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Περίληψη: Το λεπτό έντερο (ΛΕ) έχει χαρακτηριστεί ως το «μαύρο κουτί» του
γαστρεντερικού συστήματος, επειδή η ανεύρεση του αιτίου της αιμορραγίας από το ΛΕ
πολλές φορές είναι δύσκολη, ενώ η διάγνωση της νόσου Crohn και η διαπίστωση
όγκων του ΛΕ και συνδρόμων δυσαπορρόφησης συχνά καθυστερούν σημαντικά. Η
προωθητική εντεροσκόπηση παραμένει χρήσιμη μέθοδος για τη διερεύνηση βλαβών
του ΛΕ, όμως η αδυναμία επισκόπησης του ΛΕ πέραν της εγγύς νήστιδας δεν της επιτρέπει να χαρακτηριστεί ως μέθοδος αναφοράς. Ενδοσκοπικές μέθοδοι που μπορούν
να εξετάσουν όλο το μήκος του ΛΕ, όπως η «sonde» και η διεγχειρητική εντεροσκόπηση, παρουσιάζουν σημαντικές τεχνικές δυσκολίες και σπάνια χρησιμοποιούνται, ενώ
η νεότερη και πολλά υποσχόμενη «double balloon» εντεροσκόπηση είναι ακόμη υπό
διερεύνηση. Οι ακτινολογικές μέθοδοι (διάβαση ΛΕ και εντερόκλυση) χρησιμοποιούνται
συχνά στην κλινική πράξη για τη διερεύνηση παθήσεων του ΛΕ. Eνώ η διαγνωστική τους
ικανότητα σε προέχουσες εντός του αυλού βλάβες του ΛΕ είναι υψηλή, σε ασθενείς με
αδιευκρίνιστης αιτιολογίας αιμορραγία πεπτικού, είναι πολύ περιορισμένη. Πρόσφατα,
μια καινούργια ενδοσκοπική μέθοδος αναπτύχθηκε, η ενδοσκόπηση με μικροκάψουλα,
η οποία έχει τη δυνατότητα της άμεσης επισκόπησης όλου του μήκους του ΛΕ (από το
δωδεκαδάκτυλο έως τον ειλεό), κατά τη διάρκεια του φυσιολογικού περισταλτισμού του
εντέρου. Η νέα μέθοδος αναπτύχθηκε στην προσπάθεια να ξεπεραστούν οι υπάρχουσες
δυσκολίες στη διαγνωστική προσπέλαση ασθενών με παθήσεις του ΛΕ. Στην παρούσα
ανασκόπηση εξετάζονται τα μέχρι σήμερα βιβλιογραφικά δεδομένα, επισημαίνοντας
κυρίως όσα ενδιαφέρουν τον κλινικό ιατρό. Αναφέρονται η ασφάλεια της νέας μεθόδου,
η απαιτούμενη προετοιμασία, η διαγνωστική της ικανότητα συγκριτικά με τις μέχρι σήμερα
διαθέσιμες μεθόδους και σχολιάζονται οι ενδείξεις και αντενδείξεις της, καθώς και η
κλινική της σημασία, βασιζόμενη και στην προσωπική μας εμπειρία, μετά από την τριετή
εφαρμογή της, σε πάνω από τριακόσιους ασθενείς.

