
1 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΚΑΨΟΥΛΑ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ 

ΚΑΙ Η ΚΑΨΟΥΛΑ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ  

ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΠΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ 

(ΙΦΠΕ) 

 

 

 

ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΙΑΤΡΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

 

 

 

Δ Ι Δ Α Κ Τ Ο Ρ Ι Κ Η   Δ Ι Α Τ Ρ Ι Β Η 

 

Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α   2 0 1 9 



2 

 

 

 

 

 



3 

 

 



4 

 



5 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΚΑΨΟΥΛΑ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ 

ΚΑΙ Η ΚΑΨΟΥΛΑ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ  

ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΠΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ 

(ΙΦΠΕ) 

 

 

 

ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΙΑΤΡΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

 

 

 

Δ Ι Δ Α Κ Τ Ο Ρ Ι Κ Η   Δ Ι Α Τ Ρ Ι Β Η 

 

Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α   2 0 1 9 



6 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Η έγκριση της διδακτορικής διατριβής από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων δεν υποδηλώνει αποδοχή των γνωμών του συγγραφέα Ν. 5343/32, άρθρο 202, 

παράγραφος 2 (νομική κατοχύρωση του Ιατρικού Τμήματος)» 



8 

 

 



9 

 



10 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στους γονείς μου Βασίλη και Σεβαστή, 

 στην αδερφή μου Μάρθα,  

στη σύζυγό μου Βιβή  

και στα παιδιά μου Βασίλη και Στέφανο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 



1 

 

Πρόλογος 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στο τμήμα Ιατρικής, της Σχολής των  

Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  μεταξύ Δεκεμβρίου 2011 και Μαρτίου 

2019. Στην μελέτη συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με γνωστή ή ύποπτη νόσο Crohn, οι οποίοι 

εξετάσθηκαν με την ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου στο Ενδοσκοπικό τμήμα της 

Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων  

(τ. Διευθυντής: Ομότιμος Καθηγητής Επαμεινώνδας Τσιάνος και νυν Διευθυντής: Καθηγητής 

Δημήτριος Χριστοδούλου). 

Μέσα από αυτές τις σελίδες νοιώθω την ανάγκη και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους 

συνετέλεσαν στην ολοκλήρωση αυτής της μελέτης.  

Πιο συγκεκριμένα, τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Επαμεινώνδα Τσιάνο, τ. Διευθυντή της 

Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και  

επιβλέποντα της παρούσας διδακτορικής διατριβής, για την ώθηση να ασχοληθώ με το 

αντικείμενο της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας, την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις 

και τους ορίζοντες μου δουλεύοντας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, την  καθοδήγηση και την 

εποικοδομητική κριτική σε όλες τις φάσεις εκπόνησης της διατριβής. 

Τον Καθηγητή Δημήτριο Χριστοδούλου και νυν Διευθυντή της Γαστρεντερολογικής 

Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για την πολύτιμη βοήθεια 

του στην αξιολόγηση των ευρημάτων της ενδοσκοπικής κάψουλας λεπτού εντέρου, την 

αμέριστη υποστήριξη, συμπαράσταση, εποικοδομητική κριτική και επιστημονική 

καθοδήγηση, όπως και την καθοριστική συμβολή του στην συγγραφή και περαίωση της 

μελέτης. 

Τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γαστρεντερολογίας Κωνσταντίνο Κατσάνο, για την 

επιστημονική καθοδήγηση, την υποστήριξη, συμπαράσταση, τις πολύτιμες συμβουλές και 
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την αδιάκοπη διαθεσιμότητα του για την εξεύρεση λύσεων και την επίλυση προβλημάτων 

σχετικά με την μελέτη. 

Την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής Ιατρικής κ. Αθηνά Τατσιώνη για την επιστημονική 

καθοδήγηση και πολύτιμη βοήθεια που παρείχε, όσον αφορά στην στατιστική ανάλυση και 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

Τους υπόλοιπους Ιατρούς και πιο συγκεκριμένα τον Διευθυντή Ε.Σ.Υ κ. Τζαμπούρα 

Νικόλαο, τον Επίκουρο Καθηγητή Μπαλταγιάννη Γεράσιμο, τον Επιμελητή Α’ Ε.Σ.Υ 

Θεόπιστο Βασίλειο, τους ειδικευόμενους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό της 

Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, για την 

άψογη και ουσιαστική συνεργασία κατά την διάρκεια εκπόνησης της διατριβής.  

Την γραμματέα κ. Σπυριδούλα Κουτσούκη για την αμέριστη υποστήριξη και βοήθεια όποτε 

αυτή της  ζητήθηκε. 

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον πρωτοπόρο στην έρευνα σχετικά 

με την ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα, Καθηγητή Ιατρικής και Διευθυντή του τμήματος 

Γαστρεντερολογίας στο Chaim Sheba Medical Center του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ στο 

Ισραήλ (Professor of Medicine and Head of the Department of Gastroenterology at the Chaim 

Sheba Medical Tel- Aviv University, Tel- Aviv, Israel)  για την άμεση ανταπόκρισή του στην 

πρόσκληση για επιστημονική συνεργασία, την διάθεση του για βοήθεια και την επιστημονική 

καθοδήγηση όσον αφορά στην ερμηνεία, αξιολόγηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

της μελέτης μας, συμβολή η οποία ήταν καθοριστική για την πρόοδο και ολοκλήρωση της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής. 

Τέλος, δεν θα μπορούσα να παραλείψω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για την 

ενθάρρυνση, την αμέριστη συμπαράσταση, την αγάπη, την κατανόηση, την υπομονή και τις 

θυσίες τους, χωρίς τα οποία η ολοκλήρωση της παρούσας διδακτορικής διατριβής θα ήταν 

αδύνατη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Παθήσεις των εντέρων  

1.1 Εισαγωγή 

Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Παθήσεις των εντέρων (ΙΦΠΕ), είναι άνοσο-

διαμεσολαβούμενα νοσήματα τα οποία χαρακτηρίζονται από χρόνια υποτροπιάζουσα 

ενεργοποίηση του ανοσολογικού μηχανισμού και φλεγμονή του γαστρεντερικού 

σωλήνα.  

Συνήθως εμφανίζονται σε νεαρή ηλικία και παρουσιάζουν εξάρσεις και υφέσεις. 

Τα μέχρι τώρα δεδομένα υποστηρίζουν ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ 

περιβαλλοντικών και γενετικών παραγόντων είναι υπεύθυνη για την διαταραγμένη 

απάντηση του ανοσοποιητικού συστήματος απέναντι σε στοιχεία της εντερικής 

χλωρίδας, με αποτέλεσμα την  εκδήλωση αυτών των νοσημάτων (1, 2). 

Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος 

όσον αφορά στην κατανόηση των ΙΦΠΕ και παρότι μέσω της ταυτοποίησης 

σημαντικού αριθμού σχετιζόμενων γενετικών περιοχών έχει αναγνωρισθεί η σημασία 

της κληρονομικότητας στην εκδήλωση αυτών των νοσημάτων, η παθογένεση τους 

δεν έχει εξακριβωθεί πλήρως (3-5). 

Οι δύο κύριες μορφές των ΙΦΠΕ είναι η νόσος Crohn και η ελκώδης κολίτιδα, 

ωστόσο ένα ποσοστό ασθενών δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε κάποιο από τα  

δύο παραπάνω  νοσήματα και έτσι χαρακτηρίζεται ότι πάσχει από αταξινόμητη 

ΙΦΠΕ/αδιευκρίνιστη κολίτιδα. Αυτό το ποσοστό φαίνεται να είναι μεγαλύτερο στους 

ανήλικους ασθενείς (περίπου 12.7%) ενώ στους ενήλικες δεν ξεπερνά το 6% (6). 
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Η νόσος Crohn, χαρακτηρίζεται από την ασυνεχή (κατά τόπους), διατοιχωματική, 

φλεγμονώδη προσβολή του γαστρεντερικού σωλήνα, η οποία μπορεί να εκτείνεται  

από την στοματική κοιλότητα έως και το ορθό.  

Συνολικά, το λεπτό έντερο  προσβάλλεται στην πλειονότητα (> 70%) αυτών των 

ασθενών. Πιο συγκεκριμένα, 28–30% των ασθενών εμφανίζει μεμονωμένη προσβολή 

του λεπτού εντέρου, 35–50% εμφανίζει ειλεοκολική εντόπιση, ενώ 20–32% εμφανίζει 

μεμονωμένη προσβολή του παχέος εντέρου. Στους ασθενείς με νόσο του λεπτού 

εντέρου, ο τελικός ειλεός προσβάλλεται στην πλειονότητα των περιπτώσεων (>90%). 

Έως και 20% των ασθενών παρουσιάζει μεμονωμένη προσβολή της νήστιδας, ενώ 

5% εμφανίζει προσβολή του στομάχου/δωδεκαδακτύλου (7, 8). 

Αντιθέτως, στην ελκώδη κολίτιδα προσβάλλεται μόνο το παχύ έντερο, κατά συνέχεια 

ιστού και όχι τμηματικά, από το ορθό και εγγύτερα αυτού, με την φλεγμονή να 

περιορίζεται στον βλεννογόνο. 

Η κλινική εικόνα της νόσου Crohn περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων με 

κύρια συμπτώματα  το αίσθημα κόπωσης/εξάντλησης, την χρόνια διάρροια (με ή 

χωρίς πρόσμιξη αίματος) το κοιλιακό άλγος, την απώλεια βάρους και τον πυρετό (9), 

συμπτώματα τα οποία μπορεί να προηγούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα  την 

διάγνωση της νόσου (7, 10, 11).  

Κάποιοι ασθενείς  εμφανίζουν επιπλοκές της νόσου Crohn, όπως φλέγμονα, 

αποστήματα, συρίγγια  (εντεροεντερικά, εντεροδερματικά, εντεροκυστικά) και 

στενώσεις του γαστρεντερικού  σωλήνα (φλεγμονώδεις ή ινώδεις) οι οποίες  μπορεί 

να έχουν ως συνέπεια την εντερική απόφραξη. Σε κάποιες περιπτώσεις η χειρουργική  

αντιμετώπιση αυτών των επιπλοκών είναι επιβεβλημένη. 
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Από την άλλη μεριά, το φάσμα κλινικών εκδηλώσεων της ελκώδους κολίτιδας είναι 

πιο περιορισμένο. Οι ασθενείς εμφανίζουν μικρές συχνές διαρροϊκές κενώσεις οι 

οποίες συνήθως σχετίζονται με την αποβολή αίματος από το ορθό, κοιλιακό άλγος, 

τεινεσμό και ακράτεια κοπράνων, ενώ οι ασθενείς με νόσο εντοπισμένη στο ορθό 

μπορεί να εμφανίζουν δυσκοιλιότητα, με αποβολή αίματος και βλέννη. 

Τόσο η νόσος Crohn όσο και η ελκώδης κολίτιδα συνδέονται με επηρεασμένη 

ποιότητα ζωής, μειωμένη παραγωγικότητα και μειωμένη κοινωνική  δραστηριότητα 

(12, 13). 

Επιπλέον, οι ασθενείς με ΙΦΠΕ έχουν αυξημένη πιθανότητα να μην ανταποκριθούν 

ικανοποιητικά στην θεραπεία ή να χάσουν την ανταπόκριση κατά την διάρκεια αυτής 

(14), να νοσηλευτούν λόγω επιπλοκών της νόσου, όπως και να  υποβληθούν σε 

κάποια χειρουργική επέμβαση σχετιζόμενη με τις επιπλοκές αυτής (15, 16).  

Για να τεθεί η  διάγνωση των ΙΦΠΕ απαιτείται  η συνεκτίμηση της κλινικής εικόνας 

με τα ενδοσκοπικά, ιστολογικά, ακτινολογικά και εργαστηριακά ευρήματα, λόγω της 

απουσίας “gold standard” διαγνωστικής μεθόδου (17).  

Είναι χαρακτηριστικό δε, ότι η διάγνωση μπορεί να καθυστερήσει για μήνες μετά την 

χρονική έναρξη της συμπτωματολογίας (18, 19). 

Μετά την διάγνωση, είναι απαραίτητη η τακτική παρακολούθηση των ασθενών για 

την αξιολόγηση της ενεργότητας της νόσου, την έγκαιρη αναγνώριση των εξάρσεων 

και την διάγνωση ή έγκαιρη αντιμετώπιση επιπλοκών σχετιζόμενων με την νόσο. 

Η ανάπτυξη βιολογικών παραγόντων για την αντιμετώπιση των ΙΦΠΕ (anti-TNFa 

παράγοντες,  αποκλειστές των α4,β7 ιντεγκρινών, αντισώματα έναντι της p40 
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υποομάδας των ιντερλευκινών  IL-12 και IL23) εισήγαγε έναν νέο θεραπευτικό 

στόχο, διαφορετικό από εκείνο της επίτευξης κλινικής και βιοχημικής ύφεσης, τον 

θεραπευτικό στόχο της βλεννογονικής επούλωσης.  

Η επίτευξη  βλεννογονικής  επούλωσης (mucosal healing), της αποκατάστασης 

δηλαδή της φυσιολογικής ενδοσκοπικής εικόνας του τμήματος του βλεννογόνου το 

οποίο έπασχε και της πλήρους εξαφάνισης των εξελκώσεων και των στοιχείων 

φλεγμονής του βλεννογόνου, συνδέεται με μειωμένες επιπλοκές, λιγότερες νοσηλείες 

και μεγαλύτερες περιόδους ύφεσης της νόσου (20-22). 

Ο νέος αυτός στόχος δημιούργησε την ανάγκη για αντικειμενικές και ακριβείς 

διαγνωστικές μεθόδους αξιολόγησης της φλεγμονής του εντερικού βλεννογόνου, 

τόσο στο παχύ, όσο και στο λεπτό έντερο, το τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα το 

οποίο είναι δυσπρόσιτο με τις κλασσικές ενδοσκοπικές μεθόδους και πιο 

συγκεκριμένα  την κολοσκόπηση και την εντεροσκόπηση.  

Ιδιαίτερα στους ασθενείς με νόσο Crohn,  η αξιολόγηση της φλεγμονώδους 

δραστηριότητας στον βλεννογόνο του λεπτού εντέρου είναι εξαιρετικής σημασίας, 

αφού εκτός ότι αποτελεί το κύριο τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα το οποίο 

προσβάλλεται σε αυτούς τους ασθενείς, το μέγεθος της έκτασης και η εντόπιση της 

φλεγμονής επηρεάζουν την συμπεριφορά της νόσου,  την φυσική της ιστορία και την 

εμφάνιση επιπλοκών (23-29). 

Η ασυμφωνία μεταξύ της ενδοσκοπικά απεικονιζόμενης φλεγμονώδους 

δραστηριότητας του βλεννογόνου  και της κλινικοεργαστηριακής ενεργότητας της 

νόσου, είναι γνωστή από μελέτες βασισμένες στα ευρήματα της κολοσκόπησης (30, 

31), η οποία όμως επιτρέπει μόνο την απεικόνιση του τελικού ειλεού.  
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Σήμερα είναι διαθέσιμα αρκετά διαγνωστικά εργαλεία τα οποία επιτρέπουν την 

αξιόπιστη εκτίμηση της φλεγμονώδους δραστηριότητας σε όλη την έκταση του 

λεπτού εντέρου, όπως η Μαγνητική Εντερογραφία (Magnetic Resonance 

Εnterography, MRE), η Αξονική Εντερογραφία (Computed Tomography 

Enterography, CTE), η Υπερηχοτομογραφία Αντιθέσεως Λεπτού Εντέρου (Small 

Intestine Contrast Ultrasonography, SICUS) και η Ενδοσκόπηση με Κάψουλα Λεπτού 

Εντέρου (Small Bowel Capsule Endoscopy, SBCE). 

Ειδικότερα, η έγκριση της ενδοσκοπικής κάψουλας λεπτού εντέρου από το Food and 

Drug Administration  (FDA) των Η.Π.Α το 2000 (32),  έφερε επανάσταση στην 

διερεύνηση των παθήσεων του λεπτού εντέρου, αφού επέτρεψε την άμεση απεικόνιση 

του βλεννογόνου του, με εύκολο και ανώδυνο τρόπο.  

Επιπλέον, η ανάπτυξη ενδοσκοπικών score για την ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού 

εντέρου όπως το Lewis Score (LS)  και το Capsule Endoscopy Crohn’s Disease 

Activity Index (CECDAI), προσέφεραν την δυνατότητα  αξιόπιστης και 

αντικειμενικής εκτίμησης της ενδοσκοπικής φλεγμονώδους δραστηριότητας, 

καθιστώντας  έτσι την κάψουλα λεπτού εντέρου ένα σημαντικό εργαλείο στον 

διαγνωστικό αλγόριθμο της διερεύνησης τόσο της γνωστής, όσο και της ύποπτης 

νόσου Crohn (33, 34). 

Στις μέρες μας, η τεχνολογία της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας αναπτύσσεται 

συνεχώς, επιτρέποντας την απεικόνιση επιπλέον τμημάτων του βλεννογόνου του 

γαστρεντερικού σωλήνα, όπως για παράδειγμα του οισοφάγου και του παχέος 

έντερου, καθιστώντας  την  μια εξαιρετικά υποσχόμενη μέθοδο  στην διερεύνηση των 

ΙΦΠΕ. 
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1.2 Επιδημιολογία  

Η συγκέντρωση επιδημιολογικών δεδομένων σχετικά με την επίπτωση και τον 

επιπολασμό των ΙΦΠΕ δυσχεραίνεται από την έλλειψη Gold-Standard διαγνωστικών 

μεθόδων, την παρεμβατικότητα των διαγνωστικών εξετάσεων και πολλές φορές την 

δυσχέρεια πρόσβασης των ασθενών σε εξειδικευμένα κέντρα. 

Αυτό έχει  ως αποτέλεσμα κάποιοι ασθενείς να αποτελούν ένα πραγματικό κομμάτι 

του πληθυσμού με ΙΦΠΕ και να έχουν κατηγοριοποιηθεί στον σωστό υπότυπο (νόσος 

Crohn ή ελκώδη κολίτιδα), ενώ κάποιοι άλλοι ασθενείς να έχουν κατηγοριοποιηθεί 

λανθασμένα. Χαρακτηριστικό αυτό του φαινομένου είναι ότι η επαναταξινόμηση  της 

νόσου  ανέρχεται έως και στο 9% των ασθενών (35). 

Η επίπτωση των ΙΦΠΕ είναι μεγαλύτερη σε αστικές, παρά σε αγροτικές περιοχές, ενώ 

η παρατηρούμενη αύξηση της επίπτωσης σε αστικές περιοχές προηγείται της 

αντίστοιχης αύξησης των αγροτικών περιοχών, περίπου μία δεκαετία (36). 

Επιπρόσθετα, η επίπτωση της νόσου φαίνεται να επηρεάζεται από την γεωγραφική 

κατανομή, με τους λαούς του βορρά να εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να 

εκδηλώσουν κάποια ΙΦΠΕ συγκριτικά με τους λαούς του νότου (37, 38). 

Κατά κύριο λόγο οι ΙΦΠΕ εκδηλώνονται την δεύτερη με τέταρτη δεκαετία της ζωής, 

αλλά σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιδημιολογικών μελετών υποδεικνύεται και μια 

πιθανή διφασική κατανομή της νόσου, με ορισμένους ασθενείς να νοσούν μεταξύ της 

6ης και 7ης δεκαετίας (39-41). 

Φαίνεται ότι η επίπτωση των επιβεβαιωμένων ΙΦΠΕ είναι όμοια μεταξύ των δύο 

φύλων, παρόλα αυτά υπάρχουν ενδείξεις ότι η εθνικότητα και η φυλή διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο, όπως για παράδειγμα, ο κίνδυνος εμφάνισης ΙΦΠΕ φαίνεται να είναι 

τριπλάσιος στους Εβραϊκούς από τους μη-Εβραϊκούς πληθυσμούς (42). 
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Η επίπτωση της νόσου Crohn κυμαίνεται από 0–20.2 ασθενείς ανά 100000 στην 

Βόρειο Αμερική και  0.3–12.7 ανά 100000 στην Ευρώπη. Παρόμοια είναι και η 

επίπτωση της ελκώδους κολίτιδας η οποία κυμαίνεται από 0–19.2 ανά 100000 στην 

βόρεια Αμερική και 0.6–24.3 ανά 100000 στην Ευρώπη ενώ ο επιπολασμός 

κυμαίνεται από 37.5–248.6 ανά 100000 και 4.9–505 ανά 100000, αντίστοιχα (41).  

Σε μία πρόσφατη δημοσίευση  η οποία αφορά τον πληθυσμό της βορειοδυτικής 

Ελλάδας  (νομός Ιωαννίνων, Κέρκυρα και Λευκάδα) και στην οποία μελετήθηκαν 

δύο χρονικές περίοδοι (1982 - 2002 και 2003 – 2015), η επίπτωση της νόσου Crohn 

βρέθηκε να είναι 1.16/100000 κατοίκους όσον αφορά στην πρώτη  χρονική περίοδο 

(1982 - 2002). Στην δεύτερη χρονική περίοδο  (2003 - 2015) η επίπτωση της νόσου 

Crohn βρέθηκε να είναι 275/100000 κατοίκους  (95% C.I. 1.53 – 3.46) και πιο 

συγκεκριμένα  3.67/100.000  (95% C.I. 1.96 – 4.71) για τους άνδρες  

και 1.85/100000 (95% C.I. 0.77 – 2.64) για τις γυναίκες (43). 

Σε παρόμοια μελέτη η οποία αφορούσε τον πληθυσμό μίας περιοχής της Κρήτης, η 

μέση ετήσια επίπτωση της νόσου Crohn για την περίοδο 1990-94 ήταν 3.0 ανά 

100000 κατοίκους (44). Παρότι η επίπτωση και για τα δύο νοσήματα αυξήθηκε τις 

τελευταίες δεκαετίες, με την μεγαλύτερη αύξηση να εμφανίζεται την δεκαετία του 

1970, φαίνεται ότι η αυξητική τάση έχει σταθεροποιηθεί (36, 45, 46). 
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1.3  Αιτιολογία – Παθογένεση 

Η δραστηριότητα του ανοσοποιητικού συστήματος στον γαστρεντερικό σωλήνα 

βρίσκεται σε μία ευαίσθητη ισορροπία, 

με κύριο χαρακτηριστικό την ανοσολογική ανοχή σε μη παθογόνα βακτήρια της 

εντερικής χλωρίδας, αυτοαντιγόνα και τροφικά αντιγόνα και παράλληλα την 

κατάλληλη ανοσολογική απάντηση σε επιβλαβείς οργανισμούς (47). 

Οποιαδήποτε διαταραχή αυτής της ισορροπίας μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια 

φλεγμονή και εκδήλωση κάποιας ΙΦΠΕ. 

Παρά τα σημαντικά βήματα στην αναγνώριση  αιτιών, στην κατανόηση στοιχείων της 

ανοσίας και του ανοσολογικού μηχανισμού, αλλά και την ανάπτυξη 

αποτελεσματικών φαρμακευτικών ουσιών σχετιζόμενων με τις ΙΦΠΕ, 

η αιτιοπαθογένεση αυτών των νοσημάτων δεν είναι πλήρως κατανοητή. 

Πλέον, η πιο αποδεκτή θεωρεία είναι ότι η εκδήλωση των ΙΦΠΕ αποτελεί το προϊόν 

μίας εξαιρετικά σύνθετης αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών παθογενετικών 

μηχανισμών και πιο συγκεκριμένα στοιχείων του περιβάλλοντος, του γονιδιώματος, 

του μικροβιώματος, και του ανοσοποιητικού συστήματος (2). 

Το σημαντικότερο και πρωταρχικό ρόλο στην εκδήλωση των ΙΦΠΕ φαίνεται να 

διαδραματίζει η διαταραχή της λειτουργίας και συνοχής του επιθηλιακού φραγμού, 

σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα και υπό την επίδραση περιβαλλοντικών 

παραγόντων,  επιτρέποντας έτσι την αλλόθεση αντιγόνων, όπως για παράδειγμα 

βακτηριακά αντιγόνα της εντερικής χλωρίδας ή αντιγόνα τροφών, από τον εντερικό 

αυλό στο εντερικό βλεννογόνο. Αυτό έχει ως συνέπεια την υπερβολική και 

εξεσημασμένη απάντηση του ανοσοποιητικού συστήματος του βλεννογόνου απέναντι 

στα αντιγονικά ερεθίσματα και τελικά την φλεγμονή αυτού. 
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Στα άτομα στα οποία δεν θα υποχωρήσει η φλεγμονή, η ανεξέλεγκτη και υπερβολική 

ενεργοποίηση του βλεννογoνικού ανοσολογικού μηχανισμού θα οδηγήσει σε 

χρονιότητα (48).  

1.3.1 Γενετική Επίδραση  

Η αυξημένη επίπτωση των ΙΦΠΕ σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες (49), σε 

οικογένειες στις οποίες ήδη νοσεί κάποιο άλλο μέλος (50), φαινόμενο το οποίο 

παρατηρείται  εντονότερα μεταξύ μονοζυγωτικών και διζυγωτικών δίδυμων (51), 

αλλά και  η συσχέτιση τους με το χρωμόσωμα 16 (52) αποτελούν  ισχυρές ενδείξεις 

για την επίδραση του γονιδιώματος στην εκδήλωση αυτών των νοσημάτων. 

Πλέον, οι μελέτες γονιδιώματος έχουν αποκαλύψει μεγάλο αριθμό (53, 54) γενετικών 

περιοχών οι οποίες σχετίζονται με την εκδήλωση των ΙΦΠΕ, άλλες μοναδικές για την 

νόσο Crohn ή την ελκώδη κολίτιδα και άλλες κοινές για τα δύο νοσήματα (5). 

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα των γενετικών πολυμορφισμών του 

NOD2/CARD15 (3, 4), οι οποίοι σχετίζονται με την εκδήλωση στενωτικής νόσου 

Crohn λεπτού εντέρου και των γενετικών πολυμορφισμών του ATG16L1,  οι οποίοι 

σχετίζονται με την λανθασμένη ανοσολογική απάντηση απέναντι σε 

μικροοργανισμούς ή στην ανεπαρκή απομάκρυνσή τους (55). 

Γενετικοί πολυμορφισμοί του  υποδοχέα της ιντερλευκίνης IL-23 (IL-23R) (56)  

σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα να εκδηλωθεί νόσος Crohn στην παιδική ηλικία 

(57). 

Σπάνιες μεταλλάξεις έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην εμφάνιση της νόσου, όπως οι 

μεταλλάξεις στους υποδοχείς της  IL-10, IL-10RA  και IL-10RB, ενώ πιο 

συνηθισμένοι πολυμορφισμοί έχουν μικρή επίδραση στον φαινότυπο (58).  
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Επιπλέον, η πιθανότητα εμφάνισης της νόσου φαίνεται να εξαρτάται από τον 

συνολικό αριθμό γενετικών πολυμορφισμών που φέρει ο ασθενής, με την  πιθανότητα 

εκδήλωσης της νόσου να αυξάνει όσο αυτός ο αριθμός μεγαλώνει (59). 

Συνολικά, η παρουσία μεταλλάξεων/γενετικών πολυμορφισμών είναι υπεύθυνοι μόνο 

για το 20-25% των περιπτώσεων εκδήλωσης των ΙΦΠΕ, παρατήρηση η οποία 

καταδεικνύει το βαθμό της επίδρασης του γονιδιώματος και την σημασία του 

περιβάλλοντος στην εκδήλωση αυτών των νοσημάτων (60). 

1.3.2 Περιβαλλοντική επίδραση 

Ο ανθρώπινος οργανισμός, δεν είναι απομονωμένος από το περιβάλλον του, τόσο το 

εξωτερικό, όσο και το «ενδογενές», δηλαδή αυτό της εντερικής μικροβιακής 

χλωρίδας και τα προϊόντα της, το επονομαζόμενο μικροβίωμα.  

Ο σύγχρονος - «δυτικός» τρόπος ζωής έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση και 

αλληλεπίδραση του ανθρώπινου οργανισμού με ένα μεγάλο αριθμό  περιβαλλοντικών 

παραγόντων, η πλειονότητα των οποίων είναι προϊόν της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, όπως  βιομηχανικά χημικά, νανοσωματίτιδια, αντιβιοτικά κ.α.  

Δυνητικά αυτοί οι παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν τόσο τον ανθρώπινο οργανισμό 

όσο και τους υπόλοιπους οργανισμούς του περιβάλλοντος, μεταξύ αυτών και του 

μικροβιώματος, χωρίς όμως να μπορεί να καθοριστεί ο ακριβής ρόλος τους στην 

εμφάνιση των ΙΦΠΕ. 

 Ωστόσο, μία σειρά από έμμεσα στοιχεία καταδεικνύει την συμμετοχή των 

περιβαλλοντικών παραγόντων στην εκδήλωση αυτών των νοσημάτων.  

O επιπολασμός και η επίπτωση των ΙΦΠΕ φαίνεται να είναι μεγαλύτερος στις δυτικές 

και βιομηχανοποιημένες κοινωνίες (61).  
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Επιπλέον, ενώ ο επιπολασμός και επίπτωση των ΙΦΠΕ στα ενήλικα άτομα 

μεταναστευτικών πληθυσμών δεν τείνει να εξομοιωθεί με τον επιπολασμό και την 

επίπτωση του γηγενή πληθυσμού της χώρας μετανάστευσης, δεν ισχύει το ίδιο και για 

αυτούς που γεννιούνται στις χώρες μετανάστευσης, ή μεταναστεύουν σε εξαιρετικά 

μικρή ηλικία (62). 

Ένας μεγάλος αριθμός από περιβαλλοντικούς παράγοντες φαίνεται να συσχετίζεται 

με την εκδήλωση των ΙΦΠΕ, όπως το κάπνισμα, συγκεκριμένες τροφές, φάρμακα, 

 η γεωγραφική περιοχή, το κοινωνικό και εκπαιδευτικό status, το stress, το ιστορικό 

σκωληκοειδεκτομής και το μικροβίωμα. Από τους παραπάνω παράγοντες ισχυρή 

συσχέτιση υπάρχει μόνο για το κάπνισμα, κάποια φάρμακα (π.χ. τα αντισυλληπτικά) 

τη σκωληκοειδεκτομή, το μικροβίωμα και την δίαιτα (60, 63). 

Τέλος, είναι αξιοσημείωτο ότι οι άριστες συνθήκες υγιεινής φαίνεται να μην 

λειτουργούν προστατευτικά, αλλά αντιθέτως σχετίζονται με μεγαλύτερο κίνδυνο 

εμφάνισης των ΙΦΠΕ (64), πιθανότατα λόγω του ότι εμποδίζουν το ανοσοποιητικό 

σύστημα να «ωριμάσει». 

1.3.3 Η επίδραση του μικροβιώματος 

Ο γαστρεντερικός σωλήνας περιέχει το μεγαλύτερο μικροβιακό φορτίο στο 

ανθρώπινο σώμα, το λεγόμενο μικροβίωμα.  

Η σύσταση και η διαμόρφωση του μικροβιώματος καθορίζεται από πολλούς 

παράγοντες, η επίδραση των οποίων είναι σημαντικότερη στην βρεφική και νεαρή 

ηλικία, όπως την οδό γέννησης (φυσιολογικός τοκετός – καισαρική τομή), τον 

θηλασμό, την διατροφή και τις συνθήκες υγιεινής.  
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Αντιθέτως, στην ενήλικη ζωή το μικροβίωμα παραμένει σταθερό, χωρίς 

αξιοσημείωτες μεταβολές (65).  

Σήμερα υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το μικροβίωμα, είναι σημαντικό στην 

ανάπτυξη και ωρίμανση του ανοσοποιητικού συστήματος (66), όπως και  ότι 

διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παθογένεση των ΙΦΠΕ, αφού σε άτομα με 

γενετική  προδιάθεση αποτελεί  τον στόχο μίας λανθασμένης και υπερβολικής 

ανοσολογικής αντίδρασης. Επιπλέον, σήμερα έχουν αναγνωριστεί μικροβιακά γονίδια 

τα οποία επηρεάζουν την έκφραση γονιδίων του ξενιστή (67). 

