
Κλινικές προκλήσεις και διλήμματα στην 
αντιμετώπιση παθήσεων του λεπτού εντέρου 

Ενδοσκοπικές προσεγγίσεις

Αλέξανδρος Ν. Κωφοκώτσιος MRCP(UK), FEBG 
Γαστρεντερολόγος



Περίγραµµα οµιλίας

• Διαθέσιµες µέθοδοι ενδοσκοπικής διερεύνησης 
λεπτού εντέρου 

• Πλεονεκτήµατα, µειονεκτήµατα και σύγκριση 
των µεθόδων 

• Συµπεράσµατα



Μέθοδοι ενδοσκοπικής διερεύνησης λεπτού 
εντέρου 

• Εντεροσκόπηση µε κάψουλα 
• Ειλεοσκόπηση κατά την κολονοσκόπηση 
• Sonde 

• Προωθητική  
• Double balloon 

• Single balloon 

• Spiral 

• Διεγχειρητική ή λαπαροσκοπικά υποβοηθούµενη



Πλεονεκτήµατα ασύρµατης κάψουλας σε σχέση µε 
ενσύρµατη εντεροσκόπηση

• Εξετάζει ολόκληρο το λεπτό έντερο (85%) 

• Δεν διατείνει το έντερο: πιο φυσιολογική εικόνα  
• Μεγαλύτερη ή ίση διαγνωστική αξία  
• Ανώδυνη, καλύτερα ανεκτή 
• Δεν χορηγείται καταστολή 
• Ο ασθενής παραµένει ελάχιστα στο εργαστήριο 

• Ο ασθενής συνεχίζει τις καθηµερινές του 
δραστηριότητες



Πλεονεκτήµατα ασύρµατης κάψουλας σε σχέση µε 
ακτινολογικές εξετάσεις

• Καλύτερη (άµεση) απεικόνιση βλεννογόνου  
• Μεγαλύτερη διαγνωστική αξία  
• Μη έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία  
• Λιγότερο επεµβατική, καλύτερα ανεκτή



Μειονεκτήµατα της ενδοσκοπικής κάψουλας

• Αδυναµία κατευθυντικότητας  
• Αδυναµία λήψης βιοψιών ή εφαρµογής θεραπείας 
• Mακρός χρόνος αξιολόγησης του video 

• Μικρός κίνδυνος κατακράτησης της κάψουλας



Κλινική σηµαντικότητα εντεροσκόπησης µε 
κάψουλα σε σχέση µε άλλες διαγνωστικές 

µεθόδους

Text

20 µελέτες 
510 ασθενείς 



Εντεροσκόπηση µε κάψουλα vs προωθητικής 
εντεροσκόπησης

Διαγνωστικό 
όφελος =

Κάψουλα
56% -

Προωθητική 
εντεροσκόπηση 

26%
= 30%  ΝΝΤ 3

Triester SL et al. Am J Gastroenterol 2005;100:2407

13 µελέτες 
376 ασθενείς



Εντεροσκόπηση µε κάψουλα vs 
εντερόκλυση ή ΔΛΕ

Διαγνωστικό 
όφελος =

Κάψουλα
42% -

Εντερόκλυση  
ή ΔΛΕ  
6%

= 36%  ΝΝΤ 3

Triester SL et al. Am J Gastroenterol 2005;100:2407

3 µελέτες 
88 ασθενείς



Εντεροσκόπηση µε κάψουλα vs 
 CT / MR εντερογραφίας

Κάψουλα > CT / MR εντερογραφίας σε vόσο Crohn 

Κάψουλα > MR εντερόκλυσης 
Κάψουλα =CT εντερόκλυσης, αγγειογραφίας 

Jensen MD et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2011;9(2):124

σε αδιευκρίνιστη 
αιµορραγία 
πεπτικού⎬

Triester SL et al. Am J Gastroenterol 2005;100:2407



Ενδείξεις ενσύρµατης εντεροσκόπησης

• Λήψη ιστοτεµαχίων 
• Θεραπευτικές παρεµβάσεις



Προωθητική (push) εντεροσκόπηση



Double balloon εντεροσκόπηση 



Double balloon εντεροσκόπηση 



Double balloon εντεροσκόπηση (1)

• Ορθόδροµη(Ο) ή παλίνδροµη (Π) προσέγγιση 

• Νηστεία (Ο) vs πλήρης προετοιµασία (Π) 