Η

διάγνωση και αντιμετώπιση
παθήσεων του λεπτού εντέρου,
αποτελεί ένα από τα πλέον δισεπίλυτα προβλήματα στην καθ’ ημέρα
κλινική πράξη. Το λεπτό έντερο έχει
χαρακτηριστεί ως «το μαύρο κουτί»
του γαστρεντερικού σωλήνα, αφού
αρκετά συχνά είναι πολύ δύσκολο
να εντοπίσουμε με ακρίβεια την εστία
της αιμορραγίας στο λεπτό έντερο1.
Επιπλέον, η διάγνωση της νόσου
του Crohn, καλοήθων και κακοήθων
όγκων του λεπτού εντέρου και η διαγνωστική προσπέλαση ασθενών με
χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο συχνά
καθυστερεί σημαντικά, με αποτέλεσμα
επιπτώσεις στην κλινική πορεία και
θεραπεία των ασθενών.
Οι ακτινοσκοπικές μέθοδοι (εντερόκλυση και η διάβαση του λεπτού εντέρου με
βάριο) είναι οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για τη διερεύνηση παθήσεων
του λεπτού εντέρου. Μεταξύ των δύο, η
εντερόκλυση θεωρείται σήμερα ως μέθοδος
εκλογής2. Αν και αναφέρεται ότι η διαγνω14

στική ακρίβεια της εντερόκλυσης σε όγκους
του λεπτού εντέρου είναι αρκετά υψηλή
(έως και 90%), σε ασθενείς με αδιευκρίνιστης αιτιολογίας απώλεια αίματος από τον
πεπτικό σωλήνα, δηλαδή ασθενείς στους
οποίους η γαστροσκόπηση και η ολική
κολονοσκόπηση δεν ανέδειξαν την εστία
της αιμορραγίας, η διαγνωστική της ακρίβεια
είναι απογοητευτική (έως 20%)2,3.
Η προωθητική εντεροσκόπηση (push
enteroscopy) μέσω ειδικού εύκαμπτου ενδοσκοπίου, εξακολουθεί να είναι μια πολύ
χρήσιμη μέθοδος για τη διερεύνηση του
λεπτού εντέρου. Έχει το πλεονέκτημα της
άμεσης επισκόπησης και του εντοπισμού
μικρών βλεννογονικών αλλοιώσεων, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα λήψης
βιοψιών και θεραπευτικής παρέμβασης
σε ορισμένες περιπτώσεις4,5. Εντούτοις, η
αδυναμία επισκόπησης του λεπτού εντέρου
πέραν της εγγύς νήστιδος (το εντεροσκόπιο
στην καλύτερη των περιπτώσεων εισέρχεται
έως 120cm πέραν του Treitz) και άλλα
μειονεκτήματα της μεθόδου, όπως ανάγκη
καταστολής, έντονη δυσφορία του ασθε-

Εικόνα 1. Αγγειοδυσπλασία νήστιδας.

νούς και πιθανότητα επιπλοκών, έχει ως
αποτέλεσμα η προωθητική εντεροσκόπηση
να απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ως
η «μέθοδος αναφοράς» για τη διερεύνηση
παθήσεων του λεπτού εντέρου. Οι άλλες
διαθέσιμες ενδοσκοπικές μέθοδοι (η sonde
εντεροσκόπηση και η διεγχειρητική εντεροσκόπηση), αλλά και η νεώτερη double-balloon εντεροσκόπηση, έχουν μεν τη δυνατότητα της άμεσης επισκόπησης όλου του
μήκους του λεπτού εντέρου, παρουσιάζουν
όμως σημαντικές τεχνικές δυσκολίες και για
το λόγο αυτό σπάνια χρησιμοποιούνται6,7.
Άλλες μέθοδοι διαγνωστικής προσπέλασης
του λεπτού εντέρου, όπως αγγειογραφία,
σπινθηρογράφημα και τεχνικές με τη χρήση
αξονικού ή μαγνητικού τομογράφου (CT
εντερόκλυση και MRI εντερόκλυση), είτε
χρησιμεύουν σε ένα πολύ περιορισμένο
αριθμό περιστατικών, είτε εμφανίζουν χαμηλή διαγνωστική ακρίβεια.8
Οι υπάρχουσες δυσκολίες στη διαγνωστική προσπέλαση των ασθενών με υποψία
νόσου του λεπτού εντέρου, οδήγησαν
τους ερευνητές να επινοήσουν νέες διαγνωστικές μεθόδους, με απώτερο σκοπό
την αποτελεσματικότερη συντηρητική και
χειρουργική αντιμετώπισή τους.