Η λανθασμένη ανοσολογική απάντηση η οποία οδηγεί στην έναρξη και διατήρηση 

της χρονιότητας της φλεγμονής, είναι αποτέλεσμα απώλειας της ανοσοανοχής 

απέναντι στο μικροβίωμα ή τα στοιχεία αυτού, χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο αν 

πρόκειται για  απάντηση σε κάποια μεταβολή της σύστασης του μικροβιώματος, ή αν 

οφείλεται σε άλλη αιτία (1). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ποικιλομορφία του μικροβιώματος σε ασθενείς με ΙΦΠΕ 

είναι μειωμένη, χωρίς  όμως να μπορεί να καθοριστεί αν αυτό το γεγονός είναι 

υπεύθυνο για την εμφάνιση ή είναι αποτέλεσμα της νόσου (68). 

Τέλος,  έχουν ταυτοποιηθεί μικροοργανισμοί οι οποίοι σχετίζονται με την έξαρση ή 

ύφεση των ΙΦΠΕ (Faecalibacterium prausnitzii και έντεροδιεισδυτικό στέλεχος 

Escherichia coli) (69, 70).  

1.3.4 Ανοσολογικό σύστημα 

Όλο και περισσότεροι παθογενετικοί μηχανισμοί συσχετίζονται  με την υπέρμετρη 

και ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος στον γαστρεντερικό 

σωλήνα των ασθενών με ΙΦΠΕ. 
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Οι κυριότεροι από αυτούς τους μηχανισμούς είναι η διαταραχή του επιθηλιακού 

φραγμού και η συσσώρευση, ενεργοποίηση και διατήρηση κυττάρων του 

ανοσοποιητικού συστήματος (μακροφάγων, λεμφοκυττάρων, ουδετερόφιλων) στην 

περιοχή της φλεγμονής (71-73). 

Το εντερικό επιθήλιο και η εντερική βλέννα αποτελούν τον πρωταρχικό φραγμό για 

τον διαχωρισμό των μικροβίων και προϊόντων του εντερικού αυλού από το  

ανοσοποιητικό σύστημα του εντερικού βλεννογόνου (74). 

Στους ασθενείς με ΙΦΠΕ ο επιθηλιακός φραγμός είναι διαταραγμένος με αποτέλεσμα 

την αυξημένη διαπερατότητα αυτού.  

Ωστόσο, δεν μπορεί να ξεκαθαρισθεί με σαφήνεια αν αυτή διαταραχή είναι υπεύθυνη 

για την εκδήλωση ή είναι αποτέλεσμα των ΙΦΠΕ (75), αν και τα αποτελέσματα 

μελετών γονιδιώματος φαίνεται να υποστηρίζουν το πρώτο σενάριο (76-82).  

Διάφορα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος φαίνεται να συμμετέχουν στην 

παθογένεση των ΙΦΠΕ, ενώ πλέον αναγνωρίζεται και ο σημαντικός ρόλος των 

εντερικών επιθηλιακών κυττάρων. 

Η απορρύθμιση του βλεννογονικού ανοσολογικού συστήματος είναι ο πρωταρχικός 

μηχανισμός στην εμφάνιση των ΙΦΠΕ, με κύρια χαρακτηριστικά την  διαταραχή της 

φυσικής ανοσίας, την ενεργοποίηση των δραστικών Τ-λεμφοκυττάρων, την αυξημένη 

παρουσία των Β-λεμφοκυττάρων και την αυξημένη παραγωγή αντισωμάτων και 

προφλεγμονοδών κυτταροκινών στο χόριο (83). 

    

Συνοπτικά, η παθοφυσιολογία  της ανοσολογικής απάντησης και φλεγμονής έχει ως 

εξής: σε συνθήκες όπου η εντερική χλωρίδα είναι  φυσιολογική (εντερική ευβίωση), 
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τα εντερικά επιθηλιακά κύτταρα εκκρίνουν αντιμικροβιακούς παράγοντες και πιο 

συγκεκριμένα μουκίνες και αντιμικροβιακά πεπτίδια (AntiMicrobial Peptide, AMP) 

στον εντερικό αυλό. 

Η παρουσία μικροβιακών στοιχείων (Microbe-Associated Molecular Patterns, 

MAMPs) προκαλεί την έκκριση επιθηλιακών κυτταροκινών (TSLP, IL-33, IL-25 και 

TGF-β)  οι οποίες προάγουν την ανάπτυξη ανοσοκατασταλτικών δενδριτικών 

κυττάρων και μακροφάγων. Με την σειρά τους τα δενδριτικά κύτταρα  προάγουν την 

ανάπτυξη ρυθμιστικών T-Λεμφοκυττάρων, μέσω διεργασιών οι οποίες εξαρτώνται 

από τον TGF-β και το ρετινοϊκό οξύ. Τα ρυθμιστικά Τ-Λεμφοκύτταρα παράγουν και 

αυτά με την σειρά τους TGF-β και μαζί με  τον παράγοντα ενεργοποίησης των Β-

Λεμφοκυττάρων (B-cell-activating factor, BAFF) και τον παράγοντα 

πολλαπλασιασμού APRIL  (A Proliferation-Inducing Ligand) προάγεται η παραγωγή 

προστατευτικών IgA πλασματοκυττάρων. Μέσω επιπρόσθετων μηχανισμών όπως την 

έκκριση TGF-β  και της αντιφλεγμονώδους κυτταροκίνης IL-10 από τα ρυθμιστικά Τ-

λεμφοκύτταρα, αλλά και την έκκριση IL 10 από τα μακροφάγα, επιτυγχάνεται και 

διατηρείται η ανοσοανοχή απέναντι στα στοιχεία της εντερικής χλωρίδας. 

Σε συνθήκες δυσβίωσης (παρουσία παθολογικών μικροοργανισμών στην εντερική 

χλωρίδα), βλεννογονικής βλάβης ή παρουσία ξενοβιωτικών, η παρουσία MAMPs 

διεγείρει την παραγωγή προφλεγμονοδών κυτταροκινών (IL-1, IL-6 και IL-18 από τα 

επιθηλιακά κύτταρα και IL-6, IL-12 και IL-23 από τα δενδριτικά κύτταρα και τα 

μακροφάγα) οι οποίες επάγουν την ανάπτυξη των δραστικών  

CD4+ T-Λεμφοκυττάρων TH1 και TH17. Ανάλογα με τις κυτταροκίνες του 

μικροπεριβάλλοντος χώρου,  αναπτύσσονται και TH2 ή TH9 CD4+ T-Λεμφοκύτταρα  

τα οποία λειτουργούν ως διαμεσολαβητές της TH2 απόκρισης ή διαταράσσουν την 
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λειτουργία του επιθηλιακού φραγμού, αντίστοιχα. Συγκεκριμένα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού όπως τα ILC (Intestinal Innate Lymphoid Cells), αντιδρούν στις 

προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες αυξάνοντας την παραγωγή της IL-22, η οποία δρα 

προστατευτικά στον επιθηλιακό φραγμό,   αλλά και την παραγωγή των IL-17A και 

IL-17F οι οποίες προσελκύουν ουδετερόφιλα τα οποία προάγουν την φλεγμονή και 

τον IL-22  διαμεσολαβούμενο επιθηλιακό πολλαπλασιασμό (1). 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι προφλεγμονώδεις και 

αντιφλεγμονώδεις κυτταροκίνες οι οποίες παράγονται  από τα ανοσοποιητικά 

κύτταρα του βλεννογόνου (Μακροφάγα,  Τ-Λεμφοκύτταρα,  ΙLC’s)  είναι υπεύθυνες 

για την έναρξη, διατήρηση της χρονιότητας και ύφεση της φλεγμονής στον 

βλεννογόνο. Πιο συγκεκριμένα και όπως περιγράφηκε παραπάνω οι κυτταροκίνες 

είναι  υπεύθυνες για την διαφοροποίηση της Τ-Λεμφοκυτταρικής σειράς σε δραστικά 

Τ-Λεμφοκύτταρα ή ρυθμιστικά Τ-Λεμφοκύτταρα.  

Από την άλλη μεριά, τα ενεργοποιημένα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (δενδριτικά 

κύτταρα και μακροφάγα) καθορίζουν και μεγεθύνουν την ανοσολογική απόκριση 

μέσω της παραγωγής IL-2, IL-1 και TNF.  

Ειδικά για τον παράγοντα TNF  αξίζει ειδική αναφορά αφού είναι υπεύθυνος για την 

ενεργοποίηση των ουδετεροφίλων, την αύξηση της έκφρασης του συστήματος 

μείζονος ιστοσυμβατότητας στα εντερικά επιθηλιακά κύτταρα με την βοήθεια της 

IFNγ και την  αυξημένη έκφραση μορίων προσκόλλησης (MAdCAM-1)  στο 

ενδοθήλιο του εντερικού αγγειακού δικτύου.  

Τέλος, διάφορες κυτταροκίνες είναι υπεύθυνες για την εκδήλωση των εξωεντερικών 

εκδηλώσεων (π.χ ο TNF για την εκδήλωση της αρθραλγίας/αρθρίτιδας και το 
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αίσθημα κακουχίας) αλλά και για την εμφάνιση επιπλοκών της νόσου (π.χ στενώσεις, 

συρίγγια). 

Η λανθασμένη, υπερβολική ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος και η 

χρονιότητα της φλεγμονώδους απάντησης, διαμορφώνονται και προκαλούνται τόσο 

από τις προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες  όσο και από την έλλειψη 

κατασταλτικών/ρυθμιστικών  μηχανισμών και αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών (πχ 

IL-10, TGFβ). Η πολυπλοκότητα του παθογενετικού μηχανισμού συμπληρώνεται από 

την αυξημένη έκφραση μορίων πρόσδεσης (MAdCAM-1) στο εντερικό αγγειακό 

ενδοθήλιο των περιοχών που φλεγμαίνουν,  τα οποία είναι υπεύθυνα για  την 

αυξημένη προσέλκυση και μετανάστευση στο χόριο του ειδικών Τ-λεμφοκυττάρων, 

διαιωνίζοντας έτσι περαιτέρω την φλεγμονή (83). 
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1.4. Διάγνωση   

Έως και σήμερα δεν υπάρχει κάποια ειδική διαγνωστική μέθοδος (“Gold Standard”) η 

οποία είναι ικανή να θέσει με ακρίβεια την διάγνωση της νόσου Crohn ή της 

ελκώδους κολίτιδας. Αντιθέτως, όταν υπάρχει ισχυρή υποψία για κάποιο από τα δύο 

παραπάνω νοσήματα, είναι απαραίτητη η συνεκτίμηση της κλινικής εικόνας με τα 

εργαστηριακά, ενδοσκοπικά, ιστολογικά και ακτινολογικά ευρήματα, ώστε να τεθεί η 

διάγνωση (84).  

1.4.1. Ιστορικό και φυσική εξέταση 

Η λεπτομερής λήψη του ιστορικού είναι εξαιρετικά σημαντική, αφού από αυτή 

προκύπτουν στοιχεία για τον τύπο, την  έναρξη και την διάρκεια των συμπτωμάτων 

αλλά και λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το οικογενειακό ιστορικό, τις 

συνθήκες υγιεινής στις οποίες ζει ο ασθενής, πρόσφατα  ταξίδια, λήψη φαρμάκων, 

επικίνδυνες σεξουαλικές πρακτικές, την ανοσοεπάρκεια του ασθενή κ.α.  

Ιδιαίτερα κατά την λήψη του ιατρικού ιστορικού πρέπει να καταγράφεται το αν οι 

ασθενείς έχουν ζήσει ή έχουν ταξιδέψει για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε 

αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και να αναζητούνται πληροφορίες σχετικά με την  

κατάσταση ανοσοεπάρκειας τους, αφού σε αυτούς τους ασθενείς θα πρέπει να 

αποκλειστεί η εντερική φυματίωση, η αμοιβάδωση, η Giardiasis, η λοίμωξη από 

Strongyloides, η ιστοπλάσμωση και η κοκκιδιοειδομύκωση. 

Ομοίως, η φυσική εξέταση μπορεί να αποκαλύψει σημεία κακής θρέψης, σημεία 

συμβατά με την ενεργότητα και συμπεριφορά της νόσου, όπως για παράδειγμα την 

παρουσία πυρετού και συριγγίων, ή επιπλοκές της νόσου,  όπως για παράδειγμα 
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συμπτώματα εντερικής απόφραξης. Τέλος, η φυσική εξέταση επιτρέπει την  

αναγνώριση  εξωεντερικών εκδηλώσεων οι οποίες χαρακτηρίζουν αυτά τα νοσήματα. 

1.4.2 Βιοχημικοί και ορολογικοί δείκτες 

Τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου συνήθως είναι μη ειδικά. 

Η λευκοκυττάρωση, η θρομβοκυττάρωση, η αναιμία, η σιδεροπενία, η έλλειψη 

βιταμινών,  η αύξηση των δεικτών φλεγμονής και πιο συγκεκριμένα της ταχύτητας 

καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ) και της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (C-Reactive Protein), 

σχετίζονται με τα ΙΦΠΕ, αλλά είναι περισσότερο ικανά να κατευθύνουν την 

διερεύνηση  παρά να θέσουν την διάγνωση, αφού οι παθολογικές τιμές τους δεν είναι 

ειδικές για κάποιο νόσημα, ενώ σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών με φλεγμονή του 

γαστρεντερικού σωλήνα οι τιμές αυτές μπορεί να βρίσκονται εντός φυσιολογικών 

ορίων (85, 86).  

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διενέργεια καλλιεργειών, παρασιτολογικών και ειδικών 

εξετάσεων κοπράνων (έλεγχος για Clostridium Difficille ή εντερική αμοιβάδωση), για 

τον αποκλεισμό μικροβιακών λοιμώξεων και παρασιτώσεων οι οποίες μπορεί να 

μιμούνται τις ΙΦΠΕ. 

Ορισμένοι πιο ειδικοί εργαστηριακοί δείκτες χρησιμοποιούνται για την διάγνωση 

αυτών των νοσημάτων, ωστόσο δεν καταφέρνουν να αποκλείσουν ή να 

επιβεβαιώσουν την νόσο με απόλυτη επιτυχία.  

Η καλπροτεκτίνη είναι μια μικρή πρωτεΐνη η οποία δεσμεύει το ασβέστιο. 

Ανακαλύφθηκε το 1980 και βρέθηκε ότι αποτελεί περίπου το  60% της 

περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες του κυτταροπλάσματος των ουδετεροφίλων (87). 

Επίσης, ανιχνεύεται σε μονοκύτταρα και μακροφάγα, αν και σε χαμηλότερες 
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συγκεντρώσεις από ότι στα ουδετερόφιλα και μπορεί να έχει αντιμικροβιακές 

ιδιότητες (88).  

Όπως προαναφέρθηκε, όταν υπάρχει ενεργός εντερική φλεγμονή, τα 

πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα μεταναστεύουν από την κυκλοφορία στον εντερικό 

βλεννογόνο. Οποιαδήποτε διαταραχή της αρχιτεκτονικής του βλεννογόνου λόγω της 

φλεγμονώδους δραστηριότητας, έχει ως αποτέλεσμα τη διαρροή ουδετερόφιλων και 

κατά συνέπεια της καλπροτεκτίνης, στον εντερικό αυλό και την επακόλουθη 

απέκκριση της στα κόπρανα (89). Η συγκέντρωση της καλπροτεκτίνης κοπράνων 

εμφανίζει σημαντική συσχέτιση με  την βαρύτητα της φλεγμονής και την εξέταση 

ραδιοσημασμένων ουδετεροφίλων με Indium111, η οποία θεωρείται Gold Standard 

μέθοδος ως προς την ανίχνευση της εντερικής φλεγμονής (90).  

Η καλπροτεκτίνη κατανέμεται ομοιογενώς στα κόπρανα και είναι σταθερή έως και 7 

ημέρες σε θερμοκρασία δωματίου (91), εντούτοις, οι συγκεντρώσεις της μπορεί να 

εμφανίζουν σημαντική ημερήσια διακύμανση (92-95). 

Επιπλέον, οι συγκεντρώσεις της καλπροτεκτίνης κοπράνων μπορεί να διαφέρουν 

ανάλογα με την ηλικία. Πιο συγκεκριμένα, τα νεογνά έχουν υψηλότερες 

συγκεντρώσεις καλπροτεκτίνης οι οποίες ελαττώνονται  κατά την ενηλικίωση (96). 

Τελευταία, η χρήση της καλπροτεκτίνης κοπράνων κερδίζει έδαφος στην διερεύνηση 

και παρακολούθηση της φλεγμονής στον γαστρεντερικό σωλήνα αφού όπως 

προαναφέρθηκε, αποτελεί έναν αξιόπιστο βιοχημικό δείκτη με υψηλή διαγνωστική 

ακρίβεια και υψηλή συσχέτιση με την παρουσία φλεγμονής στο έντερο, χωρίς όμως 

να είναι ικανός να διευκρινίσει την αιτία της φλεγμονής, εάν δηλαδή είναι 

αποτέλεσμα την δραστηριότητας κάποιας ΙΦΠΕ,  

εντερικής λοίμωξης ή κακοήθειας του γαστρεντερικού σωλήνα. 
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Επιπρόσθετα, οι τιμές της καλπροτεκτίνης κοπράνων εμφανίζουν σημαντικότερη 

συσχέτιση με την φλεγμονώδη δραστηριότητα του βλεννογόνου του παχέος εντέρου, 

ενώ η διαγνωστική τους αξία επηρεάζεται από το κατώφλι τιμών που θα 

χρησιμοποιηθεί (97-103). Για τους παραπάνω λόγους η καλπροτεκτίνη κοπράνων 

φαίνεται να διαδραματίζει καταλληλότερο ρόλο στην αξιολόγηση της εντερικής 

φλεγμονώδους δραστηριότητας των ασθενών με γνωστή ΙΦΠΕ,  παρά στην  

διάγνωση αυτών των νοσημάτων. 

Τέλος, διάφοροι ορολογικοί δείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί για την διάγνωση των 

ΙΦΠΕ όπως τα pANCA, ASCA, anti-OmpC, anti-CBir1, anti-I2, ALCA, ACCA, 

AMCA, anti-L και anti-C. Ουσιαστικά οι ορολογικοί αυτοί δείκτες αποτελούν 

αντισώματα τα οποία στρέφονται έναντι μικροβιακών αντιγόνων ή αυτό-αντιγόνων. 

Ειδικά τα pANCA (perinuclear Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies) είναι 

αντισώματα τα  οποία ανευρίσκονται  κυρίως σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα (αλλά 

και σε ορισμένους ασθενείς με Crohn κολίτιδα) και τα ASCA (anti-Saccharomyces 

Cerevisiae Antibodies) σε ασθενείς με νόσο Crohn. Συνδυασμοί των δύο αυτών 

δεικτών φάνηκαν να έχουν υψηλή ειδικότητα για την νόσο Crohn (θετικά ASCA, 

αρνητικά pANCA) ή ελκώδη κολίτιδα (θετικά pANCA, αρνητικά ASCA), δυστυχώς 

όμως τα ψευδώς θετικά και ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα δεν είναι σπάνια, με 

αποτέλεσμα οι δείκτες αυτοί, όπως και όλοι οι υπόλοιποι ως σήμερα, να έχουν 

περισσότερο επικουρικό ρόλο, αφού η αξία τους τόσο στην διάγνωση όσο και στην 

διαφοροδιάγνωση μεταξύ νόσου Crohn και ελκώδους κολίτιδας είναι περιορισμένη 

(104, 105). 
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1.4.3 Ενδοσκόπηση και ιστολογική εξέταση 

Η κολοσκόπηση αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο στην διάγνωση των ΙΦΠΕ 

αφού μέσω της άμεσης απεικόνισης του βλεννογόνου λαμβάνονται σημαντικές 

πληροφορίες όπως η εντόπιση, η  μορφολογία και η έκταση της φλεγμονής. Επιπλέον, 

με την βοήθεια ενδοσκοπικών score όπως το Ulcerative Colitis Endoscopic Index of 

Severity (UCEIS),το Ulcerative Colitis Colonoscopic Index of Severity (UCCIS) και 

το Mayo Score (106-108) για την ελκώδη κολίτιδα και το Crohn’s Disease 

Endoscopic Index of Severity (CDEIS), το Simple Endoscopic Score for Crohn’s 

disease (SES-CD) (109) και το Rutgeerts Score (110) για την νόσο Crohn, δίνεται η 

δυνατότητα της αντικειμενικής εκτίμησης της φλεγμονώδους δραστηριότητας. 

Τέλος, η λήψη ιστολογικού υλικού επιτρέπει την αναγνώριση των χαρακτηριστικών 

βλαβών των ΙΦΠΕ σε μικροσκοπικό επίπεδο (111), οι βασικότερες των οποίων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Ωστόσο, η κολοσκόπηση είναι μία παρεμβατική και συνήθως δυσάρεστη για τον 

ασθενή μέθοδος, η οποία ενέχει τον κίνδυνο  επιπλοκών.  

Επιπλέον, σε ένα ποσοστό ασθενών είναι αδύνατη η πλήρης επισκόπηση του 

βλεννογόνου του λεπτού εντέρου, λόγω δυσχέρειας στην προώθηση του κολοσκοπίου 

πέραν της ειλεοτυφλικής βαλβίδας (84, 112). 
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Πίνακας 1.  Βασικά Ιστολογικά Χαρακτηριστικά* της νόσου Crohn και της Ελκώδους 

Κολίτιδας (111) 

       
Νόσος Crohn  Ελκώδης κολίτιδα 

   

Εστιακή (κατά τόπους) φλεγμονή  
Διάχυτη φλεγμονή του βλεννογόνου με 

παρουσία πλασματοκυττάρων στην 
βασική μεμβράνη 

Εστιακή (ασυνεχής) διαταραχή της 
αρχιτεκτονικής των κρυπτών 

 
Διάχυτη διαταραχή της αρχιτεκτονικής 

των κρυπτών 

Κοκκιώματα μη σχετιζόμενα με 
βλάβη των κρυπτών 

 Κρυπτίτιδα, κρυπτικά αποστημάτια 

Εστιακή (ασυνεχής) διαταραχή της 
αρχιτεκτονικής των λαχνών στην 

περιοχή του τελικού ειλεού 
 Βλεννοπενία 

   

*Τα παραπάνω ιστολογικά ευρήματα είναι χαρακτηριστικά, αλλά όχι παθογνωμικά, 
για τα δύο νοσήματα 

   

 

Τα ευρήματα της κολοσκόπησης στους ασθενείς με νόσο Crohn, περιλαμβάνουν την 

παρουσία εξελκώσεων (κυρίως γραμμοειδών), την  κατά τόπους και όχι κατά 

συνέχεια ιστού, φλεγμονή του βλεννογόνου, την παρουσία περιοχών φυσιολογικού 

βλεννογόνου μεταξύ  τμημάτων που φλεγμαίνουν, την οιδηματώδη απεικόνιση του 

βλεννογόνου εν είδη «πλακόστρωτου», και την παρουσία στενώσεων και εσωτερικών 

πόρων συριγγίων. 

Συνήθως δεν  προσβάλλεται το ορθό, ενώ η συγκεντρική κατά συνέχεια ιστού 

φλεγμονή του βλεννογόνου είναι εξαιρετικά σπάνια. 

Η ενδοσκοπική εικόνα των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα περιλαμβάνει την από το 

ορθό συγκεντρική και κατά συνέχεια ιστού φλεγμονή του βλεννογόνου, με 

χαρακτηριστικό την μετάπτωση μεταξύ υγιούς και παθολογικού βλεννογόνου,  

η οποία σε μερικούς ασθενείς είναι απότομη.  
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Ο βλεννογόνος παρουσιάζει, ερυθρότητα, ευθρυπτότητα, κοκκίωση, οίδημα με 

ασαφοποίηση της υποβλεννογόνιας διαγραφής των αγγείων, εξελκώσεις, αιμορραγική 

διάθεση ή αυτόματη αιμορραγία. Σε μερικούς ασθενείς παρατηρείται το φαινόμενο 

της ειλεΐτιδας από παλινδρόμηση (backwash ileitis) το οποίο περιπλέκει την 

ενδοσκοπική εικόνα, αφού θέτει διαφοροδιαγνωστικό δίλλημα με την νόσο Crohn.  

Παρόλα αυτά,  τα απεικονιστικά  ευρήματα των ΙΦΠΕ όπως οι εξελκώσεις,  

το οίδημα,  η ευθρυπτότητα και ερυθρότητα του βλεννογόνου είναι χαρακτηριστικά 

και άλλων παθήσεων, όπως εντερικών  λοιμώξεων, εντεροπάθειας από μη στεροειδή 

αντιφλεγμονώδη φάρμακα, ακτινικής εντερίτιδας, ισχαιμικής κολίτιδας, 

εκκολπωματίτιδας κ.α., με αποτέλεσμα η ενδοσκοπική εικόνα από μόνη της να έχει 

περιορισμένη διαγνωστική αξία.  

Ο ρόλος της γαστροσκόπησης είναι περιορισμένος στην διάγνωση των ΙΦΠΕ (113), 

όμως αποτελεί ένα σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο για την διερεύνηση της 

συμπτωματολογίας από το ανώτερο πεπτικό (17),  όπως και  την αξιολόγηση της 

έκτασης της νόσου Crohn, αφού η προσβολή του ανώτερου πεπτικού είναι μικρή, 

αλλά όχι  σπάνια σε αυτούς τους ασθενείς (17).   

1.4.4 Απεικονιστικές μέθοδοι. 

Οι απεικονιστικές μέθοδοι κατέχουν σημαντικό, αλλά συμπληρωματικό ρόλο στον 

διαγνωστικό αλγόριθμο των ΙΦΠΕ και κυρίως στην διάγνωση της νόσου Crohn.  

Η διάβαση λεπτού εντέρου, η εντερόκλυση λεπτού εντέρου, 

η υπερηχοτομογραφία, η αξονική εντερογραφία/εντερόκλυση και η μαγνητική 

εντερογραφία/εντερόκλυση, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τα τμήματα του 

βλεννογόνου του λεπτού εντέρου τα οποία είναι απροσπέλαστα διαμέσου της  
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κλασσικής ειλεοκολοσκόπησης. Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζουν υψηλή αξιοπιστία 

στην ανίχνευση και αξιολόγηση της βαρύτητας της φλεγμονώδους δραστηριότητας 

του εντερικού βλεννογόνου και ιδιαίτερα για την περιοχή του τελικού ειλεού. 

Επιπρόσθετα, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την συμπεριφορά και επιπλοκές της 

νόσου (στενώσεις, αποστήματα, συρίγγια). 

Στους ασθενείς με πιθανή ελκώδη κολίτιδα, οι απεικονιστικές μέθοδοι μπορούν να 

αποκλείσουν ή να επιβεβαιώσουν με ακρίβεια την παρουσία φλεγμονής στο λεπτό 

έντερο, διευκολύνοντας τον αποκλεισμό ή την διάγνωση της νόσου Crohn (114).   

 

1.4.4.1 Διάβαση λεπτού εντέρου και εντερόκλυση λεπτού εντέρου. 

 

Η εντερόκλυση λεπτού εντέρου (Small Bowel Enteroclysis, SBE) και η διάβαση 

λεπτού εντέρου απλής ή διπλής αντιθέσεως (Small Bowel Follow Through, SBFT), 

στο παρελθόν αποτέλεσαν τις καθιερωμένες διαγνωστικές μεθόδους αντιθέσεως με 

βάριο, για την απεικόνιση του λεπτού εντέρου των ασθενών με ύποπτη ή γνωστή 

νόσο Crohn (115).  

Σε σύγκριση με τις σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους, όπως αυτή της μαγνητικής 

εντερόκλυσης/εντερογραφίας, η SBE χαρακτηρίζεται από υψηλή ειδικότητα (96.5%) 

και ευαισθησία (95%) με την διαγνωστική της αξία να είναι παρόμοια με αυτή SBFT 

(116).  

Η ακρίβεια της κλασσικής εντερόκλυσης για την διερεύνηση  εξωαυλικών 

επιπλοκών, όπως για παράδειγμα τα αποστήματα, είναι περιορισμένη (80.3%), όπως 

επίσης και για την διερεύνηση της κατάστασης  του τοιχώματος του λεπτού εντέρου 

(117). 
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Η SBFT είναι καλύτερα ανεκτή από τους ασθενείς, αφού δεν απαιτεί την τοποθέτηση 

ρινονηστιδικού καθετήρα (118). Επιπλέον, ανιχνεύει περισσότερες βλάβες στην 

περιοχή του ανώτερου πεπτικού σε σύγκριση με την SBE (115, 119).  

Και οι δύο μέθοδοι ανιχνεύουν αξιόπιστα τα κλασσικά ακτινολογικά ευρήματα της 

νόσου Crohn, όπως την παρουσία στενώσεων, ανωμαλιών της επιφάνειας του 

βλεννογόνου (π.χ. εξελκώσεις), διαταραχές του περισταλτισμού και της 

διατασιμότητας του εντέρου, αλλά και της παρουσία συριγγίων (120). 

Παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες εξετάσεις είναι ευρέως διαθέσιμες και 

εξαιρετικά αξιόπιστες, η περιορισμένη τους δυνατότητα να ανιχνεύσουν εξωαυλικές 

βλάβες (121), η αντένδειξη της χρήσης τους σε ασθενείς με υποψία απόφραξης ή 

εντερικής διάτρησης και η σημαντική έκθεση του ασθενή σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, 

περιορίζoυν την χρήση τους σήμερα (114).  

 

1.4.4.2 Μαγνητική και αξονική εντερογραφία/εντερόκλυση 

 

Σήμερα είναι διαδεδομένη η χρήση της μαγνητικής και αξονικής 

εντερογραφίας/εντερόκλυσης, οι οποίες συμβάλουν καθοριστικά στην διάγνωση της 

ύποπτης νόσου Crohn, ενώ σε ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn επιτρέπουν την 

αξιολόγηση της φλεγμονώδους δραστηριότητας, την ταξινόμηση της συμπεριφοράς 

της νόσου και την  εκτίμηση της ανταπόκρισης στην θεραπεία, επηρεάζοντας με αυτό 

τον τρόπο τις θεραπευτικές επιλογές (114). 

Οι απεικονιστικές αυτές μέθοδοι, αντικατέστησαν με επιτυχία τις παλαιότερες 

ακτινολογικές μεθόδους διάβασης του γαστρεντερικού σωλήνα με βάριο, αφού σε 

αντίθεση με τις προηγούμενες, επιτρέπουν την απεικόνιση όλων των στιβάδων του 

τοιχώματος του λεπτού εντέρου, παρέχουν πληροφορίες για το μεσεντέριο και το 
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περιεντερικό λίπος και επιτρέπουν την ανίχνευση εξωαυλικών επιπλοκών, όπως 

αποστημάτων και συριγγίων. Επιπλέον, χαρακτηρίζονται από υψηλή διαγνωστική 

ακρίβεια, ευαισθησία και ειδικότητα για την ανίχνευση ενεργού φλεγμονής στο λεπτό 

έντερο (114, 122-124). 

Επιπρόσθετα, εξαιρετικά σημαντική είναι η αξία τους στην διερεύνηση της 

περιεδρικής νόσου, η οποία προσβάλει περίπου το 25% των ασθενών με νόσο Crohn 

(125). Η μαγνητική και αξονική εντερογραφία επιτυγχάνουν > 90% ακρίβεια στην 

διάγνωση των αποστημάτων (126, 127), ενώ η μαγνητική πυελογραφία επιτυγχάνει  

υψηλή διαγνωστική ακρίβεια (> 90%), συγκρίσιμη με αυτή του διορθικού υπερήχου 

στην διερεύνηση συριγγίων (128-130). Τέλος, η αξονική τομογραφία είναι ικανή να 

διευκολύνει και να καθοδηγήσει την παροχέτευση αποστημάτων (109).  

Από την άλλη μεριά, οι παραπάνω μέθοδοι δεν στερούνται μειονεκτημάτων. 

Η αξονική εντερογραφία/εντερόκλυση εκθέτει τον ασθενή σε σημαντικές δόσεις 

ιοντίζουσας ακτινοβολίας, καθιστώντας την ακατάλληλη για την τακτική 

παρακολούθηση των ασθενών με  ΙΦΠΕ και ειδικότερα παιδιών και εγκύων.  

Επιπρόσθετα, λόγω της χρήσης ιωδιούχου σκιαγραφικού ενέχει τον κίνδυνο 

εκδήλωσης αλλεργιών αλλά και της εμφάνισης νεφροτοξικότητας.   

