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• Ιστορικό 
• Διερεύνηση 
• Συζήτηση 
• Συµπεράσµατα



Ιστορικό

• Άνδρας 27 ετών 
• 2 επεισόδεια αιµορραγίας πεπτικού  
• Πτώση Ht κάτω από 28 
• Γαστροσκόπηση: Fundic polyp 
• Ειλεοκολονοσκόπηση:Αιµορροιδοπάθεια 
• Διάβαση λεπτού εντέρου:Οίδηµα ελίκων 
τελικού ειλεού 

• Scan Μεκελείου - αρνητικό



Ιστορικό

• Νέα αιµορραγία 04/2006 
• Αρνητική ενδοσκοπική διερεύνηση 
• Παραποµπή για εντεροσκόπηση µε 
κάψουλα



Εντεροσκόπηση µε κάψουλα

• Πιθανές αγγειεκτασίες νήστιδας – ειλεού 
• Συσταση για εντεροσκόπηση µε διπλό 

µπαλόνι - DBE 



Εντεροσκόπηση - DBE

• Ολική εντεροσκόπηση 
• Εικόνα εκκολπώµατος περί τα 100 εκ 
από την ειλεοτυφλική βαλβίδα 

• Σύσταση για νέο scan Μεκελείου µε 
καθυστερηµένες λήψεις – αρνητικό 

• Σύσταση για λαπαροτοµία



Λαπαροτοµία

• Πιθανή Μεκέλειος απόφυση – 
σφηνοειδής εκτοµή 

• Ανεπίπλεκτη πορεία µέχρι σήµερα



Ιστολογική

• Παρουσία έκτοπου 
γαστρικού 
βλεννογόνου



Scan Μεκελείου

• Περιορισµένη ευαισθησία 33% - 62% 
 Αυξηµένο κόστος και καθυστέρηση στη 
διάγνωση 

 Σύσταση για χερουργική παρέµβασ 
 Rivas et al Surg Endosc 2003 
 Αύξηση της ευαισθησίας µε χρήση H2RA 
 και καθυστερηµένες λήψεις



Triester et al Am J Gastroenerol 
2005

Εντεροσκόπηση µε κάψουλα

• Σε αιµορραγία πεπτικού αδιευκρίνιστης 
αιτιολογίας 

 Πλεονεκτεί έναντι Προωθητικής εντεροσκόπησης 
         Εντερόκλυσης 
   Ισοδύναµη µε      CT Εντερόκλυση 
         MR Εντερόκλυση 
         Αγγειογραφία 
         Double Baloon Enteroscopy



Pennazio et al ICCE 2005, 
Endoscopy 2005

Σύσταση

• Σε αιµορραγία πεπτικού αδιευκρίνιστης 
αιτιολογίας πρώτη εξέταση: 
Εντεροσκόπηση µε κάψουλα 

• Εξαίρεση: Αγγειογραφία σε µαζική 
αιµορραγία



Εντεροσκόπηση µε κάψουλα

• Δυσκολία στη διάγνωση Μεκελείου 
απόφυσης



Double balloon Double balloon 
εντεροσκόπησηεντεροσκόπηση





Suzuki t et al Dig Dis Sci April 
2007,Hadithi M et al Am J 

Gastoenterol Jan 2006

Εντεροσκόπηση µε διπλό µπαλόνι

• Υψηλή ευαισθησία στη ανεύρεση του 
αιτίου της αιµορραγίας 79% έναντι 12% 

  άλλων µεθόδων 
Συµπληρωµατική της κάψουλας και όχι 
ανταγωνιστική



Συµπεράσµατα

• Σε νέους ενήλικες µε αδιευκρίνιστη αιµορραγία 
πεπτικού η αιµορραγία από Μεκέλειο απόφυση δεν 
είναι σπάνια. 

• Το scan Μεκελείου έχει σχετικά χαµηλή ευαισθησία. 
• Ο συνδυασµός εντεροσκόπησης µε κάψουλα και µε 
διπλό µπαλόνι δίνει το µεγαλύτερο διαγνωστικό 
όφελος. 

• Ηχειρουργική διερεύνηση έχει το ρόλο της όταν 
υπάρχει κλινική υπόνοια ακόµη και αν οι εξετάσεις 
δεν είναι διαγνωστικές.  



Ευχαριστώ



• Wce γενίτσαρη 
• Dbe photos βασιλακακη 
• Φωτο ιστολογικης