Ενδοσκόπηση με κάψουλα PΙLLCAM
SB™ (πρώην Μ2Α™)9
Το διαγνωστικό σύστημα με κάψουλα
Μ2Α™ (ή Pillcam SB™, όπως είναι η νέα
πλέον διεθνής της ονομασία) της εταιρείας

Given® Imaging Ltd, είναι πρωτότυπο διαγνωστικό μέσο, μη επεμβατικό, εύκολο
στην εκτέλεσή του και παρέχει βελτιωμένο
επίπεδο απεικόνισης, για την πρώιμη ανίχνευση και διάγνωση των παθήσεων του
λεπτού εντέρου (εικόνα 1).
Αποτελείται βασικά από τρία μέρη:
την κάψουλα, το σύστημα ψηφιακής
καταγραφής δεδομένων και τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή για την τελική ανάλυση των
δεδομένων. Η ασύρματη κάψουλα διαστάσεων 11Χ27mm, ζυγίζει μόλις 3,7gr
και αποτελείται από: πλαστικό περίβλημα
με διαφανές πρόσθιο τοίχωμα, σύστημα
φακών μικρής εστιακής απόστασης, πηγή φωτισμού, σύστημα αγωγής εικόνας
(CMOS), μπαταρία, αναμεταδότη (ASIC)
και κεραία εκπομπής. Έχει την ικανότητα
φωτογραφικής σάρωσης του τοιχώματος
του λεπτού εντέρου κατά τη διάρκεια του
φυσιολογικού περισταλτισμού του, με συχνότητα 2 εικόνες ανά δευτερόλεπτο. Η
συνολική διάρκεια της καταγραφής είναι
6-8 ώρες, όσο και η διάρκεια της μπαταρίας
της κάψουλας.
Τα δεδομένα που εκπέμπει η κάψουλα, διαμέσου ειδικών αισθητήρων
(SensorArray™) που εφαρμόζονται σε
ειδικά σημεία στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα, μεταφέρονται και καταγράφονται
σε ειδικό ηλεκτρονικό καταγραφέα δεδομένων (DataRecorder) τύπου walkman,
που τοποθετείται στη ζώνη του ασθενούς.
Μετά το τέλος της εξέτασης, o καταγραφέας
συνδέεται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή,
ο οποίος αναλύει τα δεδομένα που έχουν
καταγραφεί και αναπαράγει τις εικόνες υπό
μορφή video.
Το ειδικό λογισμικό (software) του συστήματος Given® έχει επίσης την ικανότητα,
εκτός από την αναπαραγωγή και επεξεργασία εικόνων, του κατά προσέγγιση προσδιορισμού της θέσης της κάψουλας στο
λεπτό έντερο, καθώς και τη δυνατότητα
αυτόματης ανίχνευσης ενεργού αιμορραγίας
στη διαδρομή της κάψουλας στον πεπτικό
σωλήνα.
Εικόνα 2.
Η ενδοσκοπική
κάψουλα
Pillcam SB.

