτει κανάλι βιοψίας διαμέτρου 3,2mm. Στην πρώτη 
πιλοτική μελέτη συμπεριλήφθηκαν 34 εθελοντές. Η εξέταση 
πραγματοποιήθηκε χωρίς καταστολή και μόνο στους 2 από 
αυτούς διεκόπη η εξέταση λόγω άλγους. Οι υπόλοιποι 
ασθενείς δεν ανέφεραν καμιά σημαντική ενόχληση κατά 
τη διάρκεια της εξέτασης. Ο καθετηριασμός του τυφλού 
επιτεύχθηκε στο 82% των ασθενών, ενώ ο μέσος χρόνος 
που απαιτήθηκε ήταν 20 λεπτά. Μόνο 4/34 ασθενείς ανέ-

φεραν μετεωρισμό μετά την εξέταση18.

Cathcam
Είναι μια μέθοδος που βασίζεται στη χρήση καθετήρα κα-

θοδηγούμενου από οδηγό σύρμα. Το σύστημα αποτελείται 
από ένα λεπτό καθετήρα μήκους 160 εκ. (με το μισό βάρος 
ενός κολονοσκοπίου), ο οποίος οδηγείται από ένα οδηγό 
σύρμα με βρόχο. Επίσης είναι εξοπλισμένο με 6 διοδικές 
λυχνίες εκπομπής φωτός, ένα κανάλι εργασίας διαμέτρου 
2.8 χιλ., σύστημα καθαρισμού του φακού και εμφύσησης 
αέρα. Το οδηγό σύρμα περνά μέσα από το κανάλι εργασίας 
του καθετήρα και μια επαναχρησιμοποιήσιμη μικροκάμερα 
προσαρμόζεται στο άκρο του καθετήρα. Σε μια μελέτη 
που πραγματοποιήθηκε σε ζώντες χοίρους, διαπιστώθηκε 
30-40% μείωση της μέγιστης πίεσης που ασκείται στο 
εντερικό τοίχωμα με τη χρήση της Cathcam. Μια πιλοτική 
μελέτη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της 
μεθόδου συμπεριέλαβε 13 εθελοντές στους οποίους είχε 
αποτύχει να ολοκληρωθεί (συμβατική) κολονοσκόπηση. 
Στους πρώτους 5 ασθενείς η κολονοσκόπηση ολοκλη-
ρώθηκε μόνο με την Cathcam. Στους λοιπούς ασθενείς 
χρησιμοποιήθηκε το συμβατικό κολονοσκόπιο, έως του 
σημείου που ήταν αδύνατη η περαιτέρω προώθηση και 
εν συνεχεία προωθήθηκε το οδηγό σύρμα στο κόλον και 
στη συνέχεια (αφήνοντας το οδηγό σύρμα στη θέση του 
και απομακρύνοντας το κολονοσκόπιο) προωθήθηκε η 
Cathcam πάνω από το οδηγό σύρμα. Με τον τρόπο αυτό 
συνολικώς 12/13 ασθενείς ολοκλήρωσαν την Cathcam 
κολονοσκόπηση. Οι ασθενείς ήταν ηπίως κατασταλμένοι 
και μόνο 2 παραπονέθηκαν για άλγος (8/13 ανέφεραν 
άλγος κατά τη διάρκεια της προηγούμενης – συμβατικής 
- κολονοσκόπησής τους). Η Cathcam μπορεί επομένως 
να χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση μιας δύσκολης 
κολονοσκόπησης, αλλά πιθανότατα θα πρέπει να γίνουν 
προηγουμένως τροποποιήσεις στο σχεδιασμό της19,20.