Η μαγνητική εντερογραφία/εντερόκλυση, απαιτεί μεγάλο εξεταστικό χρόνο, 

αντενδείκνυται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, όπως για παράδειγμα στους 

ασθενείς οι οποίοι φέρουν ηλεκτρονικές καρδιακές συσκευές, ενώ η αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων της εξέτασης εξαρτώνται από την εξειδίκευση και εμπειρία του 

χειριστή. 

Η κλασσική αξονική τομογραφία και η μαγνητική τομογραφία κοιλίας, έχουν 

περιορισμένη αξία στην διάγνωση της νόσου Crohn, αφού χωρίς την διάταση του 

εντερικού αυλού η αξιολόγηση της φλεγμονώδους δραστηριότητας και η  εντόπιση 
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της φλεγμονής δεν μπορούν να καθοριστούν με αξιοπιστία. Για αυτό τον λόγο η 

χρήση τους  περιορίζεται κυρίως στην διάγνωση των επιπλοκών των ΙΦΠΕ (114). 

 

1.4.4.2.1 Αξονική εντερογραφία/εντερόκλυση 

 

Τα ευρήματα  της αξονικής εντερογραφίας/εντερόκλυσης εμφανίζουν καλή 

συσχέτιση με αυτά της ιστοπαθολογικής εξέτασης για τα τμήματα του εντερικού 

βλεννογόνου ο οποίος φλεγμαίνει (r:0.7, P < 0.0001) (131). Τα χαρακτηριστικά 

ευρήματα της αξονικής εντερογραφίας/εντερόκλυσης, σε ασθενείς με ενεργό νόσο 

Crohn είναι η αύξηση του σήματος του βλεννογόνου του τμήματος που πάσχει, 

 η πάχυνση  του εντερικού τοιχώματος, η διεύρυνση των αγγείων του μεσεντερίου, το 

οποίο εμφανίζει την χαρακτηριστική εικόνα «δίκην χτένας» (comb sign), η παρουσία 

λεμφαδενοπάθειας και η αύξηση του σήματος του περιεντερικού λίπους στα τμήματα 

που φλεγμαίνουν (114, 132-134). 

Η χρήση ενδοφλέβιων σκιαγραφικών είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση του 

εντερικού τοιχώματος και των μεσεντέριων αγγείων. Επιπλέον απαραίτητη είναι  η 

διάταση του εντερικού αυλού με την βοήθεια «ουδέτερων» (πολυαιθυλική γλυκόλη, 

μαννιτόλη, σορβιτόλη), ή σκιαγραφικών διαλυμάτων (βάριο, ιωδιούχα σκιαγραφικά).  

Οι τεχνικές διαφορές μεταξύ της CT εντερόκλυσης και της CT εντερογραφίας, είναι 

ότι στην μέν πρώτη το εντερικό σκιαγραφικό μέσο λαμβάνεται μέσω  ρινονηστιδικού 

καθετήρα, ενώ στην δεύτερη περίπτωση ο ασθενής το λαμβάνει από του στόματος. 

Οι διαφορές αυτές, καθιστούν την CΤ εντερογραφία πιο γρήγορη, πιο καλά ανεκτή 

για τον ασθενή, ευκολότερη τεχνικά και με λιγότερη έκθεση σε ιοντίζουσα 

ακτινοβολία συγκριτικά με την εντερόκλυση. Παρόλα αυτά η διαγνωστική 
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αποτελεσματικότητα των 2 μεθόδων είναι παρόμοια, με την CT εντερόκλυση να 

επιτυγχάνει υψηλότερη ειδικότητα σε ορισμένες μελέτες (135-137). 

 

1.4.4.2.2 Μαγνητική Εντερογραφία/Εντερόκλυση 

 

Η Μαγνητική Εντερογραφία/Εντερόκλυση επιτρέπει την αξιόπιστη αξιολόγηση της 

φλεγμονώδους δραστηριότητας του βλεννογόνου του λεπτού εντέρου αλλά και την 

ανίχνευση επιπλοκών σχετιζόμενων με την νόσο (αποστήματα, συρίγγια, στενώσεις), 

χωρίς όμως ο ασθενής να εκτίθεται σε ιοντίζουσα ακτινοβολία.  

Για τους παραπάνω λόγους θεωρείται ιδανική διαγνωστική μέθοδος για την 

διερεύνηση νεαρών ασθενών με νόσο Crohn και ασθενών στους οποίους απαιτούνται 

επαναλαμβανόμενες εξετάσεις. 

Παρόμοια με την αξονική τομογραφία, η χρήση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού μέσου 

είναι απαραίτητη για την απεικόνιση του εντερικού τοιχώματος και του μεσεντερίου. 

Επιπλέον, όπως και στην αξονική εντερογραφία/εντερόκλυση, είναι απαραίτητη η 

διάταση του εντερικού αυλού με την βοήθεια σκιαγραφικών διαλυμάτων τα οποία 

απεικονιστικά συμπεριφέρονται σαν το νερό, μειώνοντας δηλαδή το σήμα στις T1 

ακολουθίες και αυξάνοντας το σήμα  στις T2 ακολουθίες (πολυαιθυλική γλυκόλη, 

μαννιτόλη), αλλά και «αρνητικών» σκιαγραφικών διαλυμάτων (διαλύματα οξειδίων 

του σιδήρου) τα οποία μειώνουν το σήμα τόσο στις T1 όσο και  στις T2 ακολουθίες. 

Τα χαρακτηριστικά απεικονιστικά ευρήματα της μαγνητικής εντερογραφίας σε 

ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn, είναι το υποβλεννογόνιο οίδημα, η πάχυνση του 

εντερικού τοιχώματος (> 3 mm), το σημείο «δίκην χτένας» στο μεσεντέριο, 

η λεμφαδενοπάθεια και η ρυπαρότητα του περιεντερικού λίπους. Μερικά από τα 

ευρήματα αυτά μπορεί να είναι κοινά τόσο για την νόσο Crohn, όσο και για την 
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ελκώδη κολίτιδα, έτσι για την διαφοροδιάγνωση έχει σημασία η συνέχεια ή 

ασυνέχεια των ευρημάτων, η εντόπιση των βλαβών και η παρουσία ή όχι 

εξωτοιχωματικών επιπλοκών (114, 138). 

Η ευαισθησία και η ειδικότητα της MRE εντερογραφίας στην διάγνωση της νόσου 

Crohn είναι 78% (95% CI 67-84%) και 85% (95% CI 76-90%) αντίστοιχα, ενώ η 

αξιολόγηση της εντερικής κινητικότητας προσφέρει επιπλέον πληροφορίες που είναι 

ικανές να βοηθήσουν στην διάγνωση (139).  

 

1.4.4.3 Υπερηχοτομογραφία 

 

Αν και η χρήση της είναι περιορισμένη στην διάγνωση των ΙΦΠΕ, όταν 

χρησιμοποιηθούν κεφαλές υψηλών συχνοτήτων (5-17 MΗz) η κλασσική 

υπερηχοτομογραφία είναι ένα καλά ανεκτό διαγνωστικό εργαλείο, ικανό  να 

προσφέρει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την φλεγμονώδη δραστηριότητα όσον 

αφορά στα τμήματα της ειλεοτυφλικής περιοχής, του σιγμοειδούς, του ανιόντος και 

του κατιόντος κόλου, όπως επίσης να  καθοδηγήσει την παροχέτευση αποστημάτων. 

Από την άλλη μεριά,  η ικανότητα της να παρέχει  πληροφορίες όσον αφορά στις 

περιοχές του ορθού και της νήστιδας είναι περιορισμένη και η διαγνωστική της 

ακρίβεια επηρεάζεται  από την εντερική αεροπλήθεια και την σωματοδομή.  

Η διαγνωστική αξία της εξέτασης  αυξάνεται  εάν ο ασθενής παραμείνει νηστικός για 

τουλάχιστον 6 ώρες πριν την εξέταση, ή αν χρησιμοποιηθούν  τεχνικές αντίθεσης 

(Contrast-enhanced ultrasound,CEUS; Small intestine contrast ultrasonography,  

SICUS) (114, 139-141). 
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1.4.4.4 Διαγνωστικά εργαλεία πυρηνικής ιατρικής 

 

Από τα διαθέσιμα εργαλεία της πυρηνικής ιατρικής, το σπινθηρογράφημα με 

ραδιοσημασμένα λευκά  παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την ενεργότητα 

και έκταση των ΙΦΠΕ, την διάκριση μεταξύ φλεγμονωδών ή ινωτικών στενώσεων, 

ενώ επιπλέον μπορεί να βοηθήσει στην διάγνωση πιθανών αποστημάτων.  

Εμφανίζει υψηλή διαγνωστική αξία για τον αποκλεισμό των ΙΦΠΕ και ένα επιπλέον 

πλεονέκτημα της εξέτασης είναι η έκθεση των ασθενών σε χαμηλή δόση 

ακτινοβολίας (2–4 mSv), με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά 

και σε ανήλικους ασθενείς.  

Αντιθέτως, η PET/CT δεν φαίνεται να έχει θέση στην διερεύνηση των ΙΦΠΕ λόγω 

χαμηλής διαγνωστικής αξίας, ειδικότητας και ευαισθησίας στο να ανιχνεύσει την 

εντερική φλεγμονή (114).  

 

1.4.4.5 Ακτινογραφία κοιλίας 

 

Ο ρόλος της απλής ακτινογραφίας κοιλίας είναι η διερεύνηση επιπλοκών 

σχετιζόμενων με τις ΙΦΠΕ, όπως για παράδειγμα η  πιθανή διάτρηση. 

 

1.4.5 Ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα 

 

Για τον ρόλο της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας, τόσο στην διάγνωση όσο και 

στην παρακολούθηση των ΙΦΠΕ, γίνεται εκτενής αναφορά στο κεφάλαιο 2 του 

Γενικού Μέρους. 
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1.5 Εργαλεία παρακολούθησης των ΙΦΠΕ 

 

Έως σήμερα δεν υπάρχουν διαθέσιμα διαγνωστικά εργαλεία τα οποία είναι ικανά να 

προβλέψουν τον τελικό φαινότυπο, την κλινική πορεία και τις επιπλοκές των 

ασθενών με ΙΦΠΕ.  Για αυτούς τους λόγους,  οι θεραπευτικές επιλογές βασίζονται 

στην αξιολόγηση της ενεργότητας της νόσου και την εμφάνιση (ή όχι), επιπλοκών και 

εξωεντερικών εκδηλώσεων  (17, 142).  

Η τακτική παρακολούθηση των ασθενών με ΙΦΠΕ, είναι απαραίτητη για τον έγκαιρο 

σχεδιασμό των θεραπευτικών παρεμβάσεων και της έγκαιρης αναγνώρισης των 

εξάρσεων, ιδιαίτερα σε ασθενείς με ήπια συμπτωματολογία, ελάχιστα επηρεασμένη 

ποιότητα ζωής και σε όσους αναμένεται η αλλαγή της θεραπείας να αποφέρει θετικά 

αποτελέσματα, με τελικό στόχο την βελτίωση της κλινικής πορείας των ασθενών με 

ΙΦΠΕ και την αποφυγή των σχετιζόμενων επιπλοκών με την νόσο (143). 

Παρακάτω περιγράφονται οι τρόποι παρακολούθησης της ενεργότητας των ΙΦΠΕ 

σήμερα. 

 

1.5.1 Ειδικοί κλινικοί δείκτες 

 

Στην καθημερινή κλινική πράξη, η παρακολούθηση των συμπτωμάτων  των  ασθενών 

με ΙΦΠΕ,  αποτελεί τον βασικότερο τρόπο αξιολόγησης  της δραστηριότητας της 

νόσου. Συνήθως όμως, οι ασθενείς αναφέρουν τα μέτριας και σοβαρής βαρύτητας 

συμπτώματα, ενώ η ήπια συμπτωματολογία σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών 

θεωρείται φυσιολογική, τόσο από τους ίδιους όσο και από τους θεράποντες ιατρούς 

τους (144). 
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Τόσο για την ελκώδη κολίτιδα όσο και για την νόσο Crohn έχουν αναπτυχθεί ειδικοί 

δείκτες, οι οποίοι όμως εμφανίζουν περιορισμένη συσχέτιση με τα ενδοσκοπικά 

ευρήματα και ιδιαίτερα στους ασθενείς με νόσο Crohn. 

Για την εκτίμηση της ενεργότητας της ελκώδους κολίτιδας έχουν αναπτυχθεί 

διάφοροι δείκτες όπως το πλέον διαδεδομένο πλήρες Mayo score και το Ulcerative 

Colitis Disease Activity Index, για τον υπολογισμό των οποίων περιλαμβάνονται,  

μεταξύ άλλων, ενδοσκοπικοί παράμετροι. Επιπλέον, υπάρχουν δείκτες οι οποίοι δεν 

περιλαμβάνουν ενδοσκοπικές παραμέτρους, όπως το Simple Clinical Colitis Index 

(145) και το Seo index (146) . 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες εμφανίζουν ικανοποιητική 

συσχέτιση τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα ενδοσκοπικά ευρήματα, αφού μία από τις 

κοινές βασικές τους παραμέτρους, αυτή του  αριθμού κενώσεων (με ή χωρίς την  

παρουσία αίματος σε αυτές), συσχετίζεται ισχυρά με την βαρύτητα των 

ενδοσκοπικών ευρημάτων. Ωστόσο, οι θεράποντες θα πρέπει να αναζητούν 

αντικειμενικούς τρόπους εκτίμησης της δραστηριότητας της νόσου, ώστε οι  

θεραπευτικές τους επιλογές να μην βασίζονται στην αναφερόμενη συμπτωματολογία, 

η οποία μπορεί να υποεκτιμά ή να υπερεκτιμά την πραγματική δραστηριότητα της 

νόσου (147). 

Επιπρόσθετα, διάφοροι δείκτες (148, 149) έχουν αναπτυχτεί για την αξιολόγηση της 

ενεργότητας της νόσου Crohn, όμως ο πλέον αξιόπιστος και περισσότερο 

χρησιμοποιημένος κλινικός δείκτης είναι το Crohn’s Disease Activity Index (CDAI), 

για τον υπολογισμό του οποίου είναι απαραίτητοι οι παρακάτω 8 παράμετροι: ο 

αριθμός των υδαρών κενώσεων, η ένταση του κοιλιακού άλγους, η γενική κατάσταση 

του ασθενούς, η ύπαρξη εξωεντερικών εκδηλώσεων, η χρήση ή όχι αντιδιαρροϊκών 
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φαρμάκων, η παρουσία κοιλιακής μάζας, ο αιματοκρίτης και το βάρος σώματος 

(Πίνακας 2).  

Ο δείκτης λαμβάνει τιμές από 0 ως 600 και ο υπολογισμός του μπορεί να γίνει 

προδρομικά ή αναδρομικά (150). Ασθενείς με τιμές < 150 θεωρούνται ότι βρίσκονται 

σε κλινική ύφεση, ενώ τιμές > 150 υποδηλώνουν ενεργότητα της νόσου. Μερικοί 

ερευνητές κατηγοριοποιούν περαιτέρω την ενεργότητα της νόσου: ασθενείς με CDAI 

μεταξύ 150-219 έχουν ήπια ενεργό νόσο, με CDAI μεταξύ 220-450 έχουν μέτρια 

ενεργό νόσο και με CDAI >450 έχουν βαριά ενεργό νόσο (151, 152).  

Ωστόσο, ο δείκτης CDAI έχει συγκεκριμένα μειονεκτήματα: ο υπολογισμός της τιμής 

του εμφανίζει σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ διαφορετικών παρατηρητών (153), 

ενώ ο υπολογισμός συγκεκριμένων παραμέτρων υπόκειται στην υποκειμενικότητα  

και αντιληπτικότητα του ασθενή,  

όπως για παράδειγμα η  ένταση του κοιλιακού άλγους ή η γενική κατάσταση της 

υγείας, επηρεάζοντας έτσι το τελικό αποτέλεσμα του δείκτη. 

Τέλος, υπάρχει περίπτωση η συμπτωματολογία του ασθενή να μην σχετίζεται με την 

ενεργότητα της νόσου. Πιο συγκεκριμένα, η συμπτωματολογία σε ασθενείς με νόσο 

Crohn μπορεί να οφείλεται σε διαταραχές της κινητικότητας του εντέρου, στη 

δυσαπορρόφηση των χολικών αλάτων, στην βακτηριακή υπερανάπτυξη, στην 

αλληλοεπικάλυψη με το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου,  σε ευκαιριακές λοιμώξεις 

όπως λοίμωξη από Clostridium difficile (17, 154, 155), ή να είναι αποτέλεσμα 

διατοιχωματικών ή εξωαυλικών επιπλοκών (156). 

Παρά τα μειονεκτήματα τα οποία ενέχει η χρήση των κλινικών δεικτών στην 

παρακολούθηση των ασθενών με νόσο Crohn, φαίνεται ότι επιτρέπουν την έγκαιρη 

διαμόρφωση ή επηρεάζουν τον σχεδιασμό των θεραπευτικών παρεμβάσεων, με 
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αποτέλεσμα οι ασθενείς να υποβάλλονται σε λιγότερα χειρουργεία και νοσηλείες 

αλλά και να παρουσιάζουν λιγότερες επιπλοκές (157). 

 

Πίνακας 2.  Crohn’s Disease Activity Index 

    
Παράμετρος Συντελεστής 
Συνολικός αριθμός υδαρών ή μαλακών κενώσεων τις τελευταίες 7 ημέρες x2 

 
Βαρύτητα κοιλιακού άλγους τις τελευταίες 7 ημέρες 
(κλίμακα από 0 έως 3, όπου: 
 0=απουσία πόνου, 1=ήπιος πόνος, 2= μέτριος πόνος, 3= σοβαρός πόνος) 

x5 
 
 

 
Υποκειμενικό αίσθημα της κατάστασης υγείας/ευημερίας του ασθενή τις 
τελευταίες 7 ημέρες 
(κλίμακα από 0 έως 4, όπου, 0=πολύ καλή, 4=πολύ κακή) 

 
x7 

 
Επιπλοκές σχετιζόμενες με την νόσο/Εξωεντερικές εκδηλώσεις 
(1 βαθμός για κάθε ένα από τα παρακάτω: Αρθρίτιδα/Αρθραλγία, 
Ραγοειδίτιδα/Ιριδίτιδα, Περιεδρική νόσος (ραγάδα, συρίγγια,αποστήματα), 
Πυρετός>37.8ο C, Οζώδες ερύθημα, Γαγγραινώδες Πυόδερμα, Αφθώδης 
Στοματίτιδα) 

 
x20 

 
Χρήση αντιδιαρροΐκών φαρμάκων 

 
x30 

 
Παρουσία κοιλιακής μάζας (0=χωρίς μάζα, 2=πιθανή ύπαρξη μάζας,5=βέβαιη 
ύπαρξη μάζας) 

 
x10 

 
Απόλυτη απόκλιση από την φυσιολογική τιμή αιματοκρίτη  
(Άνδρες 47%, Γυναίκες 42%) 

 
x6 

 
Ποσοστιαία απόκλιση από το φυσιολογικό βάρος 
(φυσιολογικό βάρος-βάρος ασθενή/φυσιολογικό βάρος) 

 
Χ100 
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1.5.2 Βιοδείκτες 

 

Οι πιο ευρέως διαδεδομένοι βιοδείκτες για την εκτίμηση της ενεργότητας των ΙΦΠΕ, 

είναι οι δείκτες φλεγμονής C-αντιδρώσα πρωτείνη (C-Reactive Protein, CRP), 

ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ) και καλπροτεκτίνη κοπράνων, ενώ σε αρκετές 

χώρες ως προς τον ίδιο σκοπό χρησιμοποιείται και η λακτοφερρίνη κοπράνων. 

 

1.5.2.1 C- αντιδρώσα πρωτεΐνη 

 

Η CRP είναι μία πρωτεΐνη οξείας φάσεως η οποία παράγεται στο ήπαρ, ως απάντηση 

στην παρουσία φλεγμονωδών κυτταροκινών στο αίμα, όπως της ιντερλευκίνης-1 και 

την ιντερλευκίνης-6.  

Σημαντικά  πλεονεκτήματα της CRP είναι ότι η μέτρηση της είναι εφικτή στα 

περισσότερα εργαστήρια και ότι είναι μία εξέταση με εξαιρετικά χαμηλό κόστος.  

Ωστόσο, παρά την διαδεδομένη χρήση της για την εκτίμηση της ενεργότητας των 

ΙΦΠΕ έχει περιορισμούς:   

α) μπορεί να αυξηθεί σε οποιαδήποτε φλεγμονή στο ανθρώπινο σώμα, άρα και σε 

φλεγμονές εκτός του γαστρεντερικού σωλήνα,  

β) η παραγωγή της  CRP εξαρτάται από το γενετικό προφίλ των ασθενών, με 

αποτέλεσμα  20%  αυτών να μην παράγουν CRP σε συγκεκριμένες φλεγμονώδεις 

καταστάσεις,  

γ) επηρεάζεται από το φύλο, την ηλικία και το βάρος των ασθενών και  

δ) παρουσιάζει μεγαλύτερη συσχέτιση με την εντερική φλεγμονώδη δραστηριότητα  

των ασθενών με νόσο Crohn  παρά με αυτή των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα (158-

160). 
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Το σημαντικότερο μειονέκτημα της CRP είναι ότι δεν εμφανίζει  ικανοποιητική 

συσχέτιση  με την ενδοσκοπική φλεγμονώδη δραστηριότητα των ασθενών με ΙΦΠΕ.  

Πιο συγκεκριμένα, ενώ σε αυτούς τους ασθενείς τιμές άνω του φυσιολογικού  

 (> 5 mg/L) έχουν υψηλή ειδικότητα (> 90%) όσον αφορά στην πρόγνωση της 

ενδοσκοπικής δραστηριότητας, η ευαισθησία της εξέτασης είναι εξαιρετικά χαμηλή 

(48%) και για αυτό, οι φυσιολογικές τιμές CRP δεν μπορούν να αποκλείσουν την 

ενδοσκοπική ενεργότητα της νόσου (161).  

 

1.5.2.2 Καλπροτεκτίνη και Λακτοφερρίνη κοπράνων 

 

Τόσο οι τιμές της καλπροτεκτίνης (πρωτεΐνη η οποία δεσμεύει ιόντα ασβεστίου και 

ψευδαργύρου και εντοπίζεται στα ουδετερόφιλα)  όσο και της λακτοφερρίνης 

κοπράνων  (σιδηροδεσμευτική γλυκοπρωτεΐνη των ουδετεροφίλων η οποία 

εκκρίνεται από τον βλεννογόνο), είναι ευαίσθητοι δείκτες, με υψηλή ειδικότητα και  

υψηλή συσχέτιση με την παρουσία εντερικής φλεγμονής. 

Αν και οι δύο αυτές πρωτεΐνες έχουν παρόμοια ευαισθησία και είναι ανθεκτικές στην 

πρωτεόλυση για περίπου 7 ημέρες, η λακτοφερρίνη κοπράνων είναι ασταθής σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος συγκριτικά με την καλπροτεκτίνη κοπράνων (162-164). 

Πιο συγκεκριμένα,  η καλπροτεκτίνη κοπράνων ανάλογα με το κατώφλι τιμών που θα 

χρησιμοποιηθεί  εμφανίζει ευαισθησία έως 93% και ειδικότητα έως  96%,  στην 

διάγνωση της εντερικής φλεγμονής (165).  

Ένα αξιοσημείωτο μειονέκτημα στην χρήση της είναι ότι φαίνεται να συσχετίζεται 

περισσότερο με την φλεγμονώδη δραστηριότητα του παχέος εντέρου και λιγότερο με 

αυτή του λεπτού εντέρου.(166) 
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1.5.3 Ενδοσκοπική δραστηριότητα  

 

Πλέον είναι ευρέως αποδεκτό ότι το θεραπευτικό πλάνο, πρέπει να σχεδιάζεται βάσει 

αντικειμενικών δεικτών της ενεργότητας. Ως προς αυτό τον σκοπό, 

η ενδοσκόπηση προσφέρει αντικειμενική αξιολόγηση της ενεργότητας των ΙΦΠΕ 

μέσω της άμεσης απεικόνισης του βλεννογόνου.  

Από την άλλη μεριά, συνεχώς αυξάνονται τα δεδομένα τα οποία υποστηρίζουν την 

ασθενή συσχέτιση των ενδοσκοπικών ευρημάτων με την κλινικο-εργαστηριακή 

εικόνα των ασθενών (31, 167). 

Στα πλεονεκτήματα της ενδοσκόπησης προστίθεται η ανάπτυξη ενδοσκοπικών σκορ 

τόσο για την νόσο Crohn όσο και για την ελκώδη κολίτιδα, τα οποία επιτρέπουν την 

ποσοτικοποίηση της φλεγμονώδους δραστηριότητας όπως αυτή απεικονίζεται κατά 

την ενδοσκόπηση, με στόχο την εξάλειψη των διαφορών όσον αφορά στην 

αξιολόγηση της φλεγμονώδους δραστηριότητας μεταξύ των ενδοσκόπων.   

Ιδανικά, ένα ενδοσκοπικό σκορ πρέπει να ικανοποιεί συγκεκριμένα κριτήρια: να 

καταγράφει σωστά το ζητούμενο μέγεθος,  να αναγνωρίζει αλλαγές που μπορεί να 

επηρεάσουν την ποιότητα υγείας, να παραμένει σταθερό σε ασθενείς των οποίων η 

κλινική εικόνα παραμένει αμετάβλητη και να είναι εύκολο στην χρήση (168, 169). 

Τα σκορ αυτά, εφαρμόζονται κυρίως σε κλινικές δοκιμές, αφού ο υπολογισμός τους 

μπορεί να είναι δύσκολος στην καθημερινή κλινική πράξη, ωστόσο η χρήση τους 

επιτρέπει την καθοδήγηση των θεραπευτικών επιλογών. 

Σημαντικά μειονεκτήματα στην χρήση τους αποτελούν, η υποκειμενικότητα κατά την 

καταγραφή των  ενδοσκοπικών ευρημάτων των ΙΦΠΕ λόγω της εξαιρετικής 

ποικιλομορφίας αυτών και δεύτερον, η έλλειψη επικύρωσης μέσω κλινικών μελετών 

αρκετών εξ αυτών.  
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Ένας πιο απλός θεραπευτικός-ενδοσκοπικός στόχος είναι αυτός της βλεννογονικής 

επούλωσης, ο οποίος πλέον αποτελεί τον καταληκτικό στόχο για τις περισσότερες 

κλινικές δοκιμές, αλλά και για την αξιολόγηση της επιτυχίας της θεραπείας. 

Ο ορισμός της βλεννογονικής επούλωσης, ακόμα δεν τυγχάνει κοινής αποδοχής 

μεταξύ των ερευνητών, ωστόσο, η επίτευξη βλεννογονικής επούλωσης έχει ως 

αποτέλεσμα λιγότερες νοσηλείες, μικρότερη ανάγκη για χρήση κορτικοστερεοειδών, 

λιγότερες επιπλοκές, μικρότερη πιθανότητα για χειρουργική αντιμετώπιση των 

επιπλοκών και βελτίωση της ποιότητας ζωής (170, 171). 

 

1.5.3.1  Ενδοσκοπική παρακολούθηση στην Ελκώδη Κολίτιδα 

 

Τα πλέον διαδεδομένα ενδοσκοπικά σκορ στην ελκώδη κολίτιδα είναι το Mayo 

Endoscopic Score (107) και το  Ulcerative Colitis Index of Severity(108). 

Το Mayo Score λαμβάνει 4 βαθμίδες, από 0 (φυσιολογικός βλεννογόνος) έως 3 όπου 

η νόσος χαρακτηρίζεται ως βαριά, με εξελκώσεις και αυτόματη αιμορραγία.  

Το Ulcerative Colitis Index of Severity είναι πιο σύνθετο σύστημα ταξινόμησης με 3 

βασικές παραμέτρους, οι οποίες λαμβάνουν ένα ξεχωριστό σκορ η κάθε μία, τα οποία 

τελικά συναθροίζονται και λαμβάνετε το τελικό  σκορ με τιμές από 0-8. 

Αυτοί οι παράμετροι είναι α) η εμφάνιση του υποβλεννογόνιου αγγειακού δικτύου (0-

2), β) η παρουσία αιμορραγίας ή όχι (0-3), και γ) η αναγνώριση βλαβών του 

βλεννογόνου δηλαδή η παρουσία διαβρώσεων ή εξελκώσεων (0-3).  

Τόσο το Mayo Endoscopic Score όσο και το Ulcerative Colitis Index of Severity είναι 

εξαιρετικά αξιόπιστα στην αξιολόγηση της βλεννογονικής φλεγμονής και εμφανίζουν 

εξαιρετική συμφωνία μεταξύ των παρατηρητών/ενδοσκόπων. Ωστόσο, φαίνεται ότι 

το Ulcerative Colitis Index of Severity υπερέχει του Mayo Endoscopic Score για την 
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πρόβλεψη των ασθενών οι οποίοι θα υποβληθούν σε κολεκτομή (172). 

Το υπολογιζόμενο σκορ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αξιόπιστα ως προγνωστικό 

εργαλείο για την αναγκαιότητα της χρήσης κορτικοστεροειδών,  για την διατήρηση 

της ενδοσκοπικής ύφεσης,  την αναγκαιότητα κολεκτομής και την διατήρηση 

μακροχρόνιας ενδοσκοπικής ύφεσης (172-174). 

Ένα από τα σημαντικά μειονεκτήματα αυτών των σκορ είναι ότι για την ορθή 

βαθμολόγηση των παραμέτρων, απαιτείται ικανοποιητική διάταση του εντερικού 

αυλού, αργή απόσυρση του κολονοσκοπίου και ικανοποιητικός καθαρισμός του 

βλεννογόνου ώστε να καθαριστεί από υπολείμματα βλέννας και κοπράνων. 

Παρά το γεγονός ότι το Ulcerative Colitis Index of Severity έχει επικυρωθεί, ακόμα 

δεν έχει προσδιοριστεί το κατώφλι της ενδοσκοπικής επούλωσης. 

Άλλοι ρόλοι της ενδοσκόπησης στην ελκώδη κολίτιδα είναι ο προληπτικός έλεγχος 

στα πλαίσια αποκλεισμού κακοήθειας, ιδιαίτερα σε ασθενείς με εκτεταμένη 

μακροχρόνια νόσο και πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα,  και η 

παρακολούθηση της έκτασης της φλεγμονής.  

Πιο συγκεκριμένα, η επέκταση της φλεγμονής συνδέεται με κορτικοανθεκτική νόσο, 

ανάγκη έναρξης ανοσοκατασταλτικής/ανοσοτροποποιητικής θεραπείας, 

χειρουργικές επεμβάσεις και εμφάνιση εξωεντερικών εκδηλώσεων(174-176). 

  

1.5.3.2  Ενδοσκοπική παρακολούθηση στην νόσο Crohn 

 

Όπως για τους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα, έτσι και για τους ασθενείς με νόσο 

Crohn έχουν αναπτυχθεί ενδοσκοπικά σκορ, με στόχο την αντικειμενική αξιολόγηση 

και ποσοτικοποίηση  της φλεγμονώδους δραστηριότητας  του ενδοσκοπηθέντος 

βλεννογόνου. 
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1.5.3.2.1 Crohn’s Disease Endoscopic Index of Severity  

 

Το Crohn’s Disease Endoscopic Index of Severity (CDEIS) αναπτύχθηκε το 1989 

(177) και η αξιοπιστία του επιβεβαιώθηκε μέσα από μια μεγάλη, πολυκεντρική 

μελέτη (178). Έκτοτε, χρησιμοποιήθηκε κυρίως σε κλινικές δοκιμές  ως εργαλείο 

αξιολόγησης  της ενδοσκοπικής βαρύτητας (31, 179). 

Ο CDEIS λαμβάνει τιμές από 0 έως 44 με τις μεγαλύτερες τιμές να υποδηλώνουν 

σοβαρότερη  νόσο. Για τον υπολογισμό αυτού του δείκτη, ο γαστρεντερικός σωλήνας 

διαιρείται σε 5 τμήματα: ορθό, σιγμοειδές-κατιόν (αριστερό κόλον), εγκάρσιο, ανίον 

και  ειλεός. Στα τμήματα αυτά αξιολογείται η παρουσία, ή όχι, και ο τύπος των 

εξελκώσεων (βαθιές εξελκώσεις, επιφανειακές εξελκώσεις, εξελκωμένες στενώσεις, 

στενώσεις χωρίς εξέλκωση), καθώς και το ποσοστό του προσβεβλημένου 

βλεννογόνου. 