Διαδικασία της εξέτασης
Οι ασθενείς θα πρέπει να είναι νηστικοί
(αποχή από στερεά και υγρά) για τουλάχιστον
8 ώρες πριν την εξέταση.
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Η διαδικασία της εξέτασης ξεκινά με την
κατάλληλη σύνδεση όλων των επιμέρους
στοιχείων του συστήματος. Η ειδική διάταξη
των αισθητήρων τοποθετείται στην πρόσθια
κοιλιακή χώρα των ασθενών. Στην συνέχεια
οι αισθητήρες συνδέονται με τη συσκευή
καταγραφής και αυτή με τη σειρά της με την
ειδική μπαταρία τροφοδοσίας της. Κατόπιν
όλα τα επιμέρους τμήματα του συστήματος
Given® τοποθετούνται πάνω σε μια ειδική
ζώνη, γύρω από την μέση των ασθενών.
Αφού πλέον βεβαιωθούμε ότι η σύνδεση
του συστήματος έχει γίνει σωστά, ο ασθενής
καταπίνει την «μιας χρήσεως» ασύρματη
κάψουλα με τη βοήθεια μικρής ποσότητας
νερού και αυτόματα ξεκινά η καταγραφή
των ενδοσκοπικών εικόνων.
Η όλη διαδικασία της καταγραφής διαρκεί
8 ώρες και είναι τελείως ανώδυνη. Τις δύο
πρώτες ώρες ο ασθενής πρέπει να παραμείνει
νηστικός, ενώ μετά τις τέσσερις ώρες μπορεί
να φάει ένα ελαφρύ γεύμα. Στο τέλος της
εξέτασης ο ασθενής αποσυνδέεται από το
σύστημα και η κάψουλα αποβάλλεται από
τα κόπρανα, συνήθως εντός διαστήματος
24-72 ωρών.
Η χορήγησή της μπορεί να γίνει και σε
εξωτερικούς ασθενείς και ο ασθενής μπορεί
να ασχοληθεί με την εργασία του και να μην
αλλάξει τις συνήθειές του. Κατά το χρόνο
της εξέτασης δεν επιτρέπεται ο ασθενής να
πλησιάσει οποιαδήποτε πηγή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, (όπως αυτά που δημιουργούνται γύρω από συσκευές μαγνητικών
τομογράφων ή ραδιοφωνικών σταθμών),
λόγω πιθανών παρεμβολών, οι οποίες θα
έχουν ως συνέπεια την αλλοίωση ή και
πλήρη καταστροφή των εικόνων.
Μετά το τέλος της εξέτασης, θεωρείται
σκόπιμο οι ασθενείς να υποβάλλονται σε
απλή ακτινογραφία κοιλίας, αφενός για
τον κατά προσέγγιση εντοπισμό της θέσης
της ακτινοσκιερής κάψουλας, αφετέρου
για την επιβεβαίωση της καθόδου της κάψουλας. Η επιβεβαίωση της αποβολής της
στα κόπρανα είναι απαραίτητη, καθόσον
η μη αποβολή της, εκτός από τον κίνδυνο
εμφάνισης αποφρακτικών φαινομένων σε
περίπτωση παρουσίας στενωτικής βλάβης
του πεπτικού σωλήνα, έχει το θεωρητικό κίνδυνο διαρροής των τοξικών υγρών
της μπαταρίας της κάψουλας και επιπλέον
συνιστά αντένδειξη για τη διενέργεια στο
μέλλον μαγνητικής τομογραφίας, λόγω
των μεταλλικών στοιχείων που έχει στο
εσωτερικό της η κάψουλα.

Η ανάγνωση των αποτελεσμάτων
της εξέτασης
Η ανάγνωση του video της εξέτασης θα
πρέπει να γίνεται από ιατρούς με αρκετή

εμπειρία στην εκτίμηση ενδοσκοπικών
εικόνων. Ο χρόνος ανάγνωσης του video,
τουλάχιστον στην αρχή, είναι αρκετός και
διαρκεί από 90 λεπτά έως και 2½ ώρες.
Μετά βέβαια την εκτέλεση ορισμένου
αριθμού εξετάσεων και κατάλληλης
εκπαίδευσης, ο χρόνος ανάγνωσης του
video μειώνεται σημαντικά. Στην κλινική
μας, μετά από εμπειρία άνω των 300
περιστατικών, είμαστε σήμερα σε θέση
να διαβάζουμε το video της ενδοσκοπικής
κάψουλας σε 40-60 λεπτά.