PillCam Colon
Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη βασική τεχνολογία της 

γνωστής κάψουλας του λεπτού εντέρου. Πρόκειται για μια 
ενδοσκοπική κάψουλα μήκους 32mm και πλάτους 11mm, 
που αποτελείται από δύο κάμερες, οπτικό σύστημα με 
ευρύ πεδίο κάλυψης (τουλάχιστον το διπλάσιο από αυτό 
της γνωστής Μ2Α του λεπτού εντέρου), αυτόματο έλεγχο 
φωτισμού, ταχύτητα λήψης εικόνας 4 εικόνες/δευτερόλεπτο 
και συνολική διάρκεια λειτουργίας περίπου 10 ώρες. Η 
κάψουλα του παχέος εντέρου - αφού ενεργοποιηθεί - λαμ-
βάνει εικόνες για περίπου 5min και στη συνέχεια μεταπίπτει 
σε μια ανενεργό φάση, προκειμένου να εξοικονομηθεί η 
ενέργεια που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η απεικόνιση 
του παχέος εντέρου. Δύο ώρες αργότερα αρχίζει αυτόματα η 
επαναλειτουργία της και η μετάδοση εικόνων. Το υπόλοιπο 
σύστημα (αισθητήρες, καταγραφέας και λογισμικό) είναι ίδια 
με αυτά της κάψουλας λεπτού εντέρου. Μέχρι τώρα μελέτες 
με μικρό αριθμό ασθενών αναφέρουν ότι, συγκριτικά με τη 
συμβατική κολονοσκόπηση, η ευαισθησία της κάψουλας 
παχέος εντέρου στην ανεύρεση πολυπόδων μεγαλυτέρων 
των 6 χιλ. είναι 50-70% και η ειδικότητα 73-100%21,22. 
Μια πρόσφατη προοπτική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 
328 ασθενείς με γνωστή νόσο του παχέος εντέρου ή και 
υποψία αυτής, συνέκρινε την ενδοσκόπηση με κάψουλα 
παχέος εντέρου με τη συμβατική κολονοσκόπηση στην 
ανεύρεση βλαβών του παχέος εντέρου. Η ευαισθησία της 
κάψουλας στην ανεύρεση πολυπόδων διαμέτρου 6mm ή 
μεγαλύτερων ήταν 64% και η ειδικότητά της 84%, ενώ για 
«προχωρημένα» (advanced) αδενώματα διαμέτρου 10mm 
ή μεγαλύτερα ήταν 64% και 98% αντίστοιχα. Η ευαισθησία 
της κάψουλας του παχέος εντέρου εξαρτάται από την ποι-
ότητα της εντερικής προετοιμασίας23. Σκοπός της εντερικής 
προετοιμασίας είναι η παρουσία διαυγούς μόνο υγρού στο 
κόλον, η οποία επιτρέπει την επισκόπηση του βλεννογόνου 
και την ταχεία μετακίνηση της κάψουλας. Για παράδειγμα, 
στην ίδια μελέτη οι ασθενείς με καλή ή άριστη προετοι-
μασία είχαν σημαντικά υψηλότερη ευαισθησία της τάξεως 
του 88% σε σύγκριση με το 44% των ασθενών με μέτρια 
ή φτωχή προετοιμασία, όσον αφορά την ανεύρεση «προ-
χωρημένων» αδενωμάτων. Μια παλαιότερη μελέτη έδειξε 
ότι η προσεκτική ανάγνωση της καταγραφής της κάψουλας 
από έμπειρο ενδοσκόπο (κάθε καταγραφή αναγνώστηκε 
3 φορές) βελτίωσε την ευαισθησία και την ειδικότητα από 
50% και 83% αντίστοιχα κατά την πρώτη ανάγνωση, σε 
70% και 100% κατά την τρίτη ανάγνωση21. Η κάψουλα του 
παχέος εντέρου φαίνεται να αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη 
μέθοδο προσυμπτωματικού ελέγχου, αφού είναι ελάχιστα 
επεμβατική. Η ευαισθησία της παραμένει μικρότερη της 
συμβατικής κολονοσκόπησης στην ανεύρεση πολυπόδων 

και «προχωρημένων» αδενωμάτων, αλλά μπορεί να αυξηθεί 
με βελτίωση της εντερικής προετοιμασίας και προσεκτικότερη 
ανάγνωση των δεδομένων της καταγραφής.