Παρότι ο δείκτης αυτός είναι αξιόπιστος και αναπαραγώγιμος, φάνηκε να έχει 

χαμηλή συσχέτιση με την κλινική ανταπόκριση μετά από θεραπεία με 

κορτικοστεροειδή, ενώ η χρήση του δεν φάνηκε να υπερέχει της κλινικής 

αξιολόγησης όσον αφορά στην καθοδήγηση των θεραπευτικών επιλογών (180). 

Επιπλέον μειονεκτήματα του CDEIS είναι η πολυπλοκότητα και ο μεγάλος χρόνος 

υπολογισμού του, καθιστώντας τον έτσι δύσχρηστο στην κλινική πράξη (152, 181). 

 

1.5.3.2.2 Simple Endoscopic Score for Crohn’s Disease  

 

 

Ένας πιο απλοποιημένος, ευκολότερος να υπολογιστεί, αλλά εξίσου αξιόπιστος  

δείκτης,  για την αξιολόγηση της ενδοσκοπικής δραστηριότητας, αναπτύχθηκε μετά 
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από τροποποιήσεις του CDEIS, το Simple Endoscopic Score for Crohn’s Disease 

(SES-CD)(182) (Πίνακας 3). 

Ο υπολογισμός αυτού του δείκτη βασίζεται σε 4 ενδοσκοπικές παραμέτρους, με την 

παράμετρο των «επιφανειακών ελκών», την οποία περιελάμβανε ο δείκτης CDEIS να 

έχει αφαιρεθεί: α) το μέγεθος του έλκους, β) το ποσοστό της εξελκωμένης 

επιφάνειας, γ) το ποσοστό της επιφάνειας το οποίο φλεγμαίνει και δ) την παρουσία 

στένωσης. Οι συγκεκριμένοι παράμετροι λαμβάνουν τιμές από 0-3 η καθεμία. 

Ο υπολογισμός γίνεται για τα ίδια τμήματα του παχέος εντέρου με τον CDEIS  και το 

τελικό  σκορ ισούται με το άθροισμα όλων των τιμών από τα διαφορετικά τμήματα 

του εντέρου. 

Στην μελέτη των Daperno et al. (182), Ο συγκεκριμένος δείκτης πέτυχε υψηλές τιμές 

του συντελεστή k (kappa coefficient) για τα επιμέρους τμήματα (0.791-1) 

υποδεικνύοντας την δυνητική αναπαραγωγιμώτητα των αποτελεσμάτων μεταξύ των 

παρατηρητών.  
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Πίνακας 3. Simple Endoscopic Score for Crohn’s Disease (SES-CD)(182) 

 
 Τιμές. Υπολογίζονται ξεχωριστά για το κάθε τμήμα:  

ειλεός, ανιόν/τυφλό, εγκάρσιο, αριστερό κόλο, ορθό 

  
 0 1 2 3 

Παράμετρος     
     

Μέγεθος 
εξελκώσεων 

Καμία Αφθώδη έλκη 
(Ø 0,1-0,5εκ) 

Μεγάλα έλκη 
(Ø 0,5 - 2εκ) 

Πολύ μεγάλα 
έλκη (Ø>2εκ) 

     
Εξελκωμένη 
Επιφάνεια 

Καμία <10% 10-30% >30% 
 

     
Προσβεβλημένη 

Επιφάνεια 
Καμία <50% 50-75% >75% 

     
Παρουσία 
Στενώσεων 

Καμία Μία, 
προσπελάσιμη 

Πολλαπλές, 
προσπελάσιμες 

Μη 
προσπελάσιμες 

     

Το τελικό σκορ προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους σκορ του ειλεού, 
ανιόντος/τυφλού, εγκαρσίου, αριστερού κόλου, ορθού; 
Ερμηνεία του τελικού σκορ : 0 – 2, ενδοσκοπική ύφεση ; 3 – 6, ήπια ενδοσκοπική 
δραστηριότητα;  7 – 15, μέτρια ενδοσκοπική δραστηριότητα; > 15, σοβαρή ενδοσκοπική 
δραστηριότητα 

    

 

1.5.3.2.3 Rutgeerts Score 

 

To Rutgeerts score (110) είναι ένα ενδοσκοπικό σκορ το οποίο αναπτύχθηκε το 1990 

ως ένα εργαλείο για την πρόγνωση της μετεγχειρητικής υποτροπής σε ασθενείς με 

νόσο Crohn και προσβολή του ειλεού ή της ειλεοτυφλικής περιοχής, οι οποίοι 

υπεβλήθησαν σε χειρουργική εκτομή και ειλεοκολική αναστόμωση (Πίνακας 4). 

Επιπρόσθετα, μελέτες υποστηρίζουν την αξία του στην πρόγνωση της 

μετεγχειρητικής υποτροπής σε ασθενείς με ειλεοστομία (183). 

Το συγκεκριμένο σκορ περιλαμβάνει 5 κατηγορίες (i0–i4) για τα ενδοσκοπικά 

ευρήματα, ανάλογα με την έκταση και την βαρύτητα των ευρημάτων στην περιοχή 
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της αναστόμωσης και του νέο-ειλεού και εμφανίζει υψηλή συσχέτιση με την 

πιθανότητα, ή όχι, ενδοσκοπικής υποτροπής μετά το χειρουργείο. 

Το συγκεκριμένο σκορ χρησιμοποιείται ευρέως στην κλινική πράξη.  

Όταν το Rutgeerts σκορ είναι i2, i3 ή i4, προσδιορίζει την ενδοσκοπική υποτροπή της 

νόσου μετά από την χειρουργική επέμβαση. Επιπρόσθετα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και ως προγνωστικό εργαλείο. Πιο συγκεκριμένα,  ασθενείς με ήπια φλεγμονώδη 

δραστηριότητα του βλεννογόνου (i0 και i1), εμφανίζουν συμπτωματική υποτροπή σε 

ποσοστό  9% σε διάστημα 7 ετών, ενώ οι ασθενείς με σημαντική φλεγμονή  

(i3 και i4) εμφανίζουν συμπτωματική υποτροπή σχεδόν στο σύνολό τους,  σε 

διάστημα 4 ετών.  

 

Πίνακας 4. Rutgeerts Score (110) 

Βαρύτητα Ενδοσκοπικά Ευρήματα  

i0 Φυσιολογικός βλεννογόνος 

i1 ≤ 5 αφθώδη έλκη στον νέο-τελικό ειλεό 

i2 >5 αφθώδη έλκη στον νέο-τελικό ειλεό, με παρουσία φυσιολογικού 

βλεννογόνου μεταξύ αυτών, βλάβες περιορισμένες στην ειλεοκολική 

αναστόμωση 

i3 Διάχυτη αφθώδης ειλεεΐτιδα 

i4 Διάχυτη φλεγμονή του βλεννογόνου με βαθιά έλκη και παρουσία στενώσεων 
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1.5.4 Ακτινολογικές μέθοδοι    

 

Όπως προαναφέρθηκε, η  διάγνωση των ΙΦΠΕ βασίζεται στον συνδυασμό της 

κλινικής συμπτωματολογίας, των ενδοσκοπικών ευρημάτων, των ιστολογικών 

ευρημάτων και των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου.  

Δυνητικά, στην νόσο Crohn προσβάλλεται οποιοδήποτε τμήμα του γαστρεντερικού 

σωλήνα, με τις φλεγμονώδεις βλάβες, σε κάποιες περιπτώσεις, να  εκτείνονται  πέρα 

από τα ορατά μέσω της ενδοσκόπησης τμήματα του εντερικού βλεννογόνου. 

Επιπλέον, η φλεγμονή συνήθως είναι διατοιχωματική, με αποτέλεσμα η εκτίμηση της 

βαρύτητας και της πραγματικής έκτασης της νόσου να καθίσταται ανεπαρκής με την 

ενδοσκόπηση.  

Στους ασθενείς με νόσο Crohn η αξονική τομογραφία, η μαγνητική τομογραφία και  

η υπερηχοτομογραφία επιτρέπουν την αξιολόγηση της έκτασης, της εντόπισης και της 

βαρύτητας της φλεγμονώδους δραστηριότητας, αλλά και την διάγνωση των 

επιπλοκών σχετιζόμενων με την νόσο, με  αξιοπιστία και ακρίβεια.  

Ως προς αυτό τον σκοπό, φαίνεται ότι η χρήση της μαγνητικής τομογραφίας και της 

υπερηχοτομογραφίας κερδίζει έδαφος, αφού τα συγκεκριμένα διαγνωστικά εργαλεία, 

εκτός από την υψηλή αξιοπιστία, δεν ενέχουν τους κινδύνους της έκθεσης σε 

ιοντίζουσα ακτινοβολία.  
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1.5.4.1 Ακτινολογικές μέθοδοι στην νόσο Crohn 

 

Η μαγνητική εντερογραφία επιτρέπει την αξιόπιστη αξιολόγηση της ενεργότητας της 

νόσου και την ποσοτικοποίηση της φλεγμονής μέσω ειδικών σκορ, 

με τα ευρήματα της να έρχονται σε συμφωνία και να συσχετίζονται με τα 

ενδοσκοπικά ευρήματα σε σημαντικό βαθμό. 

Τα χαρακτηριστικά απεικονιστικά ευρήματα της μαγνητικής εντερογραφίας στην  

ενεργό νόσο Crohn (184) είναι, η πάχυνση του εντερικού τοιχώματος, η αύξηση του 

σήματος στα τμήματα που φλεγμαίνουν μετά από την χορήγηση γαδολινίου, το 

οίδημα και οι εξελκώσεις του βλεννογόνου, η υπεραγγείωση του μεσεντερίου, η 

λεμφαδενοπάθεια, η παρουσία περιεντερικού οιδήματος και η παρουσία ελεύθερου 

υγρού. Τα ευρήματα αυτά είναι κοινά για όλα τα τμήματα  του γαστρεντερικού 

σωλήνα με εξαίρεση την λεμφαδενοπάθεια η οποία ανευρίσκεται κυρίως στους 

ασθενείς με ενεργή νόσο και φλεγμονή στο  δεξί κόλον, τον τελικό ειλεό και τη 

νήστιδα (185). Τέλος, ένα επιπλέον  εύρημα που συσχετίζεται σημαντικά με την 

ενεργότητα της νόσου και μπορεί να ποσοτικοποιηθεί, είναι οι αλλαγές στην 

κινητικότητα του εντέρου(186). 

Η διαγνωστική ικανότητα της μαγνητικής εντερογραφίας όσον αφορά στον 

προσδιορισμό της φλεγμονώδους δραστηριότητας στον εντερικό βλεννογόνο των  

ασθενών με νόσο Crohn, φαίνεται να είναι μεγαλύτερη για την  περιοχή του τελικού 

ειλεού, συγκριτικά με αυτή της νήστιδας.  

Πιο συγκεκριμένα, το χαρακτηριστικό σημείο της πάχυνσης του εντερικού 

τοιχώματος, δεν είναι πάντα εμφανές  στην περιοχή της νήστιδας όπως αναμένεται   

στην απεικόνιση με MR εντερογραφία ή εντερόκλυση στους ασθενείς με ενεργό νόσο 

(187). 
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Σήμερα για την μαγνητική τομογραφία έχουν αναπτυχθεί  δείκτες ενεργότητας της 

νόσου (188), με τους πιο γνωστούς να είναι ο Magnetic Resonance Index of Activity 

(MaRIA) και ο Clermond–Ferrand index. Οι συγκεκριμένοι δείκτες παρουσιάζουν 

υψηλή συσχέτιση με το Crohn’s Disease Endoscopic Index of Severity και 

εμφανίζουν υψηλή ακρίβεια στην πρόβλεψη εξελκώσεων κατά την ενδοσκόπηση 

(73.9% και 74.0%, αντίστοιχα), υψηλή ειδικότητα (82.1% και 81.3%) και υψηλή 

αρνητική προγνωστική αξία (82.1% και 82.4%), έτσι αποτελούν  μια εξαιρετική 

εναλλακτική έναντι της ενδοσκόπησης (189). Ωστόσο, η χρήση τους προς το παρόν 

περιορίζεται  στις κλινικές δοκιμές.  

Η αξονική τομογραφία  δεν υστερεί έναντι της μαγνητικής τομογραφίας όσον αφορά 

στην αξιολόγηση της φλεγμονώδους δραστηριότητας,  λόγω όμως της ιοντίζουσας 

ακτινοβολίας δεν είναι ευρέως διαδεδομένη (190, 191). 

Εξαιρετική και εφάμιλλη της μαγνητικής τομογραφίας όσον αφορά στην αξιολόγηση  

της ενεργότητας της νόσου Crohn φαίνεται να είναι και η  υπερηχοτομογραφία, με 

ορισμένες μελέτες να παρουσιάζουν την διαγνωστική της  ακρίβεια ανώτερη από 

αυτή της MRI εντερογραφίας υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως για παράδειγμα 

όταν ο εντερικός αυλός δεν είναι διατεταμένος κατά την διάρκεια της εξέτασης (114).  

Όπως στην περίπτωση της μαγνητικής τομογραφίας, έτσι και για την 

υπερηχοτομογραφία έχουν αναπτυχθεί δείκτες εκτίμησης της ενεργότητας της νόσου 

Crohn, με την πάχυνση του εντερικού τοιχώματος να αποτελεί την πιο σημαντική 

παράμετρο. Πιο συγκεκριμένα όταν το πάχος του εντερικού τοιχώματος είναι 

μικρότερο από 3 mm, συσχετίζεται με ενδοσκοπική ύφεση και βλεννογονική 

επούλωση με ευαισθησία και ειδικότητα οι οποίες αγγίζουν το 88% και  93%, 

αντίστοιχα (192, 193).  
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1.5.4.2 Ακτινολογικές μέθοδοι στην περιεδρική νόσο Crohn 

 

Για την εκτίμηση της δραστηριότητας και της βαρύτητας της περιεδρικής νόσου 

(αποστήματα, συρίγγια) απαιτείται συνεκτίμηση της κλινικής εικόνας, των 

ενδοσκοπικών αλλά και των ακτινολογικών ευρημάτων. 

Η μαγνητική τομογραφία παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για την ενεργότητα της 

νόσου, για τους σφικτήρες, τους μύες της πυέλου, την πιθανή παρουσία αποστημάτων 

και συριγγίων, αλλά και την ανάπτυξη κοκκιώδους ιστού, με διαγνωστική ακρίβεια η 

οποία εκτιμάται μεταξύ 76-100% (194, 195).    

Παρόλο που η χειρουργική εξέταση υπό γενική αναισθησία επιτρέπει με εξαιρετική 

αξιοπιστία την διερεύνηση της περιεδρικής νόσου, με διαγνωστική ακρίβεια η οποία 

αγγίζει το 90%, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την θεραπευτική αντιμετώπιση, η 

μαγνητική τομογραφία παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σε ασθενείς με υψηλή 

υποψία περιεδρικής νόσου, αλλά αρνητική χειρουργική εξέταση και ιδιαίτερα σε 

αυτούς που πρόκειται να λάβουν αγωγή με anti-TNFa παράγοντες (128, 196). 

Επιπλέον, η μαγνητική τομογραφία δύναται να ανιχνεύσει την  παρουσία ορθίτιδας, 

κατάσταση η οποία  επηρεάζει αρνητικά την εξέλιξη της νόσου, αφού συσχετίζεται 

με αδυναμία επούλωσης  των συριγγίων και υψηλά ποσοστά ορθοπρωκτοκολεκτομής 

(197, 198). Η ανίχνευση ορθίτιδας έχει αντίκτυπο και στις θεραπευτικές επιλογές, 

αφού σε αυτούς τους ασθενείς είναι μεγαλύτερη η ανάγκη επιθετικότερων 

θεραπευτικών σχημάτων, ενώ οι χειρουργικές παρεμβάσεις είναι προτιμότερο να 

περιορίζονται στην παροχή αποστημάτων και τοποθέτηση seton (143). 

Για την ποσοτικοποίηση της βαρύτητας της περιεδρικής νόσου αναπτύχθηκε το Van 

Assche score.  Με τον συγκεκριμένο δείκτη η ενεργότητα της φλεγμονής, 

αξιολογείται με βάση την ενίσχυση του σήματος στις περιοχές με συρίγγια και την 
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πάχυνση του τοιχώματος του ορθού στις T2 ακολουθίες, αλλά και την παρουσία 

συγκεκριμένων ανατομικών χαρακτηριστικών, όπως τον αριθμό την έκταση και την 

πορεία των συριγγίων αλλά και την ύπαρξη (ή όχι) αποστημάτων (199, 200). 

Ωστόσο, σε συγκεκριμένους ασθενείς (201) το Van Assche score δεν καταφέρνει να 

αποτυπώσει την βελτίωση συγκεκριμένων παραμέτρων, όπως για παράδειγμα την 

μείωση του μεγέθους των συριγγίων, καθιστώντας έτσι αμφίβολη την αξία του στο να 

καθοδηγήσει τις θεραπευτικές επιλογές και να κατευθύνει την διαχείριση αυτών των 

ασθενών στην κλινική πράξη.  

Ο συνδυασμός της μαγνητικής τομογραφίας με την χειρουργική εξέταση υπό γενική 

αναισθησία οδηγεί σε διαγνωστική ακρίβεια η οποία αγγίζει το 100% (128). 

Ο διορθικός υπέρηχος αποτελεί μια αξιόπιστη εναλλακτική της μαγνητικής 

τομογραφίας, με εξαιρετική διαγνωστική ακρίβεια, συγκρίσιμη με αυτή της 

μαγνητικής τομογραφίας και της χειρουργικής εξέτασης υπό γενική αναισθησία.  

Πιο συγκεκριμένα επιτρέπει την ανίχνευση και ταξινόμηση των βλαβών με ακρίβεια 

μεταξύ 62-94% και 86%-95%, αντίστοιχα, ενώ φαίνεται να έχει παρόμοια 

διαγνωστική ακρίβεια με την μαγνητική τομογραφία στην εκτίμηση της περιεδρικής  

νόσου (91% έναντι 87%) (126, 202, 203).    

Στα μειονεκτήματα του διορθικού υπερήχου είναι το περιορισμένο βάθος πεδίου και 

η αδυναμία εφαρμογής της τεχνικής όταν συνυπάρχει στένωση του αυλού. 

Όπως και στην περίπτωση της μαγνητικής τομογραφίας, ο συνδυασμός του διορθικού 

υπερήχου με την εξέταση υπό γενική αναισθησία οδηγεί σε διαγνωστική ακρίβεια η 

οποία αγγίζει το 100%. 
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1.5.4.3 Ακτινολογικές μέθοδοι στην ελκώδη κολίτιδα 

 

Τα ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας και μαγνητικής κολοσκόπησης 

σχετίζονται με τα ενδοσκοπικά score βαρύτητας της ελκώδους κολίτιδας.  

Επιπλέον, η υπερηχοτομογραφία, όπως και η μαγνητική τομογραφία, μπορούν  να 

ανιχνεύσουν με υψηλή ακρίβεια την  μέτριας ή σοβαρής ενεργότητας ελκώδη 

κολίτιδα.  

Ωστόσο, η ειλεοκολοσκόπηση παραμένει η εξέταση εκλογής σε αυτούς τους 

ασθενείς, καθιστώντας τις απεικονιστικές μεθόδους  βοηθητικές για τις περιπτώσεις 

που δεν είναι δυνατή η διενέργεια κολοσκόπησης, ή για τις περιπτώσεις όπου 

χρειάζεται να διερευνηθούν επιπλοκές της νόσου, όπως το τοξικό μεγάκολο ή η 

διάτρηση εντέρου.  

 

1.5.5 Ποιότητα ζωής σχετιζόμενη με την κατάσταση της υγείας του ασθενούς 

 

Η σχετιζόμενη με την κατάσταση της υγείας ποιότητα ζωής  (Health-related quality of 

life - HRQoL) αποτελεί την υποκειμενική εκτίμηση του ασθενούς σχετικά με την 

φυσική και ψυχολογική του κατάσταση  και αντιπροσωπεύει την εντύπωση που έχει 

ένας ασθενής για τον τρόπο που επηρέασε την ζωή του η νόσος, ή συγκεκριμένες 

θεραπευτικές παρεμβάσεις.  

Λόγω του γεγονότος ότι οι ΙΦΠΕ είναι χρόνια νοσήματα με εξάρσεις και υφέσεις,  

η κατάσταση υγείας των ασθενών μπορεί να αλλάξει σημαντικά και για αυτό τον 

λόγο είναι επιθυμητό στα πλαίσια παρακολούθησης να υπολογίζεται το υποκειμενικό 

αίσθημα ευημερίας (well being) του ασθενή. 

Για την μέτρηση του HRQoL στους ασθενείς με ΙΦΠΕ έχουν αναπτυχθεί εργαλεία με 
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πιο διαδεδομένο το  Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ) (204), το 

οποίο δημιουργήθηκε το 1989  για να χρησιμοποιηθεί σε κλινικές δοκιμές. 

Το  σκορ του IBDQ  κυμαίνεται από 32 έως 224, με τα υψηλότερα σκορ να 

αντιστοιχούν σε  καλύτερη ποιότητα ζωής. Περιλαμβάνει 32 ερωτήσεις και μπορεί να 

υπολογιστεί από τον ίδιο τον ασθενή.  

Εκτός από την λειτουργία του εντέρου αξιολογείται η ψυχολογική κατάσταση, τα 

συστηματικά συμπτώματα και η κοινωνική λειτουργικότητα 

και φαίνεται να συσχετίζεται καλά με την συμπτωματολογία των ασθενών. 

Το Short Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (SIBDQ), αποτελεί μια 

συντομότερη εκδοχή του IBDQ, το οποίο όμως είναι εξίσου έγκυρο και αξιόπιστο, με 

πλεονέκτημα την ευκολότερη χρήση του (205). 

Η εκτίμηση του HRQoL των ασθενών με ΙΦΠΕ τόσο στην καθημερινή κλινική πράξη 

όσο και στις κλινικές δοκιμές αυξάνει την κατανόηση μας τόσο της επίδρασης της 

νόσου όσο και της επίδρασης της θεραπείας στους ασθενείς, για αυτό τον λόγο θα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας σημαντικός δείκτης (206). 
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1.6 Βλεννογονική Επούλωση  

Η βλεννογονική επούλωση (mucosal healing), 

αποτελεί ένα νέο σημαντικό θεραπευτικό στόχο στους ασθενείς με ΙΦΠΕ, τόσο στις 

κλινικές δοκιμές όσο και στην καθημερινή κλινική πράξη (207), αφού τόσο οι 

κλινικοί όσο και οι εργαστηριακοί δείκτες  και πιο συγκεκριμένα οι τιμές των δεικτών 

φλεγμονής όπως η CRP  (208),   φαίνεται να μην συμβαδίζουν με  την ενδοσκοπική 

εικόνα (209-212) αυτών των ασθενών.  

Ως αποτέλεσμα, οι θεραπευτικοί στόχοι της κλινικής και εργαστηριακής ύφεσης, 

καθίστανται ανακριβείς για τον καθορισμό της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.  

Ως βλεννογονική επούλωση ορίζεται «η πλήρης απουσία φλεγμονωδών βλαβών ή 

εξελκώσεων σε όλο το μήκος του γαστρεντερικού σωλήνα», χωρίς όμως ακόμα να  

υπάρχει επίσημη συμφωνία για τον ακριβή ορισμό της (213). 

Η επίτευξη βλεννογονικής επούλωσης τόσο στους ασθενείς με νόσο Crohn όσο και 

με ελκώδη κολίτιδα συνοδεύεται από σημαντικά πλεονεκτήματα όπως α) την 

παρατεταμένη ύφεση και λιγότερες εξάρσεις της νόσου, β) την μικρότερη ανάγκη για 

χρήση κορτικοστεροειδών για τον έλεγχο των εξάρσεων, γ) την μειωμένη ανάγκη 

ιατρικών επισκέψεων, νοσηλειών ή χειρουργικών επεμβάσεων, δ)  την μειωμένη 

εμφάνιση επιπλοκών της νόσου, ε) τον μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου παχέος 

εντέρου και στ) την βελτίωση της ποιότητας ζωής (214).  

Τα παραπάνω πλεονεκτήματα φαίνεται να συνδέονται με  την επιδιόρθωση της 

λειτουργίας του εντερικού φραγμού, αφού ένας άθικτος εντερικός φραγμός συνδέεται 

με μειωμένη δραστηριότητα των βασικών κυττάρων που δρουν ως διαμεσολαβητές 
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της φλεγμονής, δηλαδή των δενδριτικών κυττάρων και των T- Λεμφοκυττάρων (215, 

216). 

Ιδιαίτερα στους ασθενείς με νόσο Crohn όπου οι βλάβες  μπορεί να εκτείνονται πέραν 

της έκτασης του κολοσκοπίου, η  ενδοσκόπηση με ασύρματη κάψουλα αποτελεί 

αξιόπιστη μέθοδο στην εκτίμηση της βλεννογονικής επούλωσης σε ορισμένους 

ασθενείς, όπως αυτούς με εντερεκτομή ή νόσο του εγγύτερου λεπτού 

εντέρου/νήστιδας, αφού όμως προηγηθεί έλεγχος της εντερικής βατότητας με 

μαγνητική εντερογραφία ή κάψουλα βατότητας (217). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα 

2.1 Εισαγωγή 

Περισσότερο από  τα 2/3 των ασθενών με νόσο του Crohn εμφανίζουν προσβολή  του 

λεπτού εντέρου ενώ το 90% των ασθενών με νόσο Crohn λεπτού εντέρου εμφανίζουν 

προσβολή του τελικού ειλεού. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι στην 

πλειονότητα τους οι βλάβες στην νόσο Crohn  δύναται να προσεγγιστούν με το 

κολοσκόπιο και για αυτό τον λόγο η κολοσκόπηση αποτελεί την διαγνωστική 

εξέταση εκλογής στην πλειοψηφία των ασθενών (218). 

Ωστόσο, σε  ποσοστό  43% έως 60% των ασθενών με γνωστή νόσο Crohn και υποψία 

προσβολής του λεπτού εντέρου, οι φλεγμονώδεις βλάβες μπορεί να εντοπίζονται 

εκτός της έκτασης του κολοσκόπιου (17).  

Σε ένα ποσοστό ασθενών στους οποίους δεν είναι εφικτός ο καθετηριασμός του 

τελικού ειλεού ή  παραμένει υψηλή η υποψία νόσου Crohn παρά την αρνητική 

ειλεοκολοσκόπηση (219), η ενδοσκόπηση με ασύρματη κάψουλα λεπτού εντέρου 

αποτελεί ένα πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο με υψηλή ευαισθησία και υψηλή 

αρνητική προγνωστική αξία, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 96% και 100% (218, 220-

223). 

Αν και η ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου επιτρέπει την άμεση απεικόνιση του 

βλεννογόνου, γεγονός το οποίο σύμφωνα με τα παραπάνω προσφέρει ένα θεωρητικό 

προβάδισμα στην διάγνωση της νόσου Crohn, δεν στερείται μειονεκτημάτων: 

 α)  οι βλάβες της νόσου Crohn όπως απεικονίζονται στην κάψουλα λεπτού εντέρου 

(ερύθημα, διαβρώσεις, άφθες, έλκη)  δεν είναι  ειδικές αφού συναντώνται και σε 

άλλες παθήσεις (ακτινική εντερίτιδα, εντεροπάθεια από μη στεροειδή 
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αντιφλεγμονώδη φάρμακα, μικροβιακή εντερίτιδα, λέμφωμα εντέρου, νόσος 

Αδαμαντιάδη-Behcet), β) μικροσκοπικές βλάβες μπορεί να απεικονίζονται έως  και 

στο 15% του υγιούς  πληθυσμού  και γ) το υψηλό διαγνωστικό όφελος της κάψουλας  

(diagnostic yield) όπως αναφέρεται σε μεγάλο αριθμό εργασιών δεν ισοδυναμεί με 

υψηλή διαγνωστική απόδοση (diagnostic performance), αφού το διαγνωστικό όφελος 

αναφέρεται σε βλάβες που θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν την συμπτωματολογία, 

χωρίς όμως να είναι παθογνωμικές συγκεκριμένης νόσου (218, 224-226). 

Λόγω τον παραπάνω προβληματισμών, την ανησυχία εμφάνισης επιπλοκών από την 

χρήση της  κάψουλας λεπτού εντέρου και της υψηλής διαγνωστικής απόδοσης της 

μαγνητικής εντερογραφίας, η οποία είναι παρόμοια με αυτή της κάψουλας λεπτού 

εντέρου στην ανίχνευση της ενεργού νόσου Crohn, αλλά επιπλέον επιτρέπει την 

διερεύνηση των εξωεντερικών επιπλοκών και την διευκρίνηση της συμπεριφορά της 

νόσου Crohn (συρίγγια, στενώσεις ή όχι), σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες 

οδηγίες ένδειξη για έλεγχο με  κάψουλα λεπτού εντέρου έχουν α) οι ασθενείς με  

αρνητική ειλεοκολονοσκόπηση και αρνητική μαγνητική εντερογραφία όταν 

παραμένει υψηλή η υποψία της νόσου Crohn, β) οι ασθενείς  στους οποίους η 

συμπτωματολογία δεν μπορεί να εξηγηθεί από τα ευρήματα της ειλεοκολοσκόπησης 

και της μαγνητικής εντερογραφίας και γ) οι ασθενείς στους οποίους πρέπει να 

εξακριβωθεί η επίτευξη βλεννογονικής επούλωσης (217). 

Το διαγνωστικό όφελος (diagnostic yield) και η αξία της ασύρματης ενδοσκοπικής 

κάψουλας στην διερεύνηση  ασθενών με μοναδικά συμπτώματα το χρόνιο κοιλιακό 

άλγος ή/και την  διάρροια είναι περιορισμένα (227-229).  

Αντίθετα, το διαγνωστικό όφελος της κάψουλας λεπτού εντέρου αυξάνεται  σε 

ασθενείς με υψηλή υποψία νόσου Crohn, δηλαδή  στους ασθενείς οι οποίοι έκτος από 
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χρόνιο κοιλιακό άλγος ή/και διάρροια, επιπλέον εμφανίζουν εξωεντερικές 

εκδηλώσεις ή έχουν αυξημένους δείκτες φλεγμονής και  παθολογικά ευρήματα στις 

απεικονιστικές μεθόδους (230). 

Παρόλα αυτά, η ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου δεν υπολείπεται των άλλων 

μεθόδων αξιολόγησης της φλεγμονής στο λεπτό έντερο. Απεναντίας και σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα μιας μετα-ανάλυσης του 2010 (231) η κάψουλα λεπτού εντέρου 

(CE) εμφανίζει  υψηλή διαγνωστική απόδοση  στην διάγνωση της νόσου Crohn, τόσο 

σε σχέση με την ακτινογραφική διάβαση λεπτού εντέρου/εντερόκλυση (Small Bowel 

Follow Through, SBFT ή Small Bowel Radiography, SBR), της αξονικής 

εντερόκλυσης (Computed Tomography Enterography, CTE) και της 

ειλεοκολοσκόπησης (Colonoscopy with Ileoscopy, C+IL) [CE vs. SBR: 52 vs. 16% 

(Weighted incremental yield;IYw=32%, P<0.0001, 95% CI=16-48%), CE vs. CTE: 

68 vs. 21% (IYw=47%, P<0.00001, 95% CI=31-63%), CE vs. C+IL: 47 vs. 25% 

(IYw=22%, P=0.009, 95% CI=5-39%)].  

Παρομοίως, σε ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn το διαγνωστικό όφελος της 

ενδοσκοπικής κάψουλας λεπτού εντέρου υπερείχε αυτό της προωθητικής 

εντεροσκόπησης (Push Enteroscopy, PE), της ακτινογραφικής διάβασης λεπτού 

εντέρου (SBR) και της αξονικής εντερογραφίας (CTE)  

[CE vs. PE: 66 vs. 9% (IYw=57%, P<0.00001, 95% CI=43-71%), CE vs. SBR: 71 vs. 

36% (IYw=38%, P<0.00001, 95% CI=22-54%),  

CE vs. CTE: 71 vs. 39% (IYw=32%, P=or<0.0001, 95% CI=16-47%)]. 

Επιπρόσθετα και σύμφωνα με τα αποτελέσματα μίας νεότερης μετα-ανάλυσης, 

 η κάψουλα λεπτού εντέρου υπερείχε της μαγνητικής εντερογραφίας στην ανίχνευση 

βλαβών στον εγγύτερο ειλεό και στην νήστιδα όπως και στην ανίχνευση 
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μικροσκοπικών βλαβών στα αρχικά στάδια της νόσου  

(Odds Ratio 2.79; 95% CI 1.2-6.48) (232).  