Κλινικές ενδείξεις της εξέτασης
Οι κλινικές ενδείξεις της εξέτασης με
ενδοσκοπική κάψουλα εξακολουθούν (τρία
χρόνια μετά από την κλινική εφαρμογή
της μεθόδου) να αποτελούν αντικείμενο
μελετών και διαρκώς επεκτείνονται.
1. Αιμορραγία πεπτικού
αδιευκρίνιστης αιτιολογίας
Ο ρόλος της ενδοσκοπικής κάψουλας στη
διερεύνηση απώλειας αίματος αδιευκρίνιστης αιτιολογίας από το πεπτικό σύστημα
είναι ήδη καλά τεκμηριωμένος10-13. Είναι
γνωστό ότι ως αδιευκρίνιστης αιτιολογίας
αιμορραγία πεπτικού ορίζεται η επιμένουσα
ή υποτροπιάζουσα απώλεια αίματος από
το γαστρεντερικό σύστημα, της οποίας η
αιτιολογία παραμένει αδιευκρίνιστη μετά
από ένα συμβατικό ενδοσκοπικό έλεγχο,
δηλαδή μετά από μια γαστροσκόπηση
και μια ειλεο-κολονοσκόπηση. Στο 6070% των περιπτώσεων αυτών, η εστία της
απώλειας εντοπίζεται στο λεπτό έντερο.
Πολλές δημοσιευμένες μελέτες έχουν
δείξει ότι η ενδοσκόπηση με κάψουλα
σε αιμορραγία πεπτικού αδιευκρίνιστης
αιτιολογίας έχει μεγαλύτερη διαγνωστική
ικανότητα σε σύγκριση τόσο με την προωθητική εντεροσκόπηση όσο και με την
εντερόκλυση και τη διάβαση του λεπτού
εντέρου14-19. Η διαγνωστική της ικανότητα
στην ομάδα αυτή των ασθενών κυμαίνεται
από 45-75%. Οι αγγειοδυσπλασίες του
λεπτού εντέρου φαίνεται να είναι το συχνότερο ενδοσκοπικό εύρημα της κάψουλας (εικόνα 2). Επιπλέον, υπάρχουν ήδη
σημαντικές βιβλιογραφικές ενδείξεις ότι η
κάψουλα είναι σε θέση να βελτιώσει την
κλινική πορεία των ασθενών αυτών, αφού
μπορεί καλύτερα από οποιαδήποτε μέχρι
σήμερα διαθέσιμη διαγνωστική μέθοδο,
να αναδείξει το αίτιο και να συνεισφέρει
στην επιλογή της καλύτερης θεραπευτικής
προσέγγισης20.
2. Νόσος του Crohn
Η ενδοσκοπική κάψουλα φαίνεται
να έχει σημαντική θέση στη διάγνωση