Τεχνολογικές βελτιώσεις και εξελίξεις των 
υπαρχόντων κολονοσκοπίων
Κολονοσκόπια μεταβλητής ευκαμπτότητας

Την τελευταία δεκαετία κολονοσκόπια με μεταβλητή ευ-
καμπτότητα (variable stiffness colonoscopies, VSC) έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε έναν αριθμό μελετών. Τα VSCs διαθέτουν 
ένα δακτύλιο ρύθμισης της ευκαμπτότητας ανάλογα με τις 
συνθήκες της ενδοσκόπησης. Η μείωση της σκληρότητάς 
του, παρέχει στο ενδοσκόπιο την ευελιξία που απαιτείται 
ούτως ώστε να διέλθει από οξείες γωνίες, ή από ένα ακι-
νητοποιημένο λόγω συμφύσεων σιγμοειδές, ενώ η αύξησή 
της παρέχει την απαραίτητη ακαμψία ώστε να εμποδιστεί ο 
σχηματισμός περιελίξεων και να ευθειαστεί το κόλον. Σε 
μερικές μελέτες υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα 
όσον αφορά τη συχνότητα καθετηριασμού του τυφλού, το 
χρόνο που απαιτείται γι’ αυτό, τη χρήση βοηθητικών κινή-
σεων (maneuvers) και την αναγκαιότητα καταστολής κατά 
τη διάρκεια της εξέτασης25-27. Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση 
τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών που συνέκρινε 
το παιδιατρικό VSC ή το VSC ενηλίκων με το συμβατικό 
κολονοσκόπιο ενηλίκων (SAC) έδειξε ότι η χρήση του 
VSC αυξάνει τη συχνότητα καθετηριασμού του τυφλού, 
απαιτεί λιγότερη καταστολή: με μεπεριδίνη ή μιδαζολάμη 
και προκαλεί λιγότερο άλγος, ενώ δεν παρατηρήθηκε 
διαφορά στη συχνότητα χρήσης βοηθητικών κινήσεων28. 
Μια πρόσφατη μελέτη συνέκρινε το χρόνο καθετηριασμού 
του τυφλού και τη δυσανεξία του ασθενούς μεταξύ τριών 
κολονοσκοπήσεων: με το παιδιατρικό VSC, το VSC ενηλί-
κων χωρίς δυνατότητα μεγέθυνσης και το VSC ενηλίκων με 
μεγέθυνση σε ασθενείς χωρίς καταστολή. Το παιδιατρικό 
VSC, παρά τη μικρότερή του διάμετρο, δε μειώνει τη δυ-
σφορία των ασθενών. Αντιθέτως, ο χρόνος που απαιτείται 
για τον καθετηριασμό του τυφλού είναι περισσότερος, 
πιθανότατα λόγω της μικρότερης διαμέτρου του, που το 
καθιστά ελαστικό και λιγότερο άκαμπτο. Βεβαίως, η αξία 
του παιδιατρικού VSC παραμένει ιδιαιτέρως σημαντική σε 
ένα στενωμένο και ακινητοποιημένο κόλον, ιδιαίτερα στην 
εκκολπωματική νόσο και στην ύπαρξη συμφύσεων29.