2.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά της κάψουλας λεπτού εντέρου  

Παρακάτω περιγράφονται οι  βασικές αρχές λειτουργίας και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας Pillcam SB2 και SB3 

(Given Imaging Ltd, Yoqneam, Israel; Medtronic, Minneapolis MN, USA) οι οποίες 

χρησιμοποιούνται στο Γαστρεντερολογικό-Ενδοσκοπικό τμήμα του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. 

Ουσιαστικά, η ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα αποτελεί μία βιντεοκάμερα με 

ενσωματωμένο πομπό ο οποίος εκπέμπει στα 434.1MHz ± 10MHz και επικοινωνεί 

ασύρματα με ένα σύστημα αισθητήρων (ηλεκτρόδια) τα οποία επικολλώνται  σε 

συγκεκριμένα σημεία της κοιλιακής χώρας του ασθενούς, ή βρίσκονται 

ενσωματωμένα σε μία ειδική ζώνη την οποία φοράει ο ασθενής γύρω από την μέση 

του. Η ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα λαμβάνει έγχρωμες εικόνες από τον 

βλεννογόνο του γαστρεντερικού σωλήνα μέσω ενός ψηφιακού αισθητήρα εικόνας 

(στην πλειονότητα των περιπτώσεων CMOS, Complementary metal–oxide–

semiconductor), με συγκεκριμένο ρυθμό (frames per second, FPS) και τις αποστέλλει 

για αποθήκευση μέσω τους συστήματος αισθητήρων σε έναν εξωτερικό καταγραφέα 

δεδομένων (σκληρό δίσκο). Οι διαθέσιμοι εξωτερικοί καταγραφείς είναι ο 

παλαιότερος DR2 και ο νεότερος  DR3, ο οποίος έχει δυνατότητα real-time 

απεικόνισης του εξεταζόμενου βλεννογόνου. Από τον εξωτερικό καταγραφέα, ο 

οποίος έχει δυνατότητα επαναφόρτισης, οι ληφθείσες εικόνες μεταφέρονται σε ένα 

σταθμό εργασίας (ηλεκτρονικό υπολογιστή) με ειδικό software (Rapid™ Reader, 

Given® Imaging Ltd, Yoqneam Israel) με σκοπό την  επεξεργασία τους και 
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καταγραφή των αποτελεσμάτων. Μέχρι σήμερα, οι εμπορικά διαθέσιμες ασύρματες 

κάψουλες δεν διαθέτουν  δυνατότητα ελέγχου της κίνησης τους, έτσι μετακινούνται 

εντός του γαστρεντερικού σωλήνα μέσω της φυσιολογικής εντερικής περίσταλσης 

και αποβάλλονται δια της φυσιολογικής οδού.  

Τόσο η  Pillcam SB2 όσο και η SB3 έχουν μικρό μέγεθος (11 x 26 mm) σε σχήμα 

χαπιού, το οποίο διευκολύνει την κατάποση και δεν γίνεται να 

επαναχρησιμοποιηθούν. Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα της κάψουλας βρίσκονται μέσα 

σε ένα πλαστικό βιοσυμβατό περίβλημα. Πιο συγκεκριμένα η ασύρματη ενδοσκοπική 

κάψουλα Pillcam SB3 αποτελείται από μία κάμερα με αισθητήρα CMOS με ρυθμό 

καταγραφής 2-6 FPS και γωνία λήψης 156 μοιρών, πηγές λευκού φωτισμού (Light 

Emitting Diodes, LEDs), έναν μετατροπέα σήματος, ένα εξειδικευμένο 

ολοκληρωμένο κύκλωμα (application-specific integrated circuit) και μια κεραία 

εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων.   

Οι ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στις δύο κάψουλες είναι α) η διάρκεια της 

μπαταρίας (SB2;8 ώρες καταγραφής, SB3;περίπου 11 ώρες καταγραφής), β) η 

ανάλυση της εικόνας  (SB2;256x256 pixel, SB3;340x340 pixel)  και γ) ο ρυθμός 

καταγραφής (SB2;σταθερός ρυθμός καταγραφής 2 FPS, SB3;μεταβαλλόμενος ρυθμός 

2-6 FPS ανάλογα με την ταχύτητα διάβασης από τα τμήματα του γαστρεντερικού 

σωλήνα) (233, 234). 

Στο Γράφημα 1 παρουσιάζονται τα βασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα της ασύρματης 

ενδοσκοπικής κάψουλας, στην Εικόνα 1 τα απαραίτητα εξαρτήματα για την 

διενέργεια ενδοσκόπησης με κάψουλα λεπτού εντέρου και στον Πίνακα 5 οι πιο 

διαδεδομένοι τύποι ενδοσκοπικής κάψουλας σήμερα. 
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Γράφημα 1. Σχηματική απεικόνιση των βασικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων της ασύρματης 

ενδοσκοπικής κάψουλας. 

 

 

 

1.Οπτικός θάλαμος, 2.Στήριγμα φακού, 3.Πηγές λευκού φωτισμού (LEDs), 

4.Φακός, 5.Αισθητήρας CMOS, 6.Μπαταρίες,  7.Εξειδικευμένο Ολοκληρωμένο Κύκλωμα, 

8. Κεραία εκπομπής 
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Εικόνα 1.  Εξαρτήματα για την διενέργεια ενδοσκόπησης με κάψουλα λεπτού εντέρου  

 

(Α), η ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου SB3 της Pillcam™ (Medtronic, Minneapolis 

MN, USA) 

(B), ο καταγραφέας/σκληρός δίσκος Recorder 3 της Pillcam™ (Medtronic, Minneapolis 

MN,  USA) 

(Γ)&(Δ), ζώνη και αισθητήρας για την μεταφορά δεδομένων από την κάψουλα λεπτού 

εντέρου στον καταγραφέα 

Τα στοιχεία της εικόνας ελήφθησαν από την επίσημη ενημερωτική ιστοσελίδα της 

Medtronic (Minneapolis, MN, USA)  https://www.medtronic.com/covidien/en-

us/products/capsule-endoscopy/pillcam-sb-3-system.html 

 

 

 

(Α) 

(Β) 

(Δ) (Γ) 

(Α) 

https://www.medtronic.com/covidien/en-us/products/capsule-endoscopy/pillcam-sb-3-system.html
https://www.medtronic.com/covidien/en-us/products/capsule-endoscopy/pillcam-sb-3-system.html
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Πίνακας 5. Διάφοροι τύποι από τις  πιο διαδεδομένες ασύρματες ενδοσκοπικές κάψουλες σήμερα 

Ενδοσκοπική 
κάψουλα 

Pillcam 
SB3 

Pillcam      
Crohn's Capsule 

Pillcam       
Colon 2 

Mirocam® 
MC1600 

Mirocam® 
MC2000 

EndoCapsule® 
 EC-S10  

CapsoCam® 
Plus 

OMOM 
Capsule 2 

Εταιρεία Medtronic Medtronic Medtronic 
IntroMedic 

Co Ltd 
IntroMedic Co 

Ltd 
Olympus 

Corporation 
Capsovision 

Jinshan Science And 
Technology 

Διαστάσεις 
(mm) 

11.4 x 26.2 11.6 x 32.3 11.6 x 31.5 10.8 x 24.5 10.8 x 30.1 11x26 11x31 11x25.4 

LED 4 8 8 6 12 4 16 6 
FPS 2 - 6 4 – 35 4 – 35 6 6 2 20 2 

Βάρος (g) 3.0 ± 0.1 2.9 ± 0.1 2.9 ± 0.03 3.25g±0.1g 3.5±0.1 3.3 4 6 
Cameras 1 2 2 1 2 1 4 1 

Angle View  156o 336o (168 ox2) 344 o (172ox2)  170o 340o (170ox2) 160o 360o N/A 
Ανάλυση 

κάμερας (pixels) 
340x340 256x256 256x256 320×320 320×320 512x512 221.884                 N/A 

Διάρκεια 
Μπαταρίας (h) 

11-12  ≥10  ≥10  12 12 12 15 12 

Λειτουργικό 
Σύστημα 

RAPID™ RAPID™ RAPID™ MiroView™ MiroView™ 
Endocapsule 
Software 10 

Server 
CapsoView VUE 

Ενισχυτές 
εικόνας 

Blue 
Mode, 

FICE 

Blue Mode,   
FICE 

Blue Mode,   
FICE 

High 
Dynamic 

Range 
imaging  

High Dynamic 
Range 

imaging  

Image adjustment 
function 

Advanced Color 
Enhancement 

(ACE) 
IHB, ICE 

Αισθητήρας CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS 
Advanced MEMS 

Image Sensor 
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2.3 Σταθμός Εργασίας (Rapid™ Reader) 

Ο σταθμός εργασίας είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής στον οποίο 

πραγματοποιείται η σύνδεση για την μεταφορά και επεξεργασία των δεδομένων, 

αλλά και η ηλεκτρική φόρτιση των καταγραφέων. Έχει εγκατεστημένο ένα ειδικό 

λογισμικό, την εφαρμογή Rapid™ Viewer (Given® Imaging Ltd, Yoqneam, Israel), 

με την οποία είναι δυνατή η τελική δημιουργία του έγχρωμου video της εξέτασης 

αλλά και η  επεξεργασία και ανάλυση των εικόνων που αποθηκεύτηκαν στην 

συσκευή καταγραφής κατά τη διάρκεια αυτής. Στην οθόνη του σταθμού εργασίας και 

μέσω του λειτουργικού συστήματος Rapid™ Reader γίνεται η προβολή του τελικού 

βίντεο της εξέτασης.  

Επιπλέον, το λειτουργικό σύστημα Rapid™ Reader περιλαμβάνει menu μέσω των 

οποίων δίνεται η δυνατότητα στον ενδοσκόπο  να  χρησιμοποιήσει μια σειρά από 

εφαρμογές οι οποίες επιτρέπουν την επεξεργασία και διευκολύνουν την ανάγνωση 

των video (για παράδειγμα  να επιλέξει ταχύτητα ανάγνωσης, τον αριθμό 

ταυτόχρονων εικόνων που θα εμφανίζονται από το video της εξέτασης στην οθόνη, 

επιλογή ταχείας ανάγνωσης της εξέτασης (Quickview™ mode), επιλογή αυτόματης 

ανίχνευσης αιματηρού περιεχομένου (Suspect Blood Indicator, SBI™), να 

αποθηκεύσει και να επισημάνει εικόνες με κλινική σημασία, να εισάγει δεδομένα και 

πληροφορίες και να καταγράψει το πόρισμα της εξέτασης.  

Στην Εικόνα 2 απεικονίζεται το λειτουργικό σύστημα Rapid™ Reader με τα διάφορα 

μενού, όπως το αντικρίζει ο χειριστής κατά την ανάγνωση του Video.   

Παρά το πλήθος αυτοματισμών που προσφέρει ο σταθμός εργασίας, η ταυτοποίηση 

και ο προσδιορισμός των σημείων εισόδου της κάψουλας στον στόμαχο, στο 
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δωδεκαδάκτυλο και στο τυφλό, τα οποία χρησιμοποιούνται ως οδηγά σημεία, 

πραγματοποιείται από τον ενδοσκόπο. 

Εικόνα 2. RAPID™Reader  

 

Η εικόνα του λειτουργικού RAPID™ Reader με τα διάφορα μενού, την οποία αντικρίζει ο χειριστής κατά 
την ανάγνωση του Video.   
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2.4 Ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα παχέος εντέρου και ΙΦΠΕ 

Στις οδηγίες της European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) το 2012 

αναγνωρίστηκε ότι μελλοντικά, η κάψουλα παχέος εντέρου θα μπορούσε να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της ελκώδους κολίτιδας (235). 

Διάφορες μελέτες προσπάθησαν να εξακριβώσουν τον ρόλο της κάψουλας παχέος 

εντέρου στην διερεύνηση της βαρύτητας και έκτασης της φλεγμονής στον 

βλεννογόνο του παχέος εντέρου.  

Σε μια προοπτική μελέτη ασθενών  με γνωστή ή πιθανολογούμενη ελκώδη κολίτιδα, 

η ευαισθησία και ειδικότητα της 1ης γενιάς της κάψουλας παχέος εντέρου PillCam 

Colon  Capsule Endoscopy 1 (CCE-1) στην ανίχνευση ενεργού φλεγμονής του παχέος 

εντέρου ήταν  89% (95% CI, 80% – 95%) και 75% (95% CI, 51% – 90%),  

αντίστοιχα (236).  

Επίσης, σε ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn του παχέος εντέρου η PillCam Colon 

Capsule Endoscopy 2 (CCE-2) υποτίμησε τη βαρύτητα της νόσου σε σύγκριση με την 

κολονοσκόπηση, επιτυγχάνοντας 86% ευαισθησία και 40% ειδικότητα για την 

ανίχνευση ενεργού φλεγμονής (237). 

Ωστόσο, ενώ τα ευρήματα της κάψουλας παχέος εντέρου CCE-2 έχουν υψηλή 

συσχέτιση με αυτά  της κλασσικής ειλεοκολοσκόπησης στην διερεύνηση της 

ελκώδους κολίτιδας [κ > 0.7 ή P > 0.7 ή ICC (intraclass correlation coefficient) 

>0.62] (238), στην Crohn κολίτιδα  η συσχέτιση των ευρημάτων είναι χαμηλή και 

ιδιαίτερα όσο η ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα  πλησιάζει προς το ορθό  

(ICC = 0.73 για τον τελικό ειλεό, ICC = 0.43 για το αριστερό κόλον) και παρά το 

γεγονός ότι η κάψουλα παχέος εντέρου μπορεί να εντοπίσει βλάβες στο λεπτό έντερο 

οι οποίες δεν απεικονίστηκαν κατά την ειλεοκολοσκόπηση (237). 
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Από τα παραπάνω προκύπτει  ότι η κάψουλα παχέος εντέρου δεν δύναται να 

υποκαταστήσει την κλασσική κολοσκόπηση στην διερεύνηση  της  έκτασης και 

βαρύτητας τόσο της ελκώδους κολίτιδας όσο και της Crohn κολίτιδας, έτσι δεν θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται για αυτό τον σκοπό (217).  

Πιο συγκεκριμένα, τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν ότι συγκριτικά με την 

κολοσκόπηση, η ενδοσκοπική κάψουλα παχέος εντέρου υποεκτιμά τόσο την έκταση, 

όσο και την βαρύτητα της νόσου (ελκώδη κολίτιδα ή νόσο Crohn) (236, 237, 239). 

Παρόλα αυτά, ίσως έχει αξία στην διερεύνηση του παιδιατρικού πληθυσμού με 

ΙΦΠΕ, αφού επιτυγχάνει υψηλή διαγνωστική απόδοση τόσο στην ελκώδη κολίτιδα 

(ευαισθησία, ειδικότητα, PPV και NPV   96%, 100%, 100% και 85% αντίστοιχα) 

(240), όσο και νόσο Crohn (ευαισθησία 89% και ειδικότητα 92%) (241).  

2.5 Ο ρόλος της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας λεπτού εντέρου στην 

αταξινόμητη κολίτιδα/αδιευκρίνιστη ΙΦΠΕ 

Λόγω της δυνατότητας της κάψουλας λεπτού εντέρου να απεικονίζει τον βλεννογόνο 

του λεπτού εντέρου πέραν της έκτασης που δύναται να απεικονίσει το κολοσκόπιο,  

η διερεύνηση με κάψουλα λεπτού εντέρου έχει ως αποτέλεσμα την επαναταξινόμηση 

σε νόσο Crohn,  ενός  ποσοστού ασθενών  οι οποίοι είχαν αρχικά διαγνωστεί με 

αταξινόμητη ΙΦΠΕ (242). 

 Επιπλέον, το φαινόμενο αυτό συναντάται σε ένα ποσοστό  παιδιατρικών ασθενών με 

αρχική διάγνωση ελκώδους κολίτιδας ή αταξινόμητης ΙΦΠΕ (243, 244). 

Ωστόσο, η αρνητική διερεύνηση με κάψουλα λεπτού εντέρου δεν αποκλείει την 

μελλοντική ταξινόμηση σε νόσο Crohn (245), ενώ η αξία της ενδοσκοπικής 
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κάψουλας λεπτού εντέρου στην διαχείριση και επιλογή φαρμακευτικής θεραπείας σε 

αυτούς του ασθενείς είναι αμφιλεγόμενη (246). 

2.6 Ενδοσκοπικά σκορ βαρύτητας στην ενδοσκόπηση με ασύρματη κάψουλα λεπτού 

εντέρου  

Η ανάγκη για αντικειμενικότητα, ακρίβεια και συμφωνία μεταξύ των ερευνητών  

όσον αφορά στην αξιολόγηση της βαρύτητας της φλεγμονής του λεπτού εντέρου, 

στην εξέταση με την ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου, οδήγησε στην ανάπτυξη 

ενδοσκοπικών σκορ βαρύτητας και πιο συγκεκριμένα στο πιο διαδεδομένο Lewis 

Score (LS) και στο Capsule Endoscopy Crohn’s Disease activity Index (CECDAI). 

Το Lewis Score αναπτύχθηκε από τον Gralnek και τους συνεργάτες του το 2008 

(247). Με βάση το δομημένο και τυποποιημένο σύστημα ορολογίας για την 

περιγραφή των ενδοσκοπικών βλαβών όπως αυτές ανιχνεύονται στην εξέταση με 

κάψουλα λεπτού εντέρου (Capsule Endoscopy Structured Terminology, CEST) (248), 

το Lewis Score επιτρέπει την ποσοτική αξιολόγηση της βαρύτητας της φλεγμονής. 

Ο υπολογισμός του διευκολύνεται με ένα ενσωματωμένο εργαλείο στο λογισμικό 

ανάγνωσης RAPID™. 

Ο χρόνος διάβασης της ενδοσκοπικής κάψουλας χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό 

του ενδοσκοπηθέντος λεπτού εντέρου σε 3 τριτημόρια. Στο κάθε ένα από αυτά τα 

τρία τριτημόρια υπολογίζεται η βαρύτητα της φλεγμονής με βάση τις απεικονιζόμενες 

βλάβες (οίδημα, έλκη, στενώσεις). Ανάλογα με τον αριθμό και την έκταση που 

καταλαμβάνουν στον εντερικό αυλό τα ενδοσκοπικά ευρήματα, υπολογίζεται η 

βαρύτητα της φλεγμονής, με το τελικό σκορ να  προκύπτει από το άθροισμα του 

Lewis Score του τριτημορίου με τη μεγαλύτερη φλεγμονή συν το σκορ της στένωσης. 
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Το σκορ κυμαίνεται από 8 έως 4800 βαθμούς.  

Σκορ χαμηλότερο από 135 βαθμούς αντιπροσωπεύει φυσιολογικό βλεννογόνο ή μη 

αξιόλογα  ευρήματα. Βαθμολογία μεταξύ 135 και 790, ή μεγαλύτερη από 790 

αντιπροσωπεύει ήπια και μέτρια-σοβαρή φλεγμονή του βλεννογόνου του λεπτού 

εντέρου, αντίστοιχα (Πίνακας 6). 

Πίνακας 6. Lewis Score   

 Περιγραφικός δείκτης 
(σκορ) 

Επιμήκης έκταση α (σκορ) Περιγραφικός 
δείκτης (σκορ) 

 Α Β Γ 
Παράμετρος    

 
Εμφάνιση των 

λαχνών στο πιο 
επιβαρυμένο 

τριτημόριο 

Φυσιολογική (0) 
Οιδηματώδης (1) 

Βραχύ τμήμα (8) 
Μεγάλο τμήμα (12) 

Ολόκληρο τριτημόριο (20) 

Εστιακό (1) 
Κατά τόπους (14) 

Διάχυτο (17) 

    
Εξελκώσεις β,γ  

στο πιο 
επιβαρυμένο 

τριτημόριο 

Απουσία εξελκώσεων (0) 
Μονήρης εξέλκωση (3) 

Λίγες εξελκώσεις (5) 
Πολλαπλές εξελκώσεις (10) 

Βραχύ τμήμα (5) 
Μεγάλο τμήμα (10) 

Ολόκληρο τριτημόριο (15) 

Μέγεθος: 
 

<1/4 (9) 
¼ - ½ (12) 
>1/2 (18) 

Παρουσία 
στένωσης σε 
οποιοδήποτε 

τριτημόριο 

Απουσία στενώσεων (0) 
Μονήρης στένωση (14) 

Πολλαπλές στενώσεις (20) 

Χωρίς παρουσία 
εξελκώσεων στο 

στενωμένο τμήμα (2) 
Με εξελκώσεις (24) 

Η κάψουλα  
διέρχεται της 
στένωσης (7) 

Δεν διέρχεται (10) 
    

Τελικό σκορ: 
[<εμφάνιση λαχνών(Α) x επιμήκης έκταση(Β) x περιγραφικός δείκτης (Γ)>  + <Εξέλκωσεις (Α) × 
επιμήκης έκταση (Β) × μέγεθος (Γ)>] στο πιο επιβαρυμένο τριτημόριο +  
[< παρουσία στενώσεων (Α) x παρουσία εξελκώσεων (Β) x συμπεριφορά στένωσης(Γ)>] 
 σε οποιοδήποτε τριτημόριο. 
Lewis score <135: μη αξιόλογη φλεγμονή. 
Lewis score 135–790: ήπια φλεγμονή 
Lewis scores > 790: μέτρια/σοβαρή φλεγμονή 
α. Βραχύ τμήμα  <10%; μεγάλο τμήμα 11%–50%; Ολόκληρο τριτημόριο >50%. 
β. Εξελκώσεις. Μονήρης: 1, Λίγες: 2–7, Πολλαπλές 8. 
γ. Μέγεθος εξέλκωσης: Ποσοστό της εικόνας το οποίο καλύπτεται από την εξέλκωση 
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Το CECDAI αναπτύχθηκε από τον Gal και τους συνεργάτες του το 2008 και αποτελεί 

ένα ακόμα σκορ για την ποσοτική αξιολόγηση της βαρύτητας της φλεγμονής (249). 

Το συγκεκριμένο σκορ χρησιμοποιεί τις μεταβλητές της α) φλεγμονής του 

βλεννογόνου, β) της έκτασης της νόσου και γ) την παρουσία ή όχι στενώσεων, καθώς 

και δ) ένα σύστημα αξιολόγησης της βαρύτητας της φλεγμονής. 

Το λεπτό έντερο χωρίζεται σε 2 τμήματα (εγγύς και απομακρυσμένο λεπτό έντερο) με 

βάση το χρόνο διάβασης της κάψουλας λεπτού εντέρου.  

Το σκορ ανά τμήμα περιγράφεται ξεχωριστά: το σκορ της βαρύτητας της φλεγμονής 

πολλαπλασιάζεται με το σκορ της έκτασης της νόσου και προστίθεται το σκορ της 

στένωσης. Το άθροισμα των τμηματικών βαθμολογιών αντιπροσωπεύει το τελικό 

σκορ CECDAI.  

Η χρήση και των δύο σκορ πρέπει να επιδιώκεται από τους θεράποντες, δεδομένου 

ότι αποτελούν αντικειμενικές, αλλά μη επεμβατικές μέθοδοι για την αξιολόγηση της 

φλεγμονής του λεπτού εντέρου (33, 34, 249), ενώ παράλληλα εμφανίζουν υψηλή 

συσχέτιση με ευαίσθητους δείκτες της εντερικής φλεγμονής, όπως η καλπροτεκτίνη 

κοπράνων (250, 251). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η καλπροτεκτίνη κοπράνων δεν δύναται να 

προσδιορίσει την αιτία της φλεγμονής του εντέρου, αλλά τα επίπεδα της 

παρουσιάζουν σημαντική συσχέτιση με την εντερική φλεγμονώδη δραστηριότητα 

(165, 252-254). Επιπρόσθετα, αποδεικνύεται ότι αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την 

επιλογή των ασθενών οι οποίοι θα επωφεληθούν από τον έλεγχο με ασύρματη 

ενδοσκοπική κάψουλα, αφού τα ενδοσκοπικά ευρήματα είναι αρνητικά ή μικρής 

κλινικής σημασίας όταν τα επίπεδα καλπροτεκτίνης κοπράνων είναι μεταξύ 50 και 

100 μg/g (251). 
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Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι και τα δύο σκορ βαρύτητας θα πρέπει να 

ερμηνεύονται με βάση το ιστορικό του ασθενούς, καθώς είναι αδύνατο να 

προσδιορίσουν τον υποκείμενο λόγο της φλεγμονής του βλεννογόνου.  

Πρόσφατα παρουσιάστηκε ακόμα ένα ενδοσκοπικό σκορ βαρύτητας  για τους 

ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα, το οποίο βασίζεται στα ευρήματα της κάψουλας 

παχέος, δηλαδή α) την ενδοσκοπική εμφάνιση του αγγειακού δικτύου, β) την 

παρουσία αιμορραγίας ή όχι, και γ) την βαρύτητα των διαβρώσεων-εξελκώσεων του 

εντέρου, το Capsule Scoring of  Ulcerative Colitis (CSUC).  

Το συγκεκριμένο σκορ εμφανίζει παρόμοια συσχέτιση με τους βιοχημικούς δείκτες 

και τα κλινικά σκορ ενεργότητας της ελκώδους κολίτιδας (Ulcerative Colitis 

Endoscopic Index of Severity ,UCEIS) (255).  

2.7 Αντενδείξεις στην χορήγηση της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας λεπτού 

εντέρου και σχετιζόμενες επιπλοκές 

Η ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα αποτελεί μια μη επεμβατική διαγνωστική μέθοδο. 

Ωστόσο δεν στερείται επιπλοκών, ενώ η χορήγηση της αντενδείκνυται σε 

συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών. 

Οι απόλυτες αντενδείξεις στην χορήγηση της είναι α) η γνωστή ή υψηλή υποψία 

εντερικής απόφραξης β) η γνωστή ή υψηλή υποψία σημαντικής στένωσης  του 

γαστρεντερικού σωλήνα ή/και συριγγίων, εκτός των περιπτώσεων όπου έχει 

προηγηθεί επιτυχής διάβαση με κάψουλα βατότητας και γ) η ψευδό-απόφραξη. 

Σχετικές αντενδείξεις αποτελούν η χορήγηση της  σε ασθενείς α) οι οποίοι βρίσκονται 

σε κατάσταση εγκυμοσύνης  β) οι οποίοι φέρουν βηματοδότες ή απινιδωτές γ)  με 

εκτεταμένη νόσο Crohn και συμπτωματολογία συμβατή με απόφραξη δ) με ιστορικό 

χειρουργικών επεμβάσεων στην κοιλιακή χώρα  ε) με ιστορικό ακτινοθεραπείας στην 
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κοιλιακή χώρα,  εκτός αν έχει προηγηθεί επιτυχής διάβαση με κάψουλα βατότητας 

και  στ) ιστορικό συμφύσεων, εκτός αν έχει προηγηθεί επιτυχής διάβαση με κάψουλα 

βατότητας (217, 218, 256, 257). 

Η πιθανότητα επιπλοκών από την χορήγηση της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας 

είναι μικρή και υπολογίζεται έως  3% (218, 220, 258). 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες επιπλοκές είναι: α) η κατακράτηση της κάψουλας σε 

τμήματα του γαστρεντερικού σωλήνα τα οποία παρουσιάζουν σημαντικό περιορισμό 

του αυλού τους  και β) η εισρόφηση σε ασθενείς με δυσλειτουργικό μηχανισμό 

κατάποσης. 

Η κατακράτηση της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας είναι η πιο συχνή επιπλοκή 

σε άτομα με γνωστή νόσο Crohn (περίπου 2.5%), παρά τις αρχικές εκτιμήσεις ότι σε 

αυτούς τους ασθενείς το ποσοστό κατακράτησης μπορεί να ανέρχεται στο 13% (222, 

258-262) και μπορεί να οδηγήσει σε εντερική απόφραξη και διάτρηση.  

Άλλοι σημαντικοί προδιαθεσικοί παράγοντες  για την κατακράτηση της κάψουλας 

είναι η εντεροπάθεια από μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, το ιστορικό 

χειρουργικών επεμβάσεων ή ακτινοθεραπείας στην κοιλιακή χώρα, η εντερική 

ισχαιμία και ο εγκολεασμός (263-266).  

Η επιτυχής διάβαση του γαστρεντερικού σωλήνα με την κάψουλα βατότητας και  η 

απουσία σημαντικού περιορισμού του αυλού όπως αυτή διαπιστώνεται με την 

μαγνητική  η αξονική εντερογραφία, επιτρέπουν την ασφαλή χορήγηση της 

ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας σε ασθενείς υψηλού κινδύνου (262, 267). 

Η εισρόφηση της κάψουλας λεπτού εντέρου συμβαίνει κυρίως σε ηλικιωμένους 

ασθενείς, με νευρολογικές παθήσεις και δυσλειτουργικό μηχανισμό κατάποσης, με 

συχνότητα περίπου 1 στις 800-1000 εξετάσεις και δυνητικά αποτελεί μια 

θανατηφόρο επιπλοκή. Σε περίπτωση εισρόφησης, στους περισσότερους ασθενείς η 
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κάψουλα αποβάλλεται σχεδόν αμέσως με το αντανακλαστικό του βήχα και την 

απόχρεμψη, όμως σε κάποιους θα χρειαστεί η διενέργεια βρογχοσκόπησης για την 

αφαίρεση της (268-271). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κάψουλα Βατότητας 

Η κατακράτηση της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας, η παραμονή της δηλαδή 

στο γαστρεντερικό σωλήνα για περισσότερες από 2 εβδομάδες μετά την χορήγησή 

της, ή η ανάγκη ιατρικής, ενδοσκοπικής ή χειρουργικής παρέμβασης για την 

αφαίρεσή της, αποτελεί  μια επιπλοκή  

δυνητικά απειλητική για την ζωή του ασθενούς (263). 

Συνολικά, η πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων συμβάντων σχετιζόμενες με την 

χορήγηση της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας  

κυμαίνεται μεταξύ 1% έως 3% (218, 220, 258).  Η  κατακράτηση της κάψουλας 

λεπτού εντέρου είναι η συνηθέστερη επιπλοκή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 

εντερική απόφραξη και διάτρηση. Ο  κίνδυνος αυτός ανέρχεται σε 2% στους ασθενείς 

με αδιευκρίνιστη ή μικροσκοπική γαστρεντερική αιμορραγία, 2.5% στους ασθενείς 

με γνωστή νόσο Crohn, ενώ είναι μηδενικός στον υγιή πληθυσμό (222, 258-262, 

272). 

Οι παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατακράτησης της 

ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας είναι η εντεροπάθεια από μη στεροειδή  

αντι-φλεγμονώδη φάρμακα, οι χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα, η 

εντερική ισχαιμία, ο εγκολεασμός  και η ακτινική εντερίτιδα (263-266, 273). 

Η προσθήκη της κάψουλας βατότητας στην ιατρική φαρέτρα προσέφερε μία απλή, 

αποτελεσματική και ασφαλή διαγνωστική μέθοδο για την αξιολόγηση της 

λειτουργικής βατότητας του λεπτού εντέρου (274-276). 

Αν και δεν έχει την δυνατότητα παροχής άμεσων πληροφοριών σχετικά με την 

παρουσία και την θέση πιθανών στενώσεων ή άλλων εξεργασιών που περιορίζουν 

την διάμετρο του αυλού του εντέρου, η χωρίς ανεπιθύμητα συμβάντα και σε άθικτη 
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κατάσταση αποβολή της κάψουλας βατότητας, σε ένα προκαθορισμένο από τον 

κατασκευαστή χρονικό διάστημα, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο κατακράτησης της 

ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας και επιτρέπει την ασφαλή της  χορήγηση (274).  

Στην Εικόνα 3 απεικονίζεται η κάψουλα βατότητας της Agile™.  

Εικόνα 3. H Κάψουλα Βατότητας της Agile ™ 
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3.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά της κάψουλας βατότητας 

Η κάψουλα βατότητας πρώτης γενιάς (274) ήταν μια ακτινοσκιερή, διαλυόμενη 

κάψουλα, κατασκευασμένη από λακτόζη και θειικό βάριο, περιτυλιγμένη σε ένα 

κέλυφος από πολυμερές (cellophane). Οι διαστάσεις της ήταν 26.4 x 11.4 mm, 

παρόμοιες δηλαδή με την κάψουλα λεπτού εντέρου Μ2Α™ (Given™ Imaging Ltd., 

Yokneam, Israel). 