• Βαθεία καταστολή ή γενική αναισθησία (Ο) vs 
ήπια έως βαθειά καταστολή (Π) 

• 73’-123’ µέσος χρόνος εξέτασης 

• 220-360 cm (Ο) vs 124-183 cm (Π) 

• 30% αδυναµία καθετηριασµού ειλεοτυφλικής

Yamamoto H et al.Clin Gastroenterol Hepatol. 2004;2(11):1010 
Aktas H et al.Endoscopy. 2010;42(5):365 
May A et al.Endoscopy. 2003;35(12):985



Double balloon εντεροσκόπηση (2)

• Ολική εντεροσκόπηση 70-86% (ιαπωνικές) vs 
4-45% (δυτικές) 

• Διαγνωστική ευαισθησία 43-80%  - 68,1 % 

• DBE = Κάψουλα 

• DBE > Push enteroscopy

Yamamoto H et al.Clin Gastroenterol Hepatol. 2004;2(11):1010  
May A et al.Endoscopy. 2003;35(12):985 
Pasha SF et al.Clin Gastroenterol Hepatol. 2008;6(6):671 
Dulic - Lakovic e et al. Gastrointest Endosc. Sept 2011



Double balloon εντεροσκόπηση - επιπλοκές

• Επιπλοκές 1,2-1,6% 

• Παγκρεατίτιδα 0,3 %. Συχνή υπεραµυλασαιµία χωρίς 
κλινική παγκρεατίτιδα 

• Διάτρηση 0,3-0,4% - θεραπευτικές ενδοσκοπήσεις 

• Αιµορραγία 0,2 % 

• Πνευµονία από εισρόφηση, οισοφαγικός τραυµατισµός 
σε ηωσιν. οισοφαγίτιδα

Mensink  PB et al.Endoscopy. 2007;39(7):613 
Möschler O et al.Z Gastroenterol. 2008;46(3):266 
Tanaka S et al.Gastrointest Endosc. 2007;66(3 Suppl):S30



Single balloon enteroscopy

•  Παραπλήσια τεχνικά  µε DBE 

• Υποδεέστερη ευαισθησία σε σχέση µε DBE 41-65% 

• 133-270 cm (Ο) vs 73-199cm (Π) 

• Ολική εντεροσκόπηση 0-24% 

• Ταχύτερη προετοιµασία σε σχέση µε DBE

Tsujikawa t et al.Endoscopy. 2008;40(1):11 
Upchurch BR et al.Gastrointest Endosc. 2010;71(7):1218 
Takano N et al.Gastrointest Endosc. 2011;73(4):734



Σπιροειδής εντεροσκόπηση - Spiral

• Χρήση κοχλία 
αντί µπαλονιών 
για συσπείρωση 
του εντέρου



Σπιροειδής εντεροσκόπηση - Spiral

• Απλούστερη και 
ταχύτερη από DBE 

• Από push enteroscopy 
σε push and 
pull(balloon 
enteroscopy) σε pull 
(spiral)



Σπιροειδής εντεροσκόπηση 

• Μικρότερος χρόνος προετοιµασίας 
• Βαθειά καταστολή ή γενική αναισθησία 
• 19’-65’ χρόνος εξέτασης 

• 8-340 cm βάθος διείσδυσης 

• Επιπλοκές 0,4% - διάτρηση

Akerman PA et al.Gastrointest Endosc. 2009;69(2):327 
Morgan D et al.Gastrointest Endosc. 2010;72(5):992



Σύγκριση SBE, DBE, Spiral 

SBE DBE Spiral

Χρόνος 
προετοιµασίας ++ +++ +

Καταστολή Βαθειά Βαθειά/ΓΑ Βαθειά/ΓΑ

Βάθος 
διείσδυσης + +++ ++/+++

Διάρκεια 
εξέτασης ++ +++ +



  Συµπεράσµατα

• Η εντεροσκόπηση µε ασύρµατη κάψουλα είναι 
εξαιρετικά ασφαλής και πλεονεκτεί έναντι των 
ακτινολογικών εξετάσεων. 

• Οι ενσύρµατες µέθοδοι εντεροσκόπησης είναι 
ασφαλείς και προσφέρουν σηµαντική βοήθεια  
στη διερεύνηση και τη θεραπεία παθήσεων 
του λεπτού εντέρου.