και θεραπεία της νόσου του Crohn21,22.
Μελέτες έχουν δείξει ότι η νέα μέθοδος
είναι σε θέση να αναδείξει την πραγματική
έκταση της νόσου και ότι αυτό σε πολλές
περιπτώσεις οδήγησε σε τροποποίηση των
θεραπευτικών αποφάσεων προς όφελος
των ασθενών22. Εξάλλου είναι γνωστό ότι
η διάγνωση της νόσου του Crohn είναι μια
σύνθετη διαδικασία, που στηρίζεται τόσο
στην κλινική εικόνα του ασθενούς, όσο και
στη διαπίστωση κάποιων ενδοσκοπικών,
ακτινολογικών και ιστολογικών ευρημάτων,
χαρακτηριστικών της νόσου. Στην κλινική
πράξη, ακόμα και η ιστολογική εξέταση,
αρκετές φορές δεν είναι σε θέση να μας
προσφέρει την οριστική διάγνωση της νόσου.
Ασθενείς με επιμένοντα ή υποτροπιάζοντα
συμπτώματα (χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο,
κοιλιακό άλγος, σιδηροπενική αναιμία κ.ά.)
και αρνητικό κλινικο-εργαστηριακό έλεγχο
είναι ένα συχνό φαινόμενο στη φυσική
ιστορία της νόσου. Με δεδομένο λοιπόν ότι
δεν υπάρχει ένα και μόνο παθογνωμονικό
εύρημα το οποίο με ακρίβεια θέτει τη
διάγνωση της νόσου του Crohn, συχνά
παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση από
την έναρξη των συμπτωμάτων έως και την
οριστική διάγνωση.
Μελέτες έδειξαν ότι σε ασθενείς με υποψία
της νόσου και αρνητικό τον συμβατικό
κλινικο-εργαστηριακό έλεγχο, η ενδοσκοπική
κάψουλα ανέδειξε βλεννογονικές αλλοιώσεις
συμβατές με την νόσο του Crohn στο 5070% των περιπτώσεων23,24 (εικόνα 3). Θα
πρέπει να επισημανθεί ότι αρκετοί από τους
ασθενείς των μελετών αυτών, δεν είχαν
αυξημένη ΤΚΕ, δεν παρουσίαζαν αναιμία
και ο κλινικός ιατρός θα μπορούσε να
οδηγηθεί στην διάγνωση του συνδρόμου
του ευερέθιστου εντέρου, παρά στη νόσο
του Crohn. Οι μελέτες αυτές μας οδηγούν
να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας σχετικά
με την πραγματική συχνότητα της νόσου
και ανοίγουν νέο πεδίο έρευνας.
3. Άλλες κλινικές ενδείξεις
Η κάψουλα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα
χρήσιμη στη διάγνωση καλοήθων και κακοήθων όγκων του λεπτού εντέρου20, στην
ανάδειξη βλεννογονικών αλλοιώσεων του
πεπτικού που προκαλούνται από τη χρήση
μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, στη μελέτη συνδρόμων πολυποδίασης
και συνδρόμων δυσαπορρόφησης.
Όσον αφορά στην κοιλιοκάκη, η κάψουλα φαίνεται να έχει ένδειξη στην κλινική
παρακολούθηση των ασθενών και ιδίως
στη διαγνωστική προσέγγιση όσων εμφανίζουν νόσο ανθεκτική στη δίαιτα ελεύθερη
γλουτένης25.
Σε μια σειρά άλλων σπάνιων παθήσεων,
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Εικόνα 3. Έλκη ειλεού σε ασθενή με νόσο
Crohn.

όπως νόσος Whipple, ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα, σύνδρομα ανοσοανεπάρκειας,
νόσος μοσχεύματος έναντι ξενιστή (graft
versus host disease, GVHD), μετακτινική
εντερίτιδα κ.ά., η εμπειρία με την κάψουλα
είναι περιορισμένη (κυρίως ανακοινώσεις
υπό μορφή ενδιαφερόντων περιστατικών),
αν και ήδη φαίνεται ότι αποτελεί μια χρήσιμη διαγνωστική μέθοδο. Αντιθέτως, η
διαγνωστική ικανότητα της ενδοσκοπικής
κάψουλας σε ασθενείς με χρόνιο κοιλιακό
άλγος αδιευκρίνιστης αιτιολογίας είναι πολύ
χαμηλή ( <10%). Φαίνεται ότι το κοιλιακό
άλγος δεν αποτελεί ένδειξη για την εφαρμογή της νέας αυτής μεθόδου.