Έφερε μία ράβδο ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων RFID (Radio Frequency 

Identification tag) διαστάσεων 3 mm x 13 mm, η οποία επέτρεπε την ανίχνευσή της 

από μία συσκευή ανάγνωσης RFID scanner (ανίχνευση στα 128 kHz, εκπομπή στα 64 

kHz). Επιπλέον, στο ένα της άκρο έφερε ένα βύσμα μέσω του οποίου ήταν δυνατή η 

έκθεση του σώματος της, το οποίο κατά κύριο λόγο αποτελούταν από λακτόζη, στο 

εντερικό περιεχόμενο, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία διάλυσης (περίπου 40 

ώρες μετά την κατάποση). Η διάρκεια της διάλυσης της κάψουλας βατότητας 

κυμαινόταν μεταξύ 80 και 100 ωρών, με μέσο χρόνο τις 80 ώρες. 

Λόγω του μεγάλου χρόνου διάλυσης της, σε κάποιες περιπτώσεις η πρώτη γενιά της 

κάψουλας βατότητας  υπερεκτιμούσε την εντερική βατότητα. Για το λόγο αυτό 

δημιουργήθηκε μια νέα κάψουλα βατότητας, η  Agile™ Patency Capsule, η οποία 

έφερε 2 βύσματα, ένα σε κάθε πλευρά του σώματός της.  

Ο νέος σχεδιασμός προσέφερε αυξημένη πιθανότητα να εκτεθεί το σώμα της 

κάψουλας στο εντερικό περιεχόμενο, ακόμη και αν ενσφηνωνόταν σε κάποια σκληρή 

στένωση, επιτρέποντας έτσι την έναρξη της διαδικασίας διάλυσης νωρίτερα (30 ώρες 

μετά την κατάποση) (277). 
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Πρόσφατα, δημιουργήθηκε ένας τρίτος τύπος κάψουλας βατότητας  (278) ο  οποίος 

δεν διαθέτει ράβδο RFID. Ο νέος σχεδιασμός προσφέρει ένα θεωρητικό 

πλεονέκτημα, καθώς δεν υπάρχει ο κίνδυνος απόφραξης του εντέρου από ενσφήνωση 

της ράβδου RFID σε κάποια στένωση του γαστρεντερικού σωλήνα.  

Ο κατασκευαστής της κάψουλας βατότητας προτείνει οι ασθενείς να λάβουν εντερική 

προετοιμασία πριν την χορήγηση της κάψουλας βατότητας (δηλαδή, υδρική δίαιτα 

και ουδέν από του στόματος, 20 και 12 ώρες πριν από την κατάποση της κάψουλας 

βατότητας, αντίστοιχα), ωστόσο αρκετά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η αξιοπιστία της 

εξέτασης δεν επηρεάζεται ακόμα και αν οι ασθενείς δεν λάβουν προετοιμασία (278, 

279). Η χρήση της  θεωρείται ασφαλής και μπορεί να χορηγηθεί σε ενήλικες και 

παιδιά ηλικίας άνω των 2 ετών (280).  

Οι τύποι της κάψουλας βατότητας παρουσιάζονται στο Γράφημα 2. 

Γράφημα 2. Τύποι κάψουλας βατότητας  

Βύσματα

RFID

( a ) ( b) ( c)

Κέλυφος 

Σώμα

 

(a) Κάψουλα βατότητας 1ης γενιάς (b) Κάψουλα βατότητας 2ης  γενιάς  

(c) Κάψουλα βατότητας χωρίς ενσωματωμένη ράβδο RFID 

RFID; Radio Frequency Identification 
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3.2  Ποιοι ασθενείς επωφελούνται από την εξέταση με κάψουλα βατότητας 

Ασθενείς οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν σε εξέταση με την ασύρματη 

ενδοσκοπική κάψουλα και εμφανίζουν συμπτώματα τα οποία υποδηλώνουν 

απόφραξη του λεπτού εντέρου, ή έχουν γνωστό περιορισμό της διαμέτρου του 

εντερικού αυλού, είναι αυτοί οι οποίοι θα αποκομίσουν το μεγαλύτερο όφελος από 

τον έλεγχο με κάψουλα βατότητας. 

Στις αρχικές μελέτες ασθενών με νόσο Crohn οι οποίοι διερευνήθηκαν με ασύρματη 

ενδοσκοπική κάψουλα, ο κίνδυνος κατακράτησης εκτιμήθηκε έως και στο 13% των 

ασθενών, ιδιαίτερα δε, σε αυτούς με στενωτική νόσο, ποσοστό το οποίο δεν 

επιβεβαιώθηκε και ήταν σημαντικά μικρότερο στις μελέτες που ακολούθησαν  (222, 

259).  

Ωστόσο, οι ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα σε 

σύγκριση με τον υγιή πληθυσμό να παρουσιάσουν κατακράτηση της ασύρματης 

ενδοσκοπικής κάψουλας και για αυτό τον λόγο κρίνεται σκόπιμος ο  έλεγχος με 

κάψουλα βατότητας (106, 114, 281). 

Σήμερα, υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά την χορήγηση 

κάψουλας βατότητας σε ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn: α) η επιλεκτική χορήγηση 

(χορήγηση της κάψουλας βατότητας μόνο σε ασθενείς με συμπτώματα απόφραξης ή 

γνωστές στενώσεις) και β) η μη επιλεκτική προσέγγιση (σε όλους τους ασθενείς με 

νόσο Crohn). 

Η επιλεκτική προσέγγιση φαίνεται να δικαιολογείται από τα αποτελέσματα  

πρόσφατων μελετών, σύμφωνα με τα οποία ο κίνδυνος κατακράτησης της κάψουλας 

λεπτού εντέρου σε ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn είναι πολύ χαμηλότερη από τις 
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αρχικές εκτιμήσεις και ανέρχεται περίπου σε  2.5% (262). 

Παρόμοια, η χορήγηση της κάψουλας βατότητας σε όλους τους ασθενείς με χαμηλό 

κίνδυνο κατακράτησης, όπως τους ασθενείς υπό διερεύνηση για πιθανή νόσο Crohn, 

χωρίς αποφρακτικά συμπτώματα, γνωστή στένωση, ή προηγούμενη χειρουργική 

επέμβαση, δεν δικαιολογείται (106). 

Ωστόσο, το όφελος από την εξέταση με κάψουλα βατότητας σε επιλεγμένους 

ασθενείς με γνωστή ή ύποπτη νόσο Crohn είναι αδιαμφισβήτητο, καθώς σύμφωνα με 

τα ευρήματα μιας πρόσφατης μετα-ανάλυσης,  ο κίνδυνος κατακράτησης της 

ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας μειώνεται κατά το ήμισυ συγκριτικά με τους 

ασθενείς στους οποίους δεν έγινε έλεγχος βατότητας (258). 

Ένα διάγραμμα ροής αποφάσεων σχετικά με την επιλεκτική χορήγηση κάψουλας 

βατότητας βρίσκεται στον Πίνακα 7. 
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Πίνακας 7. Διάγραμμα ροής αποφάσεων σε ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn οι οποίοι 

πρόκειται να υποβληθούν σε κάψουλα λεπτού εντέρου. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Παρότι η κάψουλα βατότητας αποτελεί ενδεδειγμένη μέθοδο για την εκτίμηση της 

λειτουργικής βατότητας σε ασθενείς αποφρακτικά φαινόμενα, υποψία στενώσεων ή γνωστές 

εντερικές στενώσεις, η εκτίμηση με MR ή CT εντερογραφία πριν την χορήγηση της 

κάψουλας βατότητας, επιτρέπει την ανίχνευση παραγόντων κινδύνου σχετιζόμενους με 

απόφραξη και για αυτό η χρήση τους συστήνεται. 

 CT; computed tomography, MRI; magnetic resonance imaging,  

 

 

Αποφρακτικά φαινόμενα, Υποψία στενώσεων ή γνωστές εντερικές στενώσεις 

 

CT ή MRI 

Μεγάλες στενώσεις (≥10 cm); 

Προστενωτικές διατάσεις ≥ 3 cm; 

≥ 2 Προστενωτικές διατάσεις;  

Πολλαπλές στενώσεις; Μεγάλοι όγκοι 

Η ενδοσκόπηση με κάψουλα λεπτού εντέρου 

θεωρείται ασφαλής 

 

Αποβολή της κάψουλας βατότητας σε άθικτη 

κατάσταση ή ακτινολογική επιβεβαίωση της αποβολής 

της στο παχύ έντερο σε ≤ 30 ώρες από την κατάποση, 

Φυσική αποβολή της κάψουλας βατότητας, 

 σε > 30 ώρες από την κατάποση με το σώμα της να 

βρίσκεται σε άθικτη κατάσταση  

Εμφάνιση κοιλιακού 

άλγους; Συμπτώματα 

συμβατά με εντερική 

απόφραξη,  

Κατακερματισμένη 

κάψουλα 

 

Όχι 

Η ενδοσκόπηση με  

κάψουλα λεπτού 

εντέρου δεν ενδείκνυται 

Χορήγηση κάψουλας βατότητας 

 

Η χορήγηση 

κάψουλας 

βατότητας δεν 

ενδείκνυται 

 

Ναι 

Ναι 
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3.3 Η κάψουλα βατότητας συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους 

Διάφορες μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της βατότητας του λεπτού 

εντέρου. Η διάβαση λεπτού εντέρου ή εντερόκλυση (Small Bowel Follow Through; 

SBFT; Small Bowel Enteroclysis, SBE), η μελέτη δηλαδή  των τμημάτων του λεπτού 

εντέρου υπό συνεχή ακτινοσκοπικό έλεγχο μετά από την χορήγηση σκιαγραφικής 

ουσίας από του στόματος ή κατόπιν καθετηριασμού της πρώτης μοίρας του λεπτού 

εντέρου με ειδικό ρινο-γαστρονηστιδικό καθετήρα, αποδείχθηκε ότι υποεκτιμά την 

παρουσία στενώσεων (εστιακών ή μη) στον εντερικό αυλό, με αποτέλεσμα ένας 

σημαντικός αριθμός ασθενών με φυσιολογική εντερόκλυση στην συνέχεια να υποστεί  

κατακράτηση της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας (274, 282-284). 

Η μαγνητική εντερόκλυση και η μαγνητική εντερογραφία (MRE) έφεραν επανάσταση 

στην διερεύνηση της έκτασης προσβολής του λεπτού εντέρου αλλά και στην 

αναγνώριση επιπλοκών της νόσου στους ασθενείς με νόσο Crohn (121, 285).  

H MR εντερογραφία φαίνεται να επιτυγχάνει υψηλότερη διαγνωστική ικανότητα από 

την MR εντερόκλυση, ιδιαίτερα στην αναγνώριση μικρών φλεγμονωδών βλαβών. 

Επιπλέον, αποτελεί μια καλύτερα ανεκτή μέθοδο σε σύγκριση με την MR 

εντερόκλυση, καθώς για την διενέργεια της δεν απαιτείται η τοποθέτηση 

ρινογαστρικού καθετήρα (286). 

Ωστόσο, τόσο η MR εντερόκλυση (287) όσο και η MR εντερογραφία έχουν 

αποτελέσει σημαντικά εργαλεία στην διάγνωση στενώσεων του λεπτού εντέρου, με 

την  MR εντερογραφία να επιτυγχάνει υψηλή ευαισθησία (> 90%) αλλά περιορισμένη 

ειδικότητα (52%-59%) ως προς αυτό το σκοπό (288).  

Παρά την υψηλή αρνητική προγνωστική αξία (>90%) της MR εντερογραφίας όσον 
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αφορά στην κατακράτηση της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας, η θετική 

προγνωστική της αξία είναι ιδιαίτερα χαμηλή (38%-40%) (288). 

Τα παραπάνω δεδομένα υποδεικνύουν ότι η  MR εντερογραφία έχει την τάση να  

υπερεκτιμά την παρουσία στενώσεων. Η συγκεκριμένη διαπίστωση υποστηρίζεται 

και από τα αποτελέσματα μίας πρόσφατης μελέτης, σύμφωνα με τα οποία εάν η 

απόφαση χορήγησης της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας είχε ληφθεί 

αποκλειστικά με βάση τα ευρήματα της MR εντερογραφίας και  χωρίς να ληφθούν 

υπόψη τα αποτελέσματα της περαιτέρω διερεύνησης με κάψουλα βατότητας, η 

ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα δε θα είχε χορηγηθεί περίπου στο ήμισυ των 

υποψήφιων ασθενών (288). 

Η χρήση της MR εντερογραφίας δεν είναι άμοιρη μειονεκτημάτων: α) η ερμηνεία των 

ευρημάτων υπόκειται στην εμπειρία του παρατηρητή, β) οι ασθενείς καλούνται να 

υποβληθούν σε εντερική προετοιμασία γ) η εφαρμογή της έχει περιορισμούς σε 

ασθενείς με εμφυτευμένες ηλεκτρονικές συσκευές (για παράδειγμα  βηματοδότη) και 

τέλος, δ) η ικανότητα της να ανιχνεύει στενωτικές βλάβες βελτιστοποιείται όταν 

αυτές βρίσκονται στην περιοχή του τελικού ειλεού (289). 

Η CT εντερογραφία έχει παρόμοια αποτελεσματικότητα με την MR εντερογραφία, 

ωστόσο η ικανότητά της να διακρίνει μεταξύ της ινώδους και  της φλεγμονώδους 

στένωσης είναι περιορισμένη (284), με σημαντικότερο μειονέκτημα την έκθεση των 

ασθενών σε σημαντικές δόσεις ιοντίζουσας ακτινοβολίας. 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση της βατότητας του εντέρου 

και η ανίχνευση στενώσεων είναι δύο διαφορετικές έννοιες.  

Οι δυναμικές τεχνικές απεικόνισης όπως η μαγνητική εντερογραφία, επιτρέπουν την 
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παροχή πληροφοριών σχετικά με την παρουσία στενώσεων και με αυτό τον τρόπο 

προσδιορίζεται  η εντερική βατότητα.  

Αντιθέτως, η κάψουλα βατότητας, επιτρέπει μόνο την αξιολόγηση της λειτουργικής 

βατότητας αφού δεν έχει την δυνατότητα απεικόνισης των στενώσεων.  

Επιπλέον, η κάψουλα βατότητας είναι αδύνατον να διακρίνει αξιόπιστα μεταξύ της 

ινώδους  και της φλεγμονώδους στένωσης, παρά τα υπάρχοντα δεδομένα τα οποία 

υποστηρίζουν το αντίθετο (274, 284). Η MR  εντερογραφία θα μπορούσε να 

αποτελέσει  ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στην διάκριση μεταξύ αυτών των δύο 

καταστάσεων (ινώδης ή φλεγμονώδης στένωση), διευκολύνοντας έτσι την απόφαση 

της περαιτέρω διερεύνησης με κάψουλα βατότητας και ασύρματη ενδοσκοπική 

κάψουλα. 

Ωστόσο, η αξιολόγηση της λειτουργικής εντερικής βατότητας με την κάψουλα 

βατότητας υπερτερεί των άλλων μη επεμβατικών διαγνωστικών μεθόδων (265),  

ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο κατακράτησης της ασύρματης ενδοσκοπικής 

κάψουλας, τόσο στον ενήλικο (273, 290, 291) όσο και στον παιδιατρικό πληθυσμό 

(292). 

Η αρνητική προγνωστική αξία της κάψουλας βατότητας αποδεικνύεται τουλάχιστον 

συγκρίσιμη με αυτή της εντερόκλυσης (265, 283, 293), ενώ συγκριτικές μελέτες της 

κάψουλας βατότητας με την MR εντερογραφία και άλλες απεικονιστικές μεθόδους 

έδειξαν ότι οι τελευταίες υπερεκτιμούν τη πιθανότητα κατακράτησης της ασύρματης 

ενδοσκοπικής κάψουλας (273-275, 288). 

Αντίθετα, η επιτυχημένη διάβαση με κάψουλα βατότητας, επιτρέπει στους ασθενείς 

να προχωρήσουν με ασφάλεια στην εξέταση με ασύρματη ενδοσκοπική  κάψουλα, 

απαλείφοντας έτσι τους περιορισμούς που δημιουργούνται από τις απεικονιστικές 
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μεθόδους (293), ενώ η αδυναμία αποβολής της κάψουλας βατότητας αυξάνει τον 

κίνδυνο κατακράτησης της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας (262). 

3.4 Επιτυχής διάβαση με την κάψουλα βατότητας: ορισμός και προβληματισμοί.  

Σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε στο International Conference on Capsule 

Endoscopy (ICCE) το 2005 (263) , ως κατακράτηση της ασύρματης ενδοσκοπικής 

κάψουλας, ορίζεται η παραμονή της στον γαστρεντερικό σωλήνα για τουλάχιστον 2 

εβδομάδες μετά την χορήγησή της ή όταν απαιτείται ιατρική, ενδοσκοπική, ή 

χειρουργική παρέμβαση για την απομάκρυνσή της. 

Στους περισσότερους ασθενείς η κατακράτηση της ασύρματη ενδοσκοπικής 

κάψουλας παρουσιάζεται στα τμήματα του εντέρου τα οποία παρουσιάζουν 

στενώσεις (258). Ο κατακερματισμός της κάψουλας βατότητας  σε μικρότερα 

κομμάτια ή η διάλυση της μετά από την επαφή της με το εντερικό περιεχόμενο 

δύναται να οδηγήσει σε ελάττωση του συνολικού της όγκου-μεγέθους, επιτρέποντας 

με αυτό τον τρόπο τη διέλευση από στενωτικά τμήματα και παρέχοντας τελικά 

ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την λειτουργική εντερική βατότητα. 

Για να αυξηθεί η αξιοπιστία όσον αφορά την εκτίμηση της λειτουργικής εντερικής 

βατότητας ο κατασκευαστής προτείνει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέσα στο 

οποίο η διέλευση της κάψουλας βατότητας σε άθικτη κατάσταση, κρίνεται επιτυχής. 

Πιο συγκεκριμένα, η δοκιμασία βατότητας με την κάψουλα Agile™ (η πιο 

διαδεδομένη κάψουλα για την εκτίμηση της εντερικής βατότητας σήμερα), θεωρείται 

επιτυχής όταν υπάρχει  επιβεβαιωμένη αποβολή της στα κόπρανα σε άθικτη 

κατάσταση (τόσο του σώματος όσο και των βυσμάτων της) ή ακτινολογική 

επιβεβαίωση ότι έχει καταλήξει ακέραιη στο παχύ έντερο, εντός 30 ωρών από την 
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κατάποση. Στην περίπτωση που η κάψουλα αποβληθεί στα κόπρανα σε χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των 30 ωρών από την κατάποση, πρέπει τουλάχιστον το σώμα 

της να είναι άθικτο ώστε να διενεργηθεί με ασφάλεια η ενδοσκόπηση με κάψουλα 

λεπτού εντέρου (267).  

Φωτογραφίες από άθικτες και κατεστραμμένες κάψουλες βατότητας παρουσιάζονται 

στην Εικόνα 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

Εικόνα 4. Κάψουλες βατότητας σε διάφορες φάσεις διάλυσης. 

  

A  B  

  

C  D  

Φωτογραφίες A και B: κάψουλες βατότητας σε άθικτη κατάσταση (σώμα ή/και βύσματα).  

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ενδοσκοπικός έλεγχος με κάψουλα λεπτού εντέρου θεωρείται 

ασφαλής ; Φωτογραφίες  C και D: κάψουλες βατότητας σε διάφορες φάσεις αποσύνθεσης.  

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ενδοσκοπικός έλεγχος με κάψουλα λεπτού εντέρου δεν 

ενδείκνυται. 

Οι εικόνες ελήφθησαν από το σχετικό φυλλάδιο της Medtronic   

(16-emea-pillcam-patency-brochure-1104873) 
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Οι ασθενείς με νόσο Crohn και αρνητικό τεστ κάψουλας βατότητας (καταστροφή ή 

καθυστερημένη αποβολή της κάψουλας βατότητας) έχουν υψηλότερο κίνδυνο να 

υποβληθούν σε κάποια χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση επιπλοκών της 

νόσου στο σύντομο μέλλον (294).  

Η εμφάνιση κοιλιακού άλγους κατά την διέλευση της κάψουλας βατότητας  αυξάνει 

την πιθανότητα κατακράτησης της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας (275). 

Ιδιαίτερα σε ασθενείς με ≥ 2 προστενωτικές διατάσεις, εκτεταμένες στενώσεις  

(>10 cm) (288), προστενωτική διάταση ≥ 3 cm (295-297) και παρουσία  όγκων ή 

πολλαπλών στενωτικών τμημάτων στον έλεγχο με αξονική ή μαγνητική 

εντερογραφία (298), θα πρέπει να αποφεύγεται  τόσο ο έλεγχος με κάψουλα 

βατότητας όσο και με ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα, αφού η πιθανότητα 

κατακράτησής σε αυτές τις περιπτώσεις είναι εξαιρετικά υψηλή. 

Σε ορισμένους ασθενείς, το προαναφερθέν χρονικό διάστημα ασφαλούς διέλευσης 

της κάψουλας βατότητας μπορεί να υποεκτιμά την λειτουργική βατότητα, αφού ο 

εντερικός χρόνος διέλευσης  φαίνεται να επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, 

όπως το φύλο, την ηλικία και το είδος γεύματος που κατανάλωσε ο ασθενής (299).  

Η χρήση της κάψουλας βατότητας θα πρέπει να αποφεύγεται μετά την ημερομηνία 

λήξης της, αφού σε αυτή την περίπτωση μπορεί να έχουν  αλλοιωθεί τα βύσματα της, 

με αποτέλεσμα την καθυστερημένη της διάλυση (300). 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαστάσεις της  κάψουλας βατότητας δεν είναι 

ίδιες με το σύνολο των ασύρματων ενδοσκοπικών κάψουλων που κυκλοφορούν. 

Για παράδειγμα, η κάψουλα MiroCam (Intromedic, Νότια Κορέα) έχει μέγεθος  

24 × 11 mm, το οποίο είναι μικρότερο από την κάψουλα βατότητας, ενώ η κάψουλα 

OMOM (Chongqing, Κίνα) έχει μέγεθος 27,9 x 13 mm, το οποίο είναι μεγαλύτερο. 
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Ωστόσο, σε μελέτες όπου χρησιμοποιήθηκε η PillCam CCE 2 (31 x 11 mm) η οποία 

έχει  μεγαλύτερο μέγεθος από την κάψουλα βατότητας, δεν αναφέρθηκε κανένα 

περιστατικό κατακράτησης μετά από την αποδεδειγμένη λειτουργική βατότητα (301). 

Τέλος, αν και εξαιρετικά σπάνιο, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι μια επιτυχημένη 

εξέταση με κάψουλα βατότητας δεν αποκλείει την κατακράτηση  της ασύρματης 

ενδοσκοπικής κάψουλας, ειδικά σε περιπτώσεις όπου το διάστημα μεταξύ της 

διερεύνησης με κάψουλα βατότητας και την εξέταση με την ενδοσκοπική κάψουλα 

λεπτού εντέρου υπερβαίνει το χρονικό διάστημα της μίας εβδομάδας, διάστημα στο 

οποίο μπορεί να επιδεινωθεί η λειτουργική βατότητα του λεπτού εντέρου (262, 265, 

278, 302). 

Στον Πίνακα 8 αναφέρονται τα κριτήρια που καθορίζουν τη βατότητα του λεπτού 

εντέρου μετά την εξέταση με κάψουλα βατότητας και που επιτρέπουν την περαιτέρω 

ασφαλή χορήγηση ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας. 

 Ένας αλγόριθμος για την αξιολόγηση της εντερικής βατότητας, 

συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου χρόνου των ακτινολογικών δοκιμασιών και 

της καταλληλότερης ακτινολογικής εξέτασης  για τον εντοπισμό της θέσης της 

κάψουλας βατότητας μπορεί να βρεθεί στον Πίνακα 9. 

Πίνακας 8. Κριτήρια τεκμηριωμένης εντερικής βατότητας στον έλεγχο με κάψουλα 

βατότητας 

1. Φυσική αποβολή της κάψουλας βατότητας, σε χρονικό διάστημα λιγότερο ή ίσο  

             των 30 ωρών από την κατάποση και σε άθικτη κατάσταση (σώμα και βύσματα) 

2. Φυσική αποβολή της κάψουλας βατότητας, σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των  

            30 ωρών από την κατάποση με το σώμα της να βρίσκεται σε άθικτη κατάσταση 

3. Απουσία εμφάνισης κοιλιακού άλγους ή συμπτωμάτων συμβατά με εντερική  

            απόφραξη,  από την κατάποση έως και την αποβολή της κάψουλας βατότητας 

4. Ακτινολογική επιβεβαίωση της αποβολής της κάψουλας βατότητας στο παχύ  

            έντερο σε χρονικό διάστημα λιγότερο ή ίσο των 30 ωρών από την κατάποση 
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Πίνακας 9. Διαγνωστικός αλγόριθμος για την εκτίμηση της εντερικής βατότητας με την 

βοήθεια της κάψουλας βατότητας  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 CT; Computed tomography,  

 

 

Χορήγηση της κάψουλας βατότητας 
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3.5 Μέθοδοι εντοπισμού της κάψουλας βατότητας εντός του γαστρεντερικού σωλήνα.  

Συνήθως, στους ασθενείς που υποβάλλονται σε έλεγχο με κάψουλα βατότητας 

ζητείται να πιστοποιήσουν την αποβολή της στα κόπρανα μετά την κένωση.  

Ωστόσο, αρκετοί ασθενείς αισθάνονται άβολα με αυτή τη διαδικασία ενώ 

περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς δεν είναι σε θέση να πιστοποιήσουν την 

αποβολή της σε άθικτη κατάσταση εντός του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος 

(267, 278, 303).  

Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η ανίχνευση της κάψουλας βατότητας στα 

κόπρανα, η ανάγκη ακτινολογικής επιβεβαίωσης της παρουσίας της, ή όχι, εντός του 

γαστρεντερικού σωλήνα, αλλά και της θέσης της στην 1η περίπτωση, είναι 

επιβεβλημένα ώστε να ακολουθήσει η εξέταση με την ασύρματη ενδοσκοπική 

κάψουλα. Διάφοροι μέθοδοι χρησιμοποιούνται ως προς αυτό τον σκοπό και πιο 

συγκεκριμένα, ο εντοπισμός με σαρωτή (scanner) RFID, η απλή ακτινογραφία 

κοιλίας, η αξονική τομογραφία (CT), η αξονική τομογραφία περιορισμένων τομών 

(Limited CT), και η X-Ray τομογραφία.  

Παρόλο που ο σαρωτής RFID μπορεί να εξακριβώσει με ασφάλεια την  ύπαρξη ή όχι 

της κάψουλας βατότητας στο ανθρώπινο σώμα, δεν είναι ικανός να παράσχει 

πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση (άθικτη ή όχι) και την ακριβή θέση της. 

Ως συνέπεια, ακόμα και στην περίπτωση όπου η κάψουλα βατότητας έχει περάσει 

στο παχύ έντερο, η ταυτοποίησή της παρουσία της με τον σαρωτή RFID μπορεί να 

παρερμηνευθεί ως κατακράτηση, οδηγώντας έτσι στην απαγόρευση της περαιτέρω 

διερεύνησης με ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα (302). 

Ομοίως, η αξιοπιστία της απλής  ακτινογραφίας κοιλίας είναι περιορισμένη, 

δεδομένου ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει με ακρίβεια τη θέση της κάψουλας 
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βατότητας,  ειδικά σε ασθενείς με νόσο Crohn. Επομένως, η χρήση της 

ακτινογραφίας κοιλίας ως προς αυτό τον σκοπό πρέπει να αποφεύγεται (304). 

Η σάρωση με αξονική τομογραφία είναι η μέθοδος εκλογής για την αξιολόγηση της 

ακριβούς θέσης κατακράτησης της κάψουλας βατότητας (305). 

Ωστόσο, φέρει το μειονέκτημα της έκθεσης του ασθενούς σε σημαντική ακτινοβολία 

αποκλείοντας την εφαρμογή της στον παιδιατρικό πληθυσμό. 

Ένα νέο πρωτόκολλο υπολογιστικής τομογραφίας που χρησιμοποιεί χαμηλότερα 

milliamperes και λιγότερες τομές σάρωσης (limited CT), φάνηκε να είναι σε θέση να 

εντοπίσει με ακρίβεια και αξιοπιστία την θέση της κάψουλας βατότητας εκθέτοντας 

τους ασθενείς σε σημαντικά λιγότερη ακτινοβολίας συγκριτικά με την κλασσική CT, 

καθιστώντας την έτσι μία εξαιρετικά υποσχόμενη μέθοδο για την αναγνώριση της 

επακριβούς θέσης απόφραξης (305). 

Παρομοίως, η X-Ray τομογραφία αποδείχθηκε εξαιρετικά υποσχόμενη, οικονομική 

και αποδοτική τεχνική χαμηλής έκθεσης σε ακτινοβολία αφού προσφέρει εξαιρετικά 

αποτελέσματα συγκριτικά με τις απλές ακτινογραφίες κοιλίας για την ταυτοποίηση 

της θέσης της κάψουλας βατότητας, αποτελέσματα τα οποία είναι συγκρίσιμα μόνο 

με αυτά της αξονικής τομογραφίας CT(306). 

3.6 Ανεπιθύμητα συμβάντα από την χρήση της κάψουλας βατότητας 

Ο κίνδυνος ανεπιθύμητων συμβάντων από την χρήση της κάψουλας βατότητας είναι 

χαμηλός. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας πολυκεντρικής αναδρομικής μελέτης, ο 

γενικός κίνδυνος  εκτιμάται ότι είναι 6.3%, με την κατακράτηση της κάψουλας 

βατότητας να αποτελεί το σημαντικότερο ανεπιθύμητο συμβάν (307). Στις 
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περισσότερες περιπτώσεις, οφείλεται στην απόφραξη της κάψουλας βατότητας σε 

κάποιο τμήμα του εντέρου και αποδράμει αυτόματα (307). 

Παρόλα αυτά, ο έλεγχος με κάψουλα βατότητας μπορεί να συνδέεται με ένα επιπλέον 

αριθμό ανεπιθύμητων συμβάντων, οι οποίες έχουν περιγραφεί κυρίως σε case reports. 

Παρακάτω παρουσιάζουμε τις πιο συχνές επιπλοκές όπως αυτές αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία. 

3.6.1 Κοιλιακό Άλγος 

Η εμφάνιση κοιλιακού άλγους μετά την κατάποση της κάψουλας βατότητας έχει 

αποδειχθεί ότι συνδέεται με γνωστές εντερικές στενώσεις, χειρουργικές επεμβάσεις 

και ιστορικό χρόνιου κοιλιακού άλγους. 

Σε μια μελέτη ασθενών με παρουσία εντερικών στενώσεων στην εξέταση με αξονική 

τομογραφία ή εντερόκλυση, εκ των οποίων τα μισά περιστατικά  με στένωση ήταν 

ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn, 11 από τους 106 (10%) ασθενείς ανέφεραν ήπιο έως 

σοβαρό κοιλιακό άλγος μετά την κατάποση της κάψουλας βατότητας (273).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι αυτοί οι ασθενείς ανέφεραν παρόμοια συμπτώματα πριν 

από τη δοκιμασία με κάψουλα βατότητας. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συντηρητική αντιμετώπιση ήταν επαρκής για την 

ανακούφιση του πόνου. Ωστόσο, ένας ασθενής με έντονο κοιλιακό άλγος και 

αποφρακτικά συμπτώματα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Είναι ενδιαφέρον 

το γεγονός ότι η κάψουλα βατότητας δεν εντοπίστηκε στο τμήμα του εντέρου το 

οποίο αφαιρέθηκε, έτσι μια αιτιώδης συσχέτιση μεταξύ της κάψουλας βατότητας και 

της απόφραξης δεν ήταν δυνατό να καθοριστεί. 
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Σε μία παρόμοια μελέτη (308), 6 από 27 (22%) ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn 

ανέφεραν κοιλιακό άλγος. Σε 5 από αυτούς τους 6 ασθενείς, το κοιλιακό άλγος 

υφέθηκε αυτόματα ενώ ένας νοσηλεύτηκε εξαιτίας έντονου κοιλιακού άλγους και 

κλινική εικόνα συμβατή με εντερική απόφραξη. Και σε αυτή την περίπτωση και οι 6 

ασθενείς ήταν συμπτωματικοί (κοιλιακό άλγος) πριν από την εισαγωγή τους στη 

μελέτη. 