Third Eye
Ένα νέο, επικουρικό απεικονιστικό σύστημα παλίνδρομης 

επισκόπησης που προσαρμόζεται στο συμβατικό ενδοσκό-
πιο είναι το Third Eye (TE). Πριν την έναρξη της εξέτασης, 
ένα διάφανο κάλυμμα (cap) προσαρμόζεται στο άπω ά-
κρο του κολονοσκοπίου. Το ΤΕ εισάγεται από το κανάλι 
εργασίας μόλις το κολονοσκόπιο καθετηριάσει το τυφλό 
και επεκτείνεται πέραν του άκρου του κολονοσκοπίου. Το 
εξάρτημα τοποθετείται υπό γωνία και κλειδώνεται έτσι ώστε 
να μην εμποδίζει την πρόσθια όραση του ενδοσκοπίου. 
Το TE παρέχει παράλληλη παλίνδρομη απεικόνιση κατά τη 
διάρκεια της απόσυρσης. Στην πρώτη μελέτη ασφάλειας 
και αποτελεσματικότητας του TE, 38 πολύποδες ανευρέ-
θησαν σε 24 ασθενείς. Τριάντα πολύποδες εντοπίστηκαν 
μόνο με την πρόσθια όραση, 4 και με τις δύο μεθόδους 
και 4 μόνο κατά την παλίνδρομη απεικόνιση. Ένας από 
τους 4 πολύποδες ήταν αδένωμα διαμέτρου 0,7cm. Έτσι, 
η διαγνωστική αξία της κολονοσκόπησης αυξήθηκε κατά 
11,8%, ενώ το εξάρτημα αύξησε ελαφρώς το χρόνο από-
συρσης (μέσος χρόνος απόσυρσης 22min), κυρίως λόγω 
του ότι έπρεπε να αποσυρθεί και να επανατοποθετηθεί πριν 
την πολυποδεκτομή. Το TE είναι ένα πολλά υποσχόμενο 
εξάρτημα και αναμένεται μια μεγάλη μελέτη σύγκρισής του 
με τη συμβατική κολονοσκόπηση30.

Narrow–band imaging
Η μέθοδος αποτελεί καινοτομία στην τεχνολογία οπτικών που 

τροποποιεί το μήκος κύματος και το εύρος του φάσματος του 
λευκού φωτός του ενδοσκοπίου περιορίζοντάς το31. Με τον 
τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερη απεικόνιση του πλέγματος 
των τριχοειδών του βλεννογόνου. Μέχρι τώρα μελέτες σε 
Δυτικές Χώρες δεν έχουν δείξει σημαντικές διαφορές στην 
ανίχνευση αδενωμάτων ανάμεσα σε NBI-κολονοσκόπηση 
και κολονοσκόπηση με λευκό φως. Αυτό που μπορεί να 
προσφέρει το NBI είναι βελτίωση της ανίχνευσης (detection 
rate) αδενωμάτων, από ενδοσκόπους με μικρή συχνότητα ανί-
χνευσης αδενωμάτων στο λευκό φως32. Το NBI έχει αποδείξει 
την αποτελεσματικότητά του στη διάκριση αδενωματωδών 
από υπερπλαστικούς πολύποδες. Όμως, το αν βοηθά σε 
κολονοσκοπήσεις που γίνονται για προσυμπτωματικό έλεγχο 
του γενικού πληθυσμού είναι ένα ερώτημα που παραμένει 
και απαιτεί περισσότερες μελέτες για να απαντηθεί33.
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Συμπερασματικά
Οι σύγχρονες εξελίξεις και παραλλαγές των ενδοσκοπίων, 

καθώς και οι βελτιώσεις που γίνονται στα ήδη υπάρχοντα 
ενδοσκόπια - παρά το φαινομενικά υψηλό τους κόστος - 
ενδέχεται να συντελέσουν στην πρόληψη του ΚΠΕ, ώστε 
και η Δημόσια Υγεία να προστατευθεί, αλλά και να εξοι-
κονομηθούν τελικά τεράστιοι πόροι που οφείλονται στη 
μεγάλη νοσηρότητα και θνητότητα που οφείλονται στη 
νόσο. Δεν πρέπει όμως να παραγνωρίζεται ο σημαντικό-
τατος ρόλος του κλινικού ιατρού, ο οποίος θα πρέπει να 
είναι ενημερωμένος για τα οφέλη που προκύπτουν από τη 
συμμετοχή σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου 
του ΚΠΕ και ενημερώνει και ενθαρρύνει τον πληθυσμό 
να συμμετάσχει σε αυτά. Ο συνδυασμός των κατάλληλων 
διαγνωστικών μέσων με τον υπεύθυνο κλινικό ιατρό τελικά 
θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του μεγάλου υγειονομικού 
προβλήματος που αποτελεί ο ΚΠΕ.
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