Αντενδείξεις
Η απόφραξη ή στένωση του πεπτικού
σωλήνα, οι διαταραχές της κατάποσης, η
εγκυμοσύνη και η παρουσία βηματοδότη,
αποτελούν τις κύριες αντενδείξεις της
μεθόδου. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία,
το ποσοστό μη διόδου της κάψουλας παγκοσμίως είναι κάτω του 1%. Στενώσεις του
λεπτού εντέρου σε ασθενείς με νόσο Crohn,
στενώσεις μετά από λήψη μη στεροειδών
αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, μετακτινικές
και μετεγχειρητικές στενώσεις, αποτελούν
τις κυριότερες αιτίες που οδήγησαν στη
μη αποβολή της κάψουλας. Η διενέργεια
γαστροσκόπησης και ολικής κολονοσκόπησης, αξονικής τομογραφίας, αλλά κυρίως εντερόκλυσης πριν τη χορήγηση της
κάψουλας, μας εξασφαλίζει σε σημαντικό
βαθμό τη βατότητα του πεπτικού σωλήνα.
Από τη δική μας εμπειρία φαίνεται ότι σε
ασθενείς με ισχυρή υποψία στένωσης του
αυλού θα πρέπει συστηματικά να προηγείται
της εξέτασης.
Μ2Α™ Patency System
Παρ’ όλα αυτά φαίνεται ότι, ιδίως σε ασθενείς με νόσο Crohn, ακόμη και ένας αρνητικός

για στένωση έλεγχος του πεπτικού δε μας
εξασφαλίζει τη σίγουρη δίοδο της κάψουλας
και ορισμένα (αν και σπάνια) περιστατικά μη
διόδου της κάψουλας έχουν αναφερθεί στη
διεθνή βιβλιογραφία. Η εμπειρία αυτή οδήγησε στη δημιουργία ενός συστήματος ασφαλούς ελέγχου της βατότητας του πεπτικού
συστήματος. Το “Μ2Α™ Patency System”
έχει ως σκοπό τη διαπίστωση στενώσεων
εντός του πεπτικού σωλήνα που θα εμπόδιζαν τη δίοδο της κάψουλας. Στην ουσία
πρόκειται για μια κάψουλα ίδιων ακριβώς
διαστάσεων με την ενδοσκοπική κάψουλα,
με τη διαφορά ότι το περίβλημα της αποτελείται από λακτόζη αναμεμιγμένη με 5%
βάριο, που την καθιστά ακτινοσκιερή. Στο
κέντρο της η κάψουλα βατότητας φέρει ένα
μεταλλικό έλασμα πολύ μικρής διαμέτρου
(2Χ10mm), επικαλυμμένο με πολυαμίδιο.
Στην άκρη της κάψουλας υπάρχει μια μικρή
οπή (παράθυρο), η οποία μετά από διάστημα περίπου 100 ωρών, διαβρώνεται από
το εντερικό περιεχόμενο και επιτρέπει την
είσοδό του εντός του σώματος της κάψουλας,
πράγμα που οδηγεί στην πλήρη αποδόμησή
της. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία μας στη
Γαστρεντερολογική Κλινική του Νοσοκομείου
μας, η κάψουλα βατότητας έχει πολύ καλά
αποτελέσματα και χρησιμοποιείται σχεδόν
συστηματικά σε ασθενείς με νόσο Crohn,
πριν τη χορήγηση της κανονικής ενδοσκοπικής κάψουλας, εξασφαλίζοντας μας την
ασφαλή διενέργεια της εξέτασης.

Κλινική Εμπειρία
Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΙΜΤΣ
Στην κλινική μας, η νέα μέθοδος άρχισε
να εφαρμόζεται από τον Ιούλιο του 2002.
Στο διάστημα αυτό των 3,5 σχεδόν χρόνων,
387 ασθενείς με υποψία νόσου του λεπτού
εντέρου έχουν υποβληθεί στην εξέταση.
Από αυτούς 196 υποβλήθηκαν στην εξέταση λόγω απώλειας αίματος αδιευκρίνιστης
αιτιολογίας, 78 λόγω χρόνιας διάρροιας,
47 λόγω υποψίας νόσου Crohn, 19 για
εκτίμηση ήδη διαγνωσμένης νόσου Crohn,
32 λόγω αδιευκρίνιστου υποτροπιάζοντος
χρόνιου κοιλιακού άλγους, 6 λόγω ανθεκτικής στη δίαιτα ελεύθερη γλουτένης κοιλιοκάκης, 5 για διερεύνηση συνδρόμων πολλαπλής πολυποδίασης, 2 για περαιτέρω
διερεύνηση γνωστής νόσου Rendu-OslerWeber και 2, τέλος, με νόσο ΑδαμαντιάδηBehçet για διερεύνηση λεπτού εντέρου.
Όλοι οι ασθενείς μας είχαν υποβληθεί
πριν την εξέταση σε κλασικό ενδοσκοπικό
έλεγχο του ανωτέρου και κατωτέρου
πεπτικού συστήματος (γαστροσκόπησηκολονοσκόπηση). Από αυτούς 107 είχαν
υποβληθεί και σε ακτινολογικό έλεγχο
του λεπτού εντέρου (82 σε εντερόκλυση

και 15 σε απλή διάβαση λεπτού εντέρου).
Ένα ή περισσότερα παθολογικά ευρήματα
διαπιστώθηκαν στο 64% των ασθενών μας.
Η διαγνωστική ικανότητα της κάψουλας ήταν
πολύ υψηλή σε ασθενείς με αιμορραγία
πεπτικού αδιευκρίνιστης αιτιολογίας (73%).
Αντιθέτως σε ασθενείς με αδιευκρίνιστο
χρόνιο κοιλιακό άλγος, η διαγνωστική της
ικανότητα ήταν απογοητευτική (16%). Το
αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τη διεθνή βιβλιογραφία, που
φαίνεται ότι σε ασθενείς με κοιλιακό άλγος
και χωρίς άλλα σημεία ή συμπτώματα κινδύνου, η ενδοσκοπική κάψουλα έχει φτωχά
αποτελέσματα και πρακτικά δεν ενδείκνυται.
Συγκρίνοντας τα ευρήματα της κάψουλας
με εκείνα του ακτινοσκοπικού ελέγχου, η
διαγνωστική ικανότητα της κάψουλας ήταν
σημαντικά μεγαλύτερη (64% έναντι 21%,
αντίστοιχα, p <0,005).

Συμπεράσματα
Η ενδοσκοπική κάψουλα είναι μια νέα
μέθοδος ενδοσκοπικής προσέγγισης του πεπτικού σωλήνα που ανοίγει νέους ορίζοντες
στην ενδοσκόπηση του πεπτικού συστήματος. Προς το παρόν, το υπάρχον σύστημα
της εταιρείας Given ενδείκνυται μόνο για τη
διερεύνηση του λεπτού εντέρου. Από τη
μέχρι σήμερα εμπειρία μας φαίνεται ότι η
ενδοσκοπική κάψουλα είναι πολύ χρήσιμη
στη διερεύνηση ασθενών με υποψία νόσου
του λεπτού εντέρου. Η διαγνωστική της
ικανότητα σε ασθενείς με απώλεια αίματος
από το πεπτικό σύστημα αδιευκρίνιστης
αιτιολογίας και σε ασθενείς με νόσο του
Crohn είναι πλέον καλά τεκμηριωμένη. H
ενδοσκοπική κάψουλα, τέσσερα χρόνια μετά
την ευρεία κλινική εφαρμογή της, φαίνεται να
τηρεί την υπόσχεσή της, ότι όλο και λιγότεροι
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ασθενείς με παθήσεις του λεπτού εντέρου
θα παραμένουν χωρίς σαφή διάγνωση.
Σύντομα αναμένονται τεχνικές βελτιώσεις
του συστήματος, που θα επιτρέπουν την
ενδοσκοπική διερεύνηση και των άλλων
τμημάτων του πεπτικού σωλήνα. Ήδη έχει
αρχίσει να εφαρμόζεται στην κλινική πράξη
η νέα μορφή της ενδοσκοπικής κάψουλας
διπλού φακού, Pillcam ESO™ (ταυτόχρονη
λήψη εικόνων μπροστά και πίσω), με αρχική
ένδειξη τον έλεγχο του οισοφάγου.
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