Αν και η διάλυση της κάψουλας βατότητας στο εντερικό περιεχόμενο αναμένεται να 

οδηγήσει σε ύφεση της συμπτωματολογίας, οι προαναφερθείσες μελέτες δείχνουν ότι 

η εμφάνιση κοιλιακού άλγους θα πρέπει να είναι μια αναμενόμενη επιπλοκή σε 

ασθενείς με γνωστή Crohn και χρόνιο κοιλιακό άλγος, οπότε θα πρέπει να 

ενημερώνονται για την πιθανότητα εμφάνισης της. Επιπλέον, το κοιλιακό άλγος το 

οποίο εμφανίζεται μετά την κατάποση της κάψουλας βατότητας μπορεί να 

συνδυάζεται με κατακράτηση της κάψουλας και εντερική απόφραξη, κίνδυνος ο 

οποίος είναι μεγαλύτερος σε αυτόν τον πληθυσμό. 

Η αποβολή της κάψουλας βατότητας χωρίς ανεπιθύμητα συμβάντα υποδεικνύει την 

περαιτέρω ασφαλή εξέταση με την ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα,  ενώ ο 

κατακερματισμός της κάψουλας βατότητας ή η επώδυνη διέλευση της φαίνεται να 

συσχετίζεται με σημαντική στένωση αυλού του λεπτού εντέρου και αυξημένη 

πιθανότητα χειρουργικής επέμβασης κατά τη διάρκεια παρακολούθησης, με θετική 

προγνωστική αξία 80% και 83% αντίστοιχα (275). 

3.6.2 Συμπτωματική κατακράτηση/απόφραξη της κάψουλας βατότητας. 

Σύντομα μετά την εμφάνιση της κάψουλας βατότητας πρώτης γενιάς, αναφέρθηκαν 

οι πρώτες περιπτώσεις εντερικής απόφραξης σχετιζόμενης με την χρήση της (276).  
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Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εξέταση με ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα, οι 

κύριοι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την κατακράτηση της είναι: 

α) το ιστορικό χειρουργικής επέμβασης στην κοιλιακή χώρα, β) η νόσος Crohn 

λεπτού εντέρου, γ) η θεραπεία με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, δ) η 

ακτινοθεραπεία και ε) το ιστορικό απόφραξης του λεπτού εντέρου (309). 

Σε ασθενείς με ιστορικό εντερεκτομής λόγω επιπλοκών της νόσου η αναστόμωση 

φαίνεται να είναι η συχνότερη περιοχή κατακράτησης της ασύρματης ενδοσκοπικής 

κάψουλας (259). 

Επιπλέον, το ιστορικό αναστόμωσης λόγω εντερεκτομής και η ακτινολογική 

επιβεβαίωση στενώσεων του λεπτού εντέρου είναι ισχυροί προγνωστικοί παράγοντες 

κατακράτησης της βιντεοκάψουλας (278, 310). 

Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εξέταση με κάψουλα βατότητας, η μειωμένη 

έκθεση της στο εντερικό περιεχόμενο και τις γαστρεντερικές εκκρίσεις  (307), η 

μειωμένη περισταλτικότητα, η ινώδης σκλήρυνση ενός στενωτικού τμήματος και η 

ανεπάρκεια λακτόζης (311) μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερημένη διάλυση της 

κάψουλας βατότητας. Κατά συνέπεια, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην παγίδευση και 

παρατεταμένη κατακράτηση της κάψουλας βατότητας σε στενωτικές περιοχές και πιο 

συγκεκριμένα στο εγγύς τμήμα της εντερικής στένωσης (312),  με τελικό αποτέλεσμα 

την συμπτωματική κατακράτηση.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ένα ποσοστό ασθενών με κατακράτηση της ασύρματης 

ενδοσκοπικής κάψουλας δεν παρουσιάζει συμπτωματολογία αν η κατακράτηση δεν 

οδηγήσει σε εντερική απόφραξη, ένα σενάριο που θα μπορούσε να ισχύει και σε 

ασθενείς οι οποίοι έλαβαν  κάψουλα βατότητας. 
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Τα πιο σημαντικά προγνωστικά σημεία της κατακράτησης της κάψουλας βατότητας 

είναι η ανίχνευση μεγάλου μήκους  στενώσεων  (≥ 10 cm) και η παρουσία  2 ή 

περισσότερων προστενωτικών διατάσεων (288).  

Επιπρόσθετα, είναι προτιμότερο η χορήγηση κάψουλας βατότητας να αποφεύγεται σε 

ασθενείς με προστενωτική διάταση ≥ 3 cm, εύρημα το οποίο συσχετίζεται με 

συγκεντρική διατοιχωματική ίνωση και είναι ενδεικτικό χρόνιας και κλινικά 

σημαντικής νόσου (295-297). Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, η ανίχνευση 

όγκων σημαντικού μεγέθους  και πολλαπλών στενώσεων στην MR εντερογραφία 

δικαιολογούν την αποφυγή τόσο της κάψουλας βατότητας όσο και της κάψουλας 

λεπτού εντέρου, καθώς και της περαιτέρω διερεύνησης με εναλλακτικές μεθόδους, 

όπως για παράδειγμα εντεροσκόπηση με διπλό μπαλόνι (298). 

Η σταδιακή διάλυση της κάψουλας βατότητας έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση 

και τελικά την διέλευσή της από στενωτικές περιοχές. Για αυτό τον λόγο είναι 

ελάχιστες οι βιβλιογραφικές αναφορές που περιγράφουν  συμπτωματική 

κατακράτηση. 

Στις περιπτώσεις που η κάψουλα βατότητας κατακρατείται, η πιθανότητα να 

υποκρύπτεται παθολογία είναι σημαντική (291). Παρόλα αυτά  δεν πρέπει να 

θεωρείται ως μία θεραπευτική επιπλοκή (259, 307, 313). 

Για τη διαχείριση της συμπτωματικής κατακράτηση της κάψουλας βατότητας δεν 

διατίθενται κατευθυντήριες οδηγίες. Ωστόσο, η αυτόματη λύση της απόφραξης είναι 

συνηθισμένη, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η χρήση κορτικοστεροειδών μπορεί να 

μειώσει το φλεγμονώδες φορτίο των στενωτικών περιοχών, με αποτέλεσμα την 

διεύρυνση του στενωμένου αυλού και την διευκόλυνση  της διέλευσης της (262, 307).  

Σε περιπτώσεις συμπτωματικής κατακράτησης, η διαστολή των στενώσεων  με την 
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βοηθεια της ειλεοκολονοσκόπησης ή της ενδοσκόπησης με διπλό μπαλόνι μπορεί να 

επιτρέψει την διέλευσή της ή την ενδοσκοπική αφαίρεση της (312, 314). 

Χειρουργική αντιμετώπιση απαιτείται  σπάνια (258, 307, 315) ωστόσο, σε 

επιλεγμένους ασθενείς με παρατεταμένη συμπτωματολογία ή σοβαρό αποφρακτικό 

ειλεό μπορεί να είναι η μόνη επιλογή (262). 

Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι κάποιες κάψουλες βατότητας οι οποίες πιστεύεται 

ότι έχουν κατακρατηθεί, τελικά έχουν περάσει στο παχύ έντερο, παρέχοντας έτσι 

ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική βατότητα και αποτρέποντας την 

περαιτέρω διερεύνηση με ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 

ορισμένοι συγγραφείς συνιστούν την συνεκτίμηση με αξονική η μαγνητική 

εντερογραφία για τον αποκλεισμό  στενωτικών περιοχών, αφού μία αρνητική μελέτη 

επιτρέπει τη χρήση της ενδοσκόπησης της κάψουλας, ελαχιστοποιώντας παράλληλα 

τον κίνδυνο κατακράτησης (262). 

Μια διαφορετική προσέγγιση βασιζόμενη στην λογική, για τους ασθενείς οι οποίοι 

έλαβαν κάψουλα βατότητας αλλά τα αποτελέσματα είναι αμφίβολα, θα μπορούσε να 

είναι η χορήγηση μίας  δεύτερης κάψουλας βατότητας και η επαναξιολόγηση της 

διέλευσής του. Ωστόσο, δεν υπάρχουν διαθέσιμες μελέτες οι οποίες να παρέχουν 

αποδεικτικά στοιχεία για την αξιοπιστία αυτής της πρακτικής. 

3.6.3 Εντερική ισχαιμία 

Στην βιβλιογραφία υπάρχει μία και μοναδική αναφορά (316) στην οποία 

περιγράφεται η σπάνια επιπλοκή της εντερικής ισχαιμίας, ως απώτερο αποτέλεσμα 

εξέλκωσης και νέκρωσης του εντερικού τοιχώματος μετά από την πίεση που δέχτηκε 

αυτό κατά την διάρκεια απόφραξης από ενσφηνωμένη κάψουλα βατότητας. 
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 3.6.4 Απόφραξη από το κέλυφος της κάψουλας βατότητας. 

Σε ένα case report περιγράφεται η σπάνια περίπτωση απόφραξης του εντέρου από το 

«κέλυφος» της κάψουλας βατότητας 3 ασθενών (298), ένας εκ των οποίων  

αναγκάστηκε να χειρουργηθεί λόγω διάτρησης. Και οι 3 ασθενείς είχαν λάβει τις 

νεότερες κάψουλες βατότητας χωρίς το ενσωματωμένο κύκλωμα RFID. 

Το εγγύτερο άκρο της εντερικής στένωσης αποτελεί την συχνότερη περιοχή  

απόφραξης σε αυτούς τους ασθενείς (278).  

Το κέλυφος της κάψουλας βατότητας αποτελείται από το πολυμερές parylene-C, ένα 

υλικό με πολύ χαμηλή ακτινοσκιερότητα (317, 318) έτσι, η υποψία για την 

συγκεκριμένη επιπλοκή θα πρέπει να δικαιολογεί περαιτέρω διερεύνηση με CT 

λεπτών τομών (Hi-Resolution) αφού ο έλεγχος με συμβατική CT (παχύτερες τομές)   

ή με ακτινογραφία κοιλιάς μπορεί να μην ανιχνεύσει το ενσφηνωμένο κέλυφος (298). 

Ωστόσο, ο κίνδυνος διάτρησης του εντερικού τοιχώματος από το ενσφηνωμένο 

κέλυφος  είναι χαμηλή. 

3.6.5 Εισρόφηση της κάψουλας βατότητας  

Αν και η εισρόφηση της ασύρματης  ενδοσκοπικής  κάψουλας είναι σπάνια επιπλοκή 

(319) και δεν υπάρχουν αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές για αντίστοιχη 

επιπλοκή με την κάψουλα βατότητας, λόγω του ίδιου σχήματος, τις διαστάσεις και 

τον τρόπο χορήγησης, θα πρέπει στους ασθενείς με δυσλειτουργικό μηχανισμό 

κατάποσης να εξετάζεται η ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη χορήγηση της κάψουλας 

βατότητας. 
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3.6.6 Απόφραξη από την ράβδο ραδιοσυχνοτήτων RFID 

Αν και δεν υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές που να περιγράφουν την επιπλοκή 

της εντερικής απόφραξης λόγω της ράβδου RFID, φόβοι σχετικά με την πιθανότητα  

αποφρακτικού ειλεού λόγω της ενσφήνωσης της ράβδου RFID σε στενωτικές 

περιοχές, οδήγησε στην ανάπτυξη της κάψουλας βατότητας χωρίς το 

προαναφερόμενο κύκλωμα (Tagless κάψουλα βατότητας) (278, 311, 320). 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Σκοπός της μελέτης 

Όπως περιεγράφηκε στο γενικό μέρος, το επίμονο κοιλιακό άλγος και η χρόνια 

διάρροια αποτελούν τα κύρια, αλλά μη ειδικά,  συμπτώματα  της νόσου Crohn (156), 

με ορισμένους ασθενείς να εμφανίζουν συμπτώματα και σημεία σχετιζόμενα με 

επιπλοκές της νόσου. 

Η νόσος Crohn  είναι μια χρόνια φλεγμονώδης κατάσταση του γαστρεντερικού 

σωλήνα χαρακτηριζόμενη από εναλλασσόμενες περιόδους εξάρσεων και υφέσεων. 

Μπορεί να προσβάλλει διατοιχωματικά οποιοδήποτε τμήμα του γαστρεντερικού 

σωλήνα, από την στοματική κοιλότητα μέχρι τον πρωκτό, σε αντίθεση με την ελκώδη 

κολίτιδα όπου η φλεγμονή είναι περιορισμένη στον βλεννογόνο του παχέος εντέρου. 

Η συμπεριφορά, η φυσική ιστορία, και οι επιπλοκές της νόσου επηρεάζονται μεταξύ 

άλλων παραγόντων, από τη εντόπιση, την έκταση και την διάρκεια αυτής (23-29). 

Το ανώτερο πεπτικό προσβάλλεται περίπου στο 5% των ασθενών με νόσο Crohn, 

35-50% των ασθενών εμφανίζει ταυτόχρονη προσβολή του λεπτού και παχέος 

εντέρου, 28-30% και 20-32% των ασθενών εμφανίζει μεμονωμένη προσβολή του 

λεπτού ή του παχέος εντέρου αντίστοιχα, ενώ έως και 20% των ασθενών εμφανίζει 

μεμονωμένη προσβολή της νήστιδας (7, 8). Συνοπτικά, το λεπτό έντερο 

προσβάλλεται περίπου στο 70-80% των ασθενών ενώ στο 20-30% των ασθενών 

προσβάλλεται μόνο το παχύ έντερο   (321-324). 

Λόγω της μη ειδικής συμπτωματολογίας και την απουσία μίας Gold Standard 

διαγνωστικής μεθόδου, η διάγνωση της νόσου Crohn μπορεί να καθυστερήσει για 

μήνες (18, 19). 
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Στην πλειοψηφία των ασθενών, ο συνδυασμός της κλινικής εικόνας με τα 

εργαστηριακά, ενδοσκοπικά και απεικονιστικά ευρήματα,  είναι απαραίτητος ώστε να 

τεθεί με ασφάλεια η διάγνωση. Ωστόσο, ένα ποσοστό ασθενών 

θα αναγκαστεί να υποβληθεί σε επανειλημμένες διαγνωστικές δοκιμασίες πριν από 

την οριστική διάγνωση, ενώ περίπου 15% των ασθενών  θα παραμείνουν 

αταξινόμητοι έως και το πρώτο έτος της διερεύνησης (325), με την πλειονότητα τους 

να ταξινομείται σε κάποιο από τα δύο κύρια νοσήματα στην συνέχεια (326, 327). 

Η χρήση διαγνωστικών εργαλείων τα οποία προσφέρουν αντικειμενική και αξιόπιστη 

αξιολόγηση της φλεγμονώδους δραστηριότητας στην νόσο Crohn, είναι απαραίτητη 

για την έγκαιρη αναγνώριση της επιτυχίας ή αποτυχίας της φαρμακευτικής αγωγής 

και την έγκαιρη διαχείριση των ασθενών, με απώτερο στόχο την καθυστέρηση της 

εξέλιξης της νόσου. 

Η κολοσκόπηση αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο στην διερεύνηση της νόσου 

Crohn, καθώς επιτρέπει την άμεση απεικόνιση του εντερικού βλεννογόνου και την 

λήψη ιστολογικών δειγμάτων. Ωστόσο, δεν είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες 

σχετικά με την φλεγμονώδη δραστηριότητα εγγύτερα του τελικού ειλεού, ένα 

σημαντικό προγνωστικό παράγοντα για την περαιτέρω εξέλιξη της νόσου (321, 328). 

Επιπρόσθετα, σε ένα ποσοστό ασθενών η ενδοσκοπική προσέγγιση του τελικού 

ειλεού δεν μπορεί να επιτευχθεί. Για τους παραπάνω λόγους και λόγω της μεγάλης 

της παρεμβατικότητας, o ρόλος της κολοσκόπησης στην διερεύνηση της πραγματικής  

έκτασης της νόσου Crohn και στην τακτική παρακολούθηση της ενεργότητας της 

νόσου είναι  περιορισμένος. 

Όπως προαναφέρθηκε, ο θεραπευτικός στόχος της βλεννογονικής επούλωσης, 

δημιούργησε την ανάγκη διαγνωστικών εργαλείων, ικανών να προσδιορίσουν με 
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ακρίβεια την φλεγμονώδη δραστηριότητα στον εντερικό βλεννογόνο. 

Μετά την έγκριση της από το FDA το 2000 (32), η ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού 

εντέρου καθιερώθηκε ως μια σημαντική, καλά ανεκτή, μη επεμβατική διαγνωστική 

μέθοδος για την διερεύνηση των παθήσεων του λεπτού εντέρου.  

Μεταξύ των σημαντικών πλεονεκτημάτων της είναι η δυνατότητα λεπτομερούς 

απεικόνισης του βλεννογόνου του λεπτού εντέρου, της ανατομικής περιοχής δηλαδή 

που προσβάλλεται στην πλειονότητα των ασθενών με νόσο Crohn και η οποία  στην 

μεγαλύτερη της έκταση είναι απροσπέλαστη δια της κολοσκόπησης, 

διευκολύνοντας έτσι την διάγνωση της νόσου Crohn και την ταξινόμηση των ΙΦΠΕ.  

Επιπλέον, η εξέταση με την ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου επιτρέπει την 

αντικειμενική αξιολόγηση της φλεγμονώδους δραστηριότητας στο λεπτό έντερο 

μέσω ενδοσκοπικών σκορ που έχουν αναπτυχτεί για αυτό τον σκοπό, όπως  το Lewis 

σκορ (LS) και το Capsule Endoscopy Crohn’s Disease Activity Index (CECDAI) (34, 

329). 

Η ασυμφωνία μεταξύ της βαρύτητας των ενδοσκοπικών ευρημάτων κατά την 

κολοσκόπηση και της κλινικοεργαστηριακής δραστηριότητα των ασθενών με νόσο 

Crohn, έχει αποτυπωθεί σε διάφορες μελέτες (30, 31). 

Ομοίως,  αυξάνουν τα βιβλιογραφικά δεδομένα τα οποία υποστηρίζουν την  μικρή 

συσχέτιση μεταξύ των  ενδοσκοπικών ευρημάτων της ασύρματης κάψουλας λεπτού 

εντέρου και των κλινικών και βιοχημικών δεικτών φλεγμονής (209-212, 329-331)  

Οι πρώτες μελέτες για την ασύρματη κάψουλα λεπτού εντέρου υποστήριξαν την  αξία 

της στην διερεύνηση ασθενών με πιθανή νόσο Crohn και αρνητική 

ειλεοκολοσκόπηση,  καταλήγοντας ότι η κάψουλα λεπτού εντέρου υπερέχει σε 
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διαγνωστικό όφελος (diagnostic yield) και διαγνωστική απόδοση (diagnostic 

performance) έναντι των άλλων διαγνωστικών εργαλείων (231, 260, 332-337). 

Ωστόσο, ο ρόλος της κάψουλας λεπτού εντέρου σε ασθενείς  με μη ειδικά 

συμπτώματα φαίνεται να είναι περιορισμένος (338), η άσκοπη χρήση της παρατείνει 

το χρονικό διάστημα έως την διάγνωση, επιβαρύνει οικονομικά τα συστήματα υγείας, 

και μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα συμβάντα. 

Πιο συγκεκριμένα,  ο επιμελής σχεδιασμός της διαγνωστικής προσέγγισης, 

η επιστάμενη λήψη του ιατρικού ιστορικού και η επιλογή ασθενών με συγκεκριμένα 

κριτήρια τα οποία περιγράφονται στον Πίνακα 10 (230), είναι απαραίτητα ώστε να 

υπάρξει διαγνωστικό όφελος από την διερεύνηση με κάψουλα λεπτού εντέρου, να 

μην χαθεί χρόνος σε άσκοπες διαγνωστικές εξετάσεις, αλλά και αποφευχθούν 

ανεπιθύμητα συμβάντα, όπως η κατακράτηση, επιπλοκή η οποία παρουσιάζεται 

περίπου στο 2.5% των ασθενών με γνωστή νόσο Crohn και η οποία δυνητικά μπορεί 

να οδηγήσει στην εντερική διάτρηση (339) (259, 340).  

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο ρόλος της ενδοσκοπικής κάψουλας λεπτού 

εντέρου στην ελκώδη κολίτιδα και στην αταξινόμητη ΙΦΠΕ/αδιευκρίνιστη κολίτιδα 

είναι περιορισμένος, για αυτό τον λόγο ο σκοπός της μελέτης μας ήταν  

η διερεύνηση του ρόλου της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας στους ασθενείς με 

ύποπτη νόσο Crohn και του επιπρόσθετου διαγνωστικού οφέλους από την χρήση της 

σε αυτούς τους ασθενείς, της συσχέτισης των ενδοσκοπικών ευρημάτων της 

ασύρματης κάψουλας λεπτού εντέρου με την κλινική και βιοχημική δραστηριότητα 

σε ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn του λεπτού εντέρου, την σύγκριση των 

ευρημάτων της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας με αυτά της μαγνητικής 
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εντερογραφίας, όπως και διερεύνηση του ρόλου της κάψουλας βατότητας στην 

κλινική πράξη. 

 

Πίνακας 10. Κριτήρια Υψηλής Υποψίας Νόσου Crohn (230).  

Α  Β  C  D 

Συμπτώματα 

Πεπτικού 

 Εξωεντερικές  

Εκδηλώσεις 

 Δείκτες  

Φλεγμονής 

 Ευρήματα από τον 

ακτινολογικό 

έλεγχο 

Χρόνιο κοιλιακό 

άλγος, 

Χρόνια διάρροια, 

Απώλεια βάρους, 

Διαταραχές 

ανάπτυξης 

 Πυρετός,  

Αρθραλγία/Αρθρίτιδα, 

Γαγγραινώδες 

πυόδερμα, 

Περιπρωκτική νόσος, 

PSC 

 Σιδηροπένια,  

CRP/TKE, 

Λευκοκυττάρωση, 

Καλπροτεκτίνη  

κοπράνων 

 MR εντερογραφία, 

CT εντερογραφία, 

CT κοιλίας, 

Εντερόκλυση 

Η υποψία νόσου Crohn είναι ισχυρή όταν συνυπάρχουν, τουλάχιστον 1 στοιχείo  από το πεδίο 

Α και ακόμα 1 στοιχείο από τα υπόλοιπα πεδία. 

CRP,C-reactive protein; CT, Computed Tomography; MR, Magnetic Resonance; PSC, Primary 

Sclerosing Cholangitis; ΤΚΕ,Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Υλικό και μέθοδοι 

Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη, σε ασθενείς οι οποίοι υπεβλήθησαν σε 

ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου στο Ενδοσκοπικό Τμήμα της 

Γαστρεντερολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 

Ιωαννίνων από τον Φεβρουάριο του 2005 έως και τον Αύγουστο του 2018,  στα 

πλαίσια της διερεύνησης ύποπτης νόσου Crohn (ασθενείς με  χρόνιο κοιλιακό άλγος 

ή/και διάρροια) και της αξιολόγησης της φλεγμονώδους δραστηριότητας, της 

εντόπισης και έκτασης της νόσου, σε ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn και προσβολή 

του λεπτού εντέρου. 

Η μελέτη αφορά δύο χρονικές περιόδους για τους δύο πληθυσμούς. 

Πιο  συγκεκριμένα, η ανάλυση των δεδομένων για τους ασθενείς με ύποπτη νόσο 

Crohn αφορά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου 2005- Μαρτίου 2015, ενώ η 

ανάλυση των δεδομένων για τους ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn αφορά την 

χρονική περίοδο Φεβρουαρίου 2005 – Αυγούστου 2018. Στους ασθενείς αυτούς η 

τελική διάγνωση της νόσου Crohn προέκυψε μετά από συνεκτίμηση των 

ενδοσκοπικών, ιστολογικών, απεικονιστικών και κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων. 

Για την διερεύνηση του ρόλου της κάψουλας βατότητας στην κλινική πράξη, 

πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, τα αποτελέσματα 

της οποίας παρουσιάστηκαν στο αντίστοιχο κεφάλαιο του γενικού μέρους (Γενικό 

μέρος, κεφ. 3.1) (277, 341-343).  
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5.1 Ασθενείς με ύποπτη νόσο Crohn 

Σε αυτό τον πληθυσμό μελετήθηκαν ασθενείς με χαμηλή υποψία για νόσο Crohn, 

αφού στην πλειονότητα τους παρουσίαζαν χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο ή/και 

κοιλιακό άλγος, χωρίς αυξημένους δείκτες φλεγμονής ή εξωεντερικές εκδηλώσεις. 

Ως προς την διερεύνηση ύποπτης νόσου Crohn (ανεξαρτήτου εντοπίσεως) οι ασθενείς 

υπεβλήθησαν σε κολοσκόπηση, με απεικόνιση του τελικού ειλεού σε ένα σημαντικό 

ποσοστό (46.2%) και  ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου. 

Από τον Φεβρουάριο του 2005 μέχρι και τον Μάρτιο του 2015, στο Ενδοσκοπικό 

τμήμα της Γαστρεντερολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου, υπεβλήθηκαν σε κάψουλα λεπτού εντέρου, συνολικά εκατόν τριάντα 

εννέα (ν=139) ασθενείς με χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο ή/και κοιλιακό άλγος. 

Δεδομένα σχετικά με τα ενδοσκοπικά ευρήματα της κολοσκόπησης και της 

ενδοσκοπικής κάψουλας λεπτού εντέρου αυτών των ασθενών, ανασύρθηκαν από τα 

αρχεία του Ενδοσκοπικού τμήματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 

Ιωαννίνων και αναλύθηκαν όπου υπήρχαν διαθέσιμα. 

Το πρωτόκολλο της μελέτης εγκρίθηκε από την επιστημονική επιτροπή δεοντολογίας. 

Κριτήρια εισαγωγής στην μελέτη ήταν: οι ασθενείς να έχουν ηλικία ίση ή μεγαλύτερη 

των 16 ετών, να εμφανίζουν συμβατή συμπτωματολογία  για περισσότερο από 1 μήνα 

(διάρροιες ή / και κοιλιακό άλγος) και να έχουν υποβληθεί σε κολοσκόπηση και 

κάψουλα λεπτού εντέρου στα πλαίσια της διερεύνησης. 

Κριτήρια αποκλεισμού ήταν: η διενέργεια ατελούς κολοσκόπησης (τέσσερις 

ασθενείς), η λήψη NSAID ή ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) σε χρονικό 

διάστημα λιγότερου του ενός μήνα από τον έλεγχο με ασύρματη ενδοσκοπική 
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κάψουλα (τέσσερις ασθενείς), ή λήψη ανοσορυθμιστικής/ανοσοκατασταλτικής 

αγωγής (ένας ασθενής), γνωστό ιστορικό πάθησης του λεπτού εντέρου (κανένας 

ασθενής), η απουσία δεδομένων σχετικά με την κολονοσκόπηση (39 ασθενείς) ή 

σχετικά με την ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου (κανένας ασθενής). 

Μετά την εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, 91 από τους αρχικούς 139 

ασθενείς κρίθηκαν κατάλληλοι για να συμπεριληφθούν στη μελέτη των ασθενών με 

ύποπτη νόσο Crohn. 

Η αναγνώριση τριών ή περισσότερων φλεγμονωδών βλαβών στην μελέτη με την 

ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα, όπως έλκη ή άφθες, ευρήματα τα οποία 

αντιστοιχούν σε  Lewis Score ≥   225 (247), θεωρήθηκαν ύποπτα για νόσο Crohn  σε 

13 ασθενείς («θετική» εξέταση). 

Όταν στην μελέτη της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας βρέθηκαν λιγότερες από 

τρεις φλεγμονώδεις βλάβες (3 ασθενείς) ή δεν αναγνωρίστηκαν βλάβες (75 ασθενείς), 

η εξέταση θεωρήθηκε «αρνητική» (222, 334). 

Η αξία του υπολογισμού του Lewis Score στην διάγνωση της νόσου Crohn 

υποδεικνύεται στην μελέτη των Rosa et al. (34), όπου υψηλές τιμές  Lewis Score 

συνδέονται με  υψηλή θετική προγνωστική αξία για τη διάγνωση της νόσου Crohn. 
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5.2 Ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn και προσβολή του λεπτού εντέρου 

Σε αυτό τον πληθυσμό μελετήθηκαν ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn οι οποίοι 

υπεβλήθησαν  σε κάψουλα λεπτού εντέρου στα πλαίσια διερεύνησης της εντόπισης,  

έκτασης και δραστηριότητας της νόσου. 

Δεδομένα σχετικά με την δραστηριότητα της νόσου και πιο συγκεκριμένα:  

α) οι κλινικοί δείκτες (Crohn’s Disease Activity Index; CDAI), 

β) οι βιοχημικοί δείκτες (CRP),  

γ) τα ακτινολογικά ευρήματα (MRE) και  

δ) τα ευρήματα της ενδοσκοπικής κάψουλας λεπτού εντέρου,  

ανασύρθηκαν από τα ιατρικά αρχεία 72 διαδοχικών ασθενών με νόσο Crohn οι οποίοι 

υπεβλήθησαν σε ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου στο Ενδοσκοπικό τμήμα της 

Γαστρεντερολογικής κλινικής του ΠΓΝΙ  από το Φεβρουάριο του 2005 έως τον 

Αύγουστο του 2018  και αναλύθηκαν όπου ήταν διαθέσιμα.  

Τα δεδομένα αυτά συλλέχθηκαν και καταγράφηκαν συστηματικά πριν από την 

εξέταση με κάψουλα λεπτού εντέρου με στόχο να διευκολυνθεί η διαχείριση των 

ασθενών και η επιλογή της θεραπείας. 

Κριτήρια εισαγωγής ήταν: οι ασθενείς να έχουν ηλικία ίση ή άνω των 16 ετών, να 

έχουν γνωστή νόσο Crohn λεπτού εντέρου, να έχουν υποβληθεί σε ενδοσκοπική 

κάψουλα λεπτού εντέρου και να έχουν  διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την κλινική 

(CDAI), καθώς και βιοχημική (CRP) δραστηριότητα της νόσου την ημέρα της 

εξέτασης με κάψουλα λεπτού εντέρου. 

Η μέτρηση επιπέδων καλπροτεκτίνης κοπράνων (Fecal Calprotectin, FCP) δεν ήταν 

εφικτή στον πληθυσμό υπό μελέτη, διότι αυτή η δοκιμασία δεν εκτελούταν στο 
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Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων κατά την αναφερόμενη χρονική 

περίοδο. 

Η εισαγωγή των ασθενών στην μελέτη έγινε ανεξάρτητα της θεραπείας που 

ελάμβαναν την ημέρα της εξέτασης με την κάψουλα λεπτού εντέρου.  

Κανένας από τους ασθενείς δεν λάμβανε συστηματικά κορτικοστεροειδή, NSAID’s ή 

ασπιρίνη για τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη διαδικασία. 

Οι ασθενείς αποκλείστηκαν από τη μελέτη εάν είχαν υποβληθεί σε εντερεκτομή, εάν 

η νόσος εντοπιζόταν αποκλειστικά στο παχύ έντερο (L2), ή εάν δεν υπήρχαν 

διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με το CDAI και τη CRP. 

Βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων, παρέμειναν για ανάλυση 55 ασθενείς, με 

προσβολή του λεπτού εντέρου (L1, 30 ασθενείς) και ειλεοκολική εντόπιση (L3, 25 

ασθενείς). Επειδή σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης των CDAI, 

CRP και των ενδοσκοπικών ευρημάτων της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας 

όπως αυτά εκφράζονται με το Lewis Score, το οποίο επιτρέπει την αξιολόγηση και 

ποσοτικοποίηση της φλεγμονής σε νόσο Crohn λεπτού εντέρου, μόνο ασθενείς με 

νόσο L1 κρίθηκαν κατάλληλοι για  ένταξη στη μελέτη και στατιστική ανάλυση. 

Στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα του δυναμικού απεικονιστικού ελέγχου πριν 

την εξέταση με κάψουλα λεπτού εντέρου,  ήταν διαθέσιμα σε 19 ασθενείς με νόσο 

εντοπιζόμενη στο λεπτό έντερο (L1-L3). Πιο συγκεκριμένα 17 ασθενείς υπεβλήθησαν 

σε μαγνητική εντερογραφία (MRE), και δύο ασθενείς  υπεβλήθησαν σε απλή 

κοιλιακή αξονική υπολογιστική τομογραφία (CT). 

Οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε MRE στα πλαίσια αποκλεισμού επιπλοκών 

σχετιζόμενων με την νόσο (συρίγγια, στενώσεις, προ-στενωτικές διατάσεις 
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αποστήματα) και επιπλέον την διερεύνηση της εντόπισης και έκτασης της νόσου 

Crohn.  

Η αξιολόγηση των ασθενών με MRE δεν απέκλεισε την διενέργεια περαιτέρω 

ελέγχου με την ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου αφού και οι δύο δοκιμασίες  

προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες. 

Πιο συγκεκριμένα και όπως προαναφέρθηκε, η MRE επιτρέπει την εκτίμηση της 

έκτασης της φλεγμονής και την παροχή πληροφοριών σχετικά με την διατοιχωματική 

προσβολή και τις επιπλοκές που σχετίζονται με τη νόσο, ενώ η ενδοσκοπική κάψουλα 

λεπτού εντέρου επιτρέπει την άμεση απεικόνιση  των βλαβών του βλεννογόνου του 

λεπτού εντέρου και την αντικειμενική αξιολόγηση της φλεγμονής, μέσω του 

υπολογισμού των σκορ ενδοσκοπικής βαρύτητας (στην προκειμένη περίπτωση το 

Lewis Score). 

Κανένας ασθενής δεν εμφάνισε ευρήματα στον απεικονιστικό έλεγχο τα οποία δεν 

απέτρεπαν την περαιτέρω εξέταση με ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου, για 

αυτό τον λόγο η  χρήση της  θεωρήθηκε ασφαλής. 

Η ταξινόμηση της νόσου Crohn έγινε με βάση το σύστημα ταξινόμησης κατά 

Montreal (344), ωστόσο, η έλλειψη δεδομένων σχετικά με τα αποτελέσματα του 

απεικονιστικού ελέγχου στον σύνολο του υπό μελέτη πληθυσμού, απέκλεισε την 

δυνατότητα κατάλληλου χαρακτηρισμού της συμπεριφοράς της νόσου (στενωτική 

νόσος, διατιτραίνουσα νόσος,  ή τίποτα από τα δύο). 

Αναλυτικά, οι ενδείξεις για την εξέταση με ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου 

στον πληθυσμό μας ήταν οι παρακάτω:  
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(α) αξιολόγηση της φλεγμονώδους δραστηριότητας στο βλεννογόνο του λεπτού 

εντέρου και της έκτασης της νόσου, σε ασθενείς με διάγνωση νόσου Crohn (14 

ασθενείς), (β) αξιολόγηση της φλεγμονώδους δραστηριότητας στο βλεννογόνο του 

λεπτού εντέρου και της έκτασης της νόσου, σε ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn υπό 

θεραπεία, με συμπτώματα τα οποία υποδηλώνουν έξαρση της νόσου (δύο ασθενείς),  

(γ) αξιολόγηση της φλεγμονώδους δραστηριότητας στο βλεννογόνο του λεπτού 

εντέρου και έκτασης της νόσου, σε ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn υπό θεραπεία και 

σποραδική ήπια συμπτωματολογία (πέντε ασθενείς),  

(δ) αξιολόγηση της φλεγμονώδους δραστηριότητας στο βλεννογόνο του λεπτού 

εντέρου και της έκτασης της νόσου, σε ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn υπό 

θεραπεία, με αυξημένους δείκτες φλεγμονής, αλλά χωρίς αξιόλογα συμπτώματα 

(τέσσερις ασθενείς),  (ε) έλεγχος της ανταπόκρισης στη θεραπεία μετά από την 

εντατικοποίηση αυτής, μέσω της αξιολόγησης της φλεγμονώδους δραστηριότητας 

στο βλεννογόνο του λεπτού εντέρου και της έκτασης της νόσου, σε ασθενείς με 

γνωστή νόσο Crohn  (τρείς ασθενείς),  

(στ) αξιολόγηση της φλεγμονώδους δραστηριότητας στο βλεννογόνο του λεπτού 

εντέρου και της έκτασης της νόσου, σε έναν ασθενή υπό θεραπεία και ενδοσκοπική 

δραστηριότητα της νόσου σε πρόσφατη ειλεοκολονοσκόπηση, χωρίς κλινική 

συμπτωματολογία και αυξημένους δείκτες φλεγμονής (ένας ασθενής) 

 και (ζ) αξιολόγηση της φλεγμονώδους δραστηριότητας στο βλεννογόνο του λεπτού 

εντέρου και της έκτασης της νόσου σε ασθενείς υπό θεραπεία με αυξημένα επίπεδα 

αμινοτρανσφερασών, με σκοπό την καθοδήγηση θεραπευτικών χειρισμών (ένας 

ασθενής). 
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5.2.1 Αξιολόγηση της ενεργότητας της νόσου στους ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn 

5.2.1.1 Lewis Score 

Το Lewis Score αποτελεί ένα ανεξάρτητο, αντικειμενικό και αξιόπιστο εργαλείο για 

την αξιολόγηση και ποσοτικοποίηση της φλεγμονώδους δραστηριότητας στον 

βλεννογόνο του λεπτού εντέρου όπως αυτή απεικονίζεται στην ενδοσκοπική κάψουλα 

λεπτού εντέρου (247) και υπολογίστηκε για όλους τους ασθενείς του υπό μελέτη 

πληθυσμού. 

Η δυνατότητα υπολογισμού του Lewis score (LS), βρίσκεται ενσωματωμένη στο 

λογισμικό RAPID™ Reader  (Given Imaging Ltd, Yoqneam Israel). Τιμές μικρότερες 

από 135 είναι αντιπροσωπευτικές φυσιολογικού βλεννογόνου, ή μη αξιόλογων 

ευρημάτων, ενώ τιμές μεταξύ 135 και 790 ή  μεγαλύτερες από 790, αντιπροσωπεύουν 

ήπια και μέτρια σοβαρή φλεγμονή του βλεννογόνου του λεπτού εντέρου, αντίστοιχα. 

5.2.1.2 Κλινικοί Δείκτες Ενεργότητας της νόσου 

Η κλινική αξιολόγηση της ενεργότητας της νόσου  βασίστηκε στο Crohn’s Disease 

Activity index (CDAI) (151), το οποίο υπολογίστηκε αναδρομικά την ημέρα τη 

εξέτασης (150). Το CDAI κυμαίνεται μεταξύ 0 και 600. Τιμές μεταξύ 150-219 και 

220-450 αντιπροσωπεύουν ήπια και μέτρια ενεργότητα της νόσου Crohn, αντίστοιχα, 

ενώ  τιμές μεγαλύτερες από 450 αντιπροσωπεύουν σοβαρή νόσο (152). Οι ασθενείς 

με σκορ CDAI μικρότερο από 150 θεωρήθηκαν ότι βρίσκονται σε κλινική ύφεση, ενώ 

ασθενείς με σκορ CDAI μεγαλύτερο ή ίσο από 150 θεωρήθηκαν ότι βρίσκονται  σε 

κλινική έξαρση. 
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5.2.1.3 Βιοχημικοί δείκτες ενεργότητας της νόσου 

Η βιοχημική ενεργότητα της νόσου αξιολογήθηκε με την C-Αντιδρώσα Πρωτεΐνη 

(C-Reactive Protein; CRP), μια πρωτεΐνη οξείας φάσης η οποία σχηματίζεται στο 

ήπαρ ως απάντηση στη φλεγμονή και η οποία μετρήθηκε την ημέρα της εξέτασης. 

Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της European Crohn´s and Colitis Organisation 

(ECCO), ασθενείς με τιμή CRP μικρότερη από 10 mg/L βρίσκονται σε βιοχημική 

ύφεση (17), ωστόσο η ανάλυση των δεδομένων στον πληθυσμό μας έγινε με βάση το 

κατώφλι των 5 mg/ L, το οποίο  χρησιμοποιείται στην καθημερινή κλινική πρακτική 

και αντιπροσωπεύει το ανώτερο όριο αναφοράς CRP του εργαστηρίου μας. 

5.3 Προετοιμασία για την εξέταση με την ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου 

Όλοι οι ασθενείς έλαβαν 2 λίτρα διαλύματος πολυαιθυλενογλυκόλης (1 φακελάκι 

Fortrans™ των 74gr ανά λίτρο, με κύριο συστατικό το Macrogol 4000) 12 ώρες πριν 

από την εξέταση με ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου.  

Μετά από την επιβεβαιωμένη βατότητα του γαστρεντερικού σωλήνα (MRE ή 

κάψουλα βατότητας),  στους ασθενείς χορηγήθηκε η κάψουλα Pillcam™ SB2 ή SB3 

(Given™ Imaging, Yokneam, Ισραήλ) μετά από γραπτή συναίνεση.  

Μετά την λήψη της κάψουλας λεπτού εντέρου, στους ασθενείς επιτράπηκε η 

κατανάλωση νερού και ενός ελαφρού γεύματος, 2 και 4 ώρες μετά την κατάποση της 

κάψουλας, αντίστοιχα. Η διάρκεια της καταγραφής ήταν 7 με 9 ώρες.  

Σε όλους τους ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn, η ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα 

κατέληξε στο τυφλό μέσα στο χρόνο καταγραφής. 
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5.4 Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τα λογισμικά 

στατιστικής ανάλυσης SPSS® (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA) 20η έκδοση και 

MedCalc®, έκδοση 15.8 (MedCalc Software bvba, Οστένδη, Βέλγιο). 

Στους ασθενείς με ύποπτη νόσο Crohn, το πρότυπο αναφοράς με το οποίο 

συγκρίθηκε η ειλεοκολοσκόπηση και η ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα,  

όσον αφορά στην ικανότητά τους να διαγνώσουν την νόσο Crohn, ήταν η τελική 

διάγνωση της νόσου μετά από τον συνδυασμό και την συνεκτίμηση των 

ενδοσκοπικών, ιστολογικών, ακτινολογικών και εργαστηριακών ευρημάτων. 

Η διαγνωστική και διακριτική ικανότητα, της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας και 

της ειλεοκολοσκόπησης στην διάγνωση την νόσου Crohn  αξιολογήθηκε με την 

ανάλυση των καμπυλών του λειτουργικού χαρακτηριστικού δέκτη  

(Receiver Operating Characteristic, ROC). 

Η ευαισθησία, ειδικότητα, θετική και αρνητική προγνωστική αξία, υπολογίστηκαν με 

την ανάλυση πινάκων  2 × 2 και το two-tailed Fischer’s exact test χρησιμοποιήθηκε 

για την αξιολόγηση της σημασίας των στατιστικών αποτελεσμάτων. Η στατιστική 

σημασία στις διαφορές μεταξύ της ειλεοκολοσκόπησης και της ασύρματης 

ενδοσκοπικής κάψουλας στους ασθενείς με ύποπτη νόσο Crohn όσον αφορά την 

ειδικότητα  και την ευαισθησία αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας τη δοκιμασία 

McNemar, ενώ η μέθοδος Delong (345) χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση και 

σύγκριση των καμπύλων ROC των διαγνωστικού τεστ, καθώς και την αξιολόγηση 

της στατιστικής σημασίας των διαφορών τους. 

Στους ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn, η διαγνωστική απόδοση των CRP και CDAI 

στο να προβλέψουν την ενδοσκοπική δραστηριότητα, όπως αυτή απεικονίστηκε στην 
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εξέταση με την ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου, υπολογίστηκε με την βοήθεια  

πινάκων  2 × 2 και την ανάλυση των καμπυλών του λειτουργικού χαρακτηριστικού 

δέκτη τους. Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι συσχετισμοί μεταξύ των CDAI, CRP και LS 

χρησιμοποιώντας τον συντελεστή συσχέτισης r του Spearman:  

τιμές r μικρότερες από 0.20 ήταν αντιπροσωπευτικές πολύ αδύναμης θετικής 

συσχέτισης, τιμές 0.20-0.39 αδύναμης θετικής συσχέτισης, τιμές 0.40-0.59 μέτριας 

θετικής συσχέτισης, τιμές 0.60-0.79 ισχυρής θετικής συσχέτισης, και τιμές 0.80-1.0 

πολύ ισχυρής θετικής συσχέτισης (346). 

Ως προς την διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων οι οποίες δεν ανιχνεύτηκαν μέσω του 

συντελεστή συσχέτισης του Spearman,  μελετήθηκαν τα διαγράμματα διασποράς τους 

(Scatter Plots).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Αποτελέσματα 

6.1 Ασθενείς με χρόνιο κοιλιακό άλγος ή/και διάρροια και υποψία νόσου Crohn 

Τελικά, 91 από τους 139 ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη 

(άνδρες: 51, μέση ηλικία: 49.8 έτη SD 17.8, διάμεσος ηλικία: 51 έτη). 

Η μέση διάρκεια των συμπτωμάτων τους ήταν 17.8 μήνες  

(SD: 43.9 μήνες, διάμεσος: 6 μήνες). Το μέσο χρονικό διάστημα μεταξύ της πρώτης 

ειλεοκολοσκόπησης και της διερεύνησης με ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα ήταν 

118.9 ημέρες (SD: 271.5 ημέρες, διάμεσος 35 ημέρες). 

Από τους 91 ασθενείς, 11 τελικά διαγνώστηκαν με νόσο Crohn. Από τους 48 εκ των 

139 αρχικών ασθενών, οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη, κανένας δεν 

διαγνώστηκε με νόσο Crohn κατά την διάρκεια της παρακολούθησης (follow-up). 

Από τους 11 ασθενείς με τελική διάγνωση νόσου Crohn, η νόσος περιοριζόταν στο 

παχύ έντερο (L2) σε 3, σε επιπλέον 3 έπασχε μόνο το λεπτό έντερο (L1) και στους 

υπόλοιπους  5 υπήρχε ταυτόχρονη προσβολή του παχέος και του λεπτού εντέρου 

(L3).  

Επιπλέον, 2 ασθενείς διαγνώστηκαν με ελκώδη κολίτιδα και σε 1 ασθενή δεν 

μπόρεσε να προσδιοριστεί  ο τύπος της κολίτιδας (απροσδιόριστη κολίτιδα). 

6.1.1 Ευρήματα της κολοσκόπησης 

Από τους ασθενείς που υπεβλήθησαν σε κολοσκόπηση, το τυφλό  απεικονίστηκε σε 

49 (53.84%) και η περιοχή του τελικού ειλεού στους υπόλοιπους 42 (46.15% ) 

ασθενείς. Στον πληθυσμό της μελέτης μας και σε αντίθεση με τα δεδομένα της 

διαθέσιμης βιβλιογραφίας, το ποσοστό απεικόνισης του τελικού ειλεού ήταν 

υψηλότερο από το αναμενόμενο [36]. 
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Σε 2 ασθενείς, η απεικόνιση του τελικού ειλεού  ήταν αδύνατη λόγω στένωσης της 

ειλεοτυφλικής βαλβίδας. Και οι 2 αυτοί ασθενείς τελικά διαγνώστηκαν με νόσο 

Crohn.  

Συνολικά, 27 ασθενείς εμφάνισαν ενδοσκοπικά ευρήματα συμβατά με  νόσο Crohn 

(Πίνακας 11). Πιο αναλυτικά, σε 7 ασθενείς οι βλάβες ήταν περιορισμένες στο λεπτό 

έντερο, σε 12 ασθενείς οι βλάβες ήταν περιορισμένες στο παχύ έντερο και σε 8 

ασθενείς οι βλάβες είχαν ειλεοκολική εντόπιση.  

Από τους υπόλοιπους ασθενείς, 4 παρουσίασαν ενδοσκοπική εικόνα συμβατή με 

ελκώδη κολίτιδα. 

 Από τους ασθενείς με ενδοσκοπικά ευρήματα συμβατά με νόσο Crohn, συνολικά 9 

διαγνώστηκαν τελικά με νόσο Crohn, ενώ από τους 60 ασθενείς με φυσιολογική 

κολοσκόπηση, τελικά ακόμα 2 ασθενείς διαγνώστηκαν με νόσο Crohn: ένας μετά από 

την διερεύνηση με την ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα και ένας μετά από 

επαναληπτική ειλεοκολοσκόπηση. 

Τέλος, ένας τρίτος ασθενής διαγνώστηκε με απροσδιόριστη κολίτιδα. 

6.1.2 Ευρήματα της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας 

Η ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα κατέληξε στο τυφλό σε 86 ασθενείς,  

ενώ σε 5 ασθενείς η καταγραφή τελείωσε στην περιοχή του τελικού ειλεού.  

Παρουσία τριών ή περισσότερων φλεγμονωδών βλαβών (έλκη/άφθες) βρέθηκαν στον 

βλεννογόνο 13 ασθενών. 

Τρείς ασθενείς βρέθηκαν να έχουν λιγότερες από τρείς βλάβες, ενώ ο βλεννογόνος 75 

ασθενών ήταν φυσιολογικός και σε αυτούς τους ασθενείς η μελέτη κρίθηκε 

«αρνητική» (Πίνακας 11).  
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Συνολικά, 13 ασθενείς είχαν βλάβες ύποπτες για νόσο Crohn (≥ 3 βλάβες), οι οποίες 

εντοπίστηκαν κυρίως στην περιοχή του τελικού ειλεού (12 ασθενείς).  

Από τούς προαναφερθέντες 13 ασθενείς, η νόσος Crohn επιβεβαιώθηκε σε 7 άτομα.  

Από τους 3 ασθενείς με ≤ 3 βλάβες, κανένας δεν διαγνώστηκε νόσο Crohn, ενώ από 

τους 75 ασθενείς με φυσιολογική μελέτη, 4 τελικά διαγνώσθηκαν με νόσο Crohn  

(3 με εντόπιση στο παχύ έντερο και 1 με νόσο τελικού ειλεού). 

Στους 3 ασθενείς με νόσο εντοπιζόμενη αυστηρά στο παχύ έντερο, η διάγνωση 

μπορούσε να τεκμηριωθεί  ήδη από την αρχική κολοσκόπηση, ενώ ο τέταρτος 

ασθενής με νόσο τελικού ειλεού, χρειάστηκε να υποβληθεί και σε δεύτερη 

ειλεοκολοσκόπηση ώστε να τεθεί η διάγνωση.  

Η ποιότητα της απεικόνισης του παχέος εντέρου με την ασύρματη ενδοσκοπική 

κάψουλα θεωρήθηκε ανεπαρκής σε όλους τους ασθενείς,  λόγω της απόκρυψης του 

μεγαλύτερου μέρους του βλεννογόνου από εντερικό περιεχόμενο.  

Σε κανένα ασθενή δεν κατακρατήθηκε η ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα και δεν 

υπήρξαν επιπλοκές σχετιζόμενες με την διαδικασία. 

6.1.2.1 Lewis Score 

Η φλεγμονώδης δραστηριότητα στον βλεννογόνο του λεπτού εντέρου αξιολογήθηκε 

με το Lewis Score και υπολογίστηκε σε όλους τους ασθενείς. 

Εβδομήντα οκτώ (ν=78) ασθενείς είχαν LS μικρότερο από 135 (φυσιολογική 

εξέταση). Από αυτούς, 4 ασθενείς (5.33%) διαγνώστηκαν τελικά με νόσο Crohn  

(3 με νόσο εντοπιζόμενη στο παχύ έντερο και 1 με νόσο τελικού ειλεού).  

Επτά (ν=7) ασθενείς είχαν LS μεταξύ 135 και 790 (ήπια φλεγμονώδη 

δραστηριότητα), από τους οποίους 3 (42.9%) διαγνώστηκαν με νόσο Crohn,  
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ενώ 6 ασθενείς εμφάνισαν LS  πάνω από 790 (μέτρια-σοβαρή δραστηριότητα), 

εκ των οποίων οι 4 (66.67%) διαγνώστηκαν με νόσο Crohn (Πίνακας 11). 
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Πίνακας 11.  Ασθενείς με μη ειδικά συμπτώματα και υποψία νόσου Crohn. Ευρήματα από την εξέταση με  
κολοσκόπηση και ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου. 

Κολοσκόπηση 

Ασθενείς με 
φλεγμονώδεις 

βλάβες 
εντοπισμένες 

μόνο στο 
λεπτό έντερο 

Ασθενείς με 
φλεγμονώδεις 

βλάβες 
εντοπισμένες 

μόνο στο 
παχύ έντερο 

 
Ασθενείς με 

φλεγμονώδεις 
βλάβες 

εντοπισμένες 
στο παχύ και 
λεπτό έντερο 

 

Ασθενείς με 
ενδοσκοπική 

εικόνα συμβατή 
με ελκώδη 

κολίτιδα 

Ασθενείς με 
φυσιολογικό 
βλεννογόνο 

(ν) 7 12 8 4 60 
      

Ενδοσκοπική 
κάψουλα 
λεπτού 
εντέρου  

Ασθενείς με 
≥3 

φλεγμονώδεις 
βλάβες  

Ασθενείς με 
<3  

φλεγμονώδεις 
βλάβες 

Ασθενείς 
χωρίς  

φλεγμονώδεις 
βλάβες 

Ασθενείς με 
φλεγμονώδεις 
βλάβες στην 

κάψουλα λεπτού 
εντέρου και 

αρνητική 
ειλεοκολοσκόπηση  

  

Ασθενείς με 
φλεγμονώδεις 
βλάβες στην 

κάψουλα λεπτού 
εντέρου και νόσο 
L2 σύμφωνα με 

την αρχική 
ειλεοκολοσκόπηση 

 
(ν) 13 3 75 1 από 49 3 από 14 

      
LS των 

ασθενών  
με ≥3 

φλεγμονώδεις 
βλάβες 

LS ≥790  135≤LS<790  
LS < 135 

(φυσιολογική 
μελέτη) 

(ν) 6  7  78 
      

Mean LS 
2015.17 

(SD:1298.14) 
 

350.57 
(SD:170.74) 

 
4.90 

 (SD:24.74) 

LS; Lewis Score, SD; Standard Deviation 
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6.1.3 Ευρήματα με βάση την αρχική ένδειξη 

Περαιτέρω ανάλυση με βάση την αρχική ένδειξη για ενδοσκόπηση, 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια διερεύνησης μιας πιθανής συσχέτισης μεταξύ των 

ενδοσκοπικών ευρημάτων και την ένδειξη για εξέταση με κάψουλα λεπτού εντέρου 

(Πίνακας 12). 

6.1.3.1 Χρόνιο Κοιλιακό Άλγος 

Είκοσι επτά ασθενείς (ν=27) διερευνήθηκαν λόγω χρόνιου κοιλιακού άλγους  

 (n = 27, άνδρες = 19). Στην κολοσκόπηση αναδείχθηκαν βλάβες (έλκη/άφθες) σε 7 

(25.92%) ασθενείς (1 με βλάβες στο λεπτό έντερο, 3 με βλάβες στην περιοχή του 

παχέος εντέρου και 3 με ταυτόχρονη προσβολή παχέος και λεπτού εντέρου), ενώ 

ενδοσκοπικά διαπιστώθηκαν ευρήματα συμβατά με ελκώδη κολίτιδα σε 1 ασθενή. 

Βλάβες στην μελέτη με  ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα συμβατές με νόσο Crohn 

ανευρέθηκαν σε 3 ασθενείς (11.11%) και η μέση τιμή του LS σε αυτούς ήταν 750 

(SD: 909.33). 

6.1.3.2 Χρόνια Διάρροια 

Σαράντα δύο ασθενείς (ν=42) διερευνήθηκαν λόγω χρόνιας διάρροιας, 

(n = 42, άνδρες = 21). Στην κολοσκόπηση αναδείχθηκαν βλάβες (έλκη/άφθες) σε 13 

(30.95%) ασθενείς (4 με βλάβες στο λεπτό έντερο, 6 με βλάβες στο παχύ έντερο και 3 

με ταυτόχρονη προσβολή παχέος και λεπτού εντέρου), ενώ ενδοσκοπικά ευρήματα 

συμβατά με ελκώδη κολίτιδα βρέθηκαν σε 2 ασθενείς.  

Βλάβες στην μελέτη με  ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα συμβατές με νόσο Crohn 

ανευρέθηκαν  σε 4 ασθενείς (9.52%) και η μέση τιμή του LS σε αυτούς ήταν 810.75 

(SD: 558.36).  
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Δύο εκ των προαναφερθέντων ασθενών διερευνήθηκαν για υποτροπιάζονται 

επεισόδια αιμορραγικών κενώσεων, συμπτώματα τα οποία θέτουν υψηλή υποψία 

ΙΦΠΕ ή άλλης φλεγμονής του εντερικού βλεννογόνου. Και οι δύο είχαν φυσιολογική 

μελέτη με ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα. Στην μακροπρόθεσμη παρακολούθηση 

(follow-up)  ο ένας εκ των δύο ασθενών διαγνώστηκε με ελκώδη κολίτιδα. 

6.1.3.3 Χρόνιο κοιλιακό άλγος και διάρροια  

Είκοσι δύο ασθενείς (ν=22) διερευνήθηκαν για χρόνιο κοιλιακό άλγος και  διάρροια, 

(n = 22, άνδρες = 11). Στην κολοσκόπηση αναδείχθηκαν βλάβες (έλκη/άφθες)  σε 7 

(31.81%) ασθενείς (2 με βλάβες στο λεπτό έντερο, 3 με βλάβες στο παχύ και 2 με 

ταυτόχρονη προσβολή παχέος και λεπτού εντέρου), ενώ ενδοσκοπικά ευρήματα 

συμβατά με ελκώδη κολίτιδα βρέθηκαν σε 1 ασθενή. 

Βλάβες συμβατές με νόσο Crohn στην εξέταση με ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα 

ήταν παρούσες σε 6 (27.27%) ασθενείς.  

Η μέση τιμή του LS σε αυτούς τους ασθενείς ήταν 1508.67 (SD: 1628.75). 
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Πίνακας 12. Φλεγμονώδεις βλάβες κατά την ενδοσκοπική διερεύνηση σε ασθενείς με μη ειδικά 
συμπτώματα και υποψία νόσου Crohn. Ταξινόμηση με βάση την συμπτωματολογία και την τελική 
διάγνωση. 

 
   Ε.Κ 
   (n) 

Κ.Λ.Ε 
(n) 

LS>790 
(n) 

790>LS> 135 
(n) 

Μέσο LS στους 
ασθενείς με 

φλεγμονώδεις 
βλάβες στην 

Κ.Λ.Ε  
(n) 

Τελική 
διάγνωση 

νόσου  
Crohn 

(n) 

Κοιλιακό 
άλγος 
(n: 27) 

7 
(25.92%) 

3 
(11.11%) 

1 
(3.70%) 

2 
(7.41%) 

750 
(SD:909.33) 

2 
 

 
      

Διάρροια 
(n:42) 

13 
(30.95%) 

4 
(9.52%) 

2 
(4.76%) 

2 
(4.76%) 

810.75 
(SD:558.36) 

3 
 

       
Κοιλιακό 
άλγος και 
διάρροια 

(n:22) 
7 

(31.81%) 
6 

(27.27%) 
3 

(13.64%) 
3 

(13.64%) 
1508.67 

(SD:1628.75) 
6 
 

       

Ε.Κ; (Ειλεο)κολοσκόπηση, ΚΛΕ; Ενδοσκοπική Κάψουλα Λεπτού Εντέρου, LS; Lewis Score 

 

6.1.4 Σύγκριση μεταξύ της κολοσκόπησης και της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας  

Για την αξιολόγηση και σύγκριση της αξίας της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας, 

της κολοσκόπησης και του συνδυασμού τους, στην διάγνωση της νόσου Crohn,  

διεξήχθη λεπτομερής στατιστική ανάλυση (Πίνακες 13,14).  

Η ευαισθησία και η ειδικότητα ήταν 81.82 και 77.50% [διαστήματα εμπιστοσύνης 

95% (Confidence Interval; CI) (48.22-97.72%), (66.79-86.09%)], αντίστοιχα, για την 

κολοσκόπηση, καθώς και τα 63.64 και 92.50% [95% CIs (30.79-89.07%), (84.39-

97.20%)], αντίστοιχα, για την ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα. Η PPV και η NPV 

ήταν 33.33 και 96.88% για την κολοσκόπηση  [95% CIs (16.52-53.96%), (89.16-

99.62%)], αντίστοιχα, και 53.85 και 94.87% [95% CIs (25.13-80.78%), (87.39-

98.59%)], αντίστοιχα, για την ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα. Οι καμπύλες ROC 
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(Πίνακες 15, 16) χρησιμοποιήθηκαν στην αξιολόγηση  της διακριτικής ικανότητας 

της κολοσκόπησης και της ενδοσκοπικής κάψουλας λεπτού εντέρου στη διάγνωση 

της νόσου Crohn. Η περιοχή κάτω από την καμπύλη ROC (Area Under the Receiver 

Operating Curve; AUROC) ήταν 0.797 [95% CI (0.699-0.874)] για την κολοσκόπηση 

και 0.781 [95% CI (0.682-0.861)] για την ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου, 

αντίστοιχα. 

Ο συνδυασμός των ευρημάτων της κολοσκόπησης και της  ενδοσκοπικής κάψουλας 

λεπτού εντέρου είχε ως αποτέλεσμα 90.91% [95% CI (58.72-99.77%)] και 73.75% 

[95% CI (62.71-82.96%)] ευαισθησία και ειδικότητα στην διάγνωση της νόσου 

Crohn, αντίστοιχα (Πίνακας 3) με θετική προγνωστική αξία (PPV)  32.26% [95% CI 

(16.68-51.37%)] και αρνητική προγνωστική αξία 98.33% [95% CI (91.06-99.96%)]. 

Η AUROC του συνδυασμού των ευρημάτων ήταν 0.823 [95% CI (0.729-0.895)] 

(Πίνακας 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

Πίνακας 13. Ασθενείς με μη ειδικά συμπτώματα και υποψία νόσου Crohn. 

Στατιστική ανάλυση. 

 Ε.Κ Κ.Λ.Ε 

Συνδυασμός 

ευρημάτων  

Ε.Κ και Κ.Λ.Ε 

Σύνολο Ασθενών (ν) 91 91 91 

Αληθώς Θετικά  (ν) 9 7 10 

Ψευδώς Θετικά  (ν) 18 6 21 

Αληθώς Αρνητικά (ν) 62 74 59 

Ψευδώς Αρνητικά (ν) 2 4 1 

Επιπολασμός * 12.09% 12.09% 12.09% 

 95% CI 95% CI 95% CI 

 6.19% - 20.60% 6.19% - 20.60% 6.19% - 20.60% 

Ευαισθησία 81.82% 63.64% 90.91% 

 95% CI 95% CI 95% CI 

 48.22% - 97.72% 30.79% - 89.07% 58.72% - 99.77% 

Ειδικότητα 77.50 % 92.50% 73.75 % 

 95% CI 95% CI 95% CI 

 66.79% - 86.09% 84.39% - 97.20% 62.71% - 82.96% 

PPV 33.33% 53.85% 32.26% 

 95% CI 95% CI 95% CI 

 16.52% - 53.96% 25.13% - 80.78% 16.68% - 51.37% 

NPV 96.88% 94.87% 98.33 % 

 95% CI 95% CI 95% CI 

 89.16% - 99.62% 87.39% - 98.59% 91.06% - 99.96% 

Fischer’s Test 

P-value 
0.0002 0.0001 <0.0001 

Ε.Κ; (Ειλεο)κολοσκόπηση, ΚΛΕ; Ενδοσκοπική Κάψουλα Λεπτού Εντέρου,  

PPV: Θετική Προγνωστική Αξία, NPV: Αρνητική Προγνωστική Αξία,   

CI: Διάστημα Εμπιστοσύνης.   

* Αναφέρεται στον επιπολασμό της νόσου Crohn στον υπό μελέτη πληθυσμό. 
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Πίνακας 14. Ασθενείς με μη ειδικά συμπτώματα και υποψία νόσου Crohn. Σύγκριση 

της διαφοράς της ευαισθησίας και ειδικότητας, μεταξύ της Ε.Κ της ΚΛΕ και του 

συνδυασμού τους. 

 
Σύγκριση  

Ευαισθησίας 
 (p) 

Σύγκριση  

Ειδικότητας 
 (p) 

Ε.Κ vs Κ.Λ.Ε 

81.82 % 

vs 

63.64% 

0.375 

77.50 % 

vs 

92.50% 

0.008 

Ε.Κ vs  

Συνδυασμού 

Ε.Κ+Κ.Λ.Ε 

81.82 % 

vs 

90.91% 

0.500 

77.50 % 

vs 

73.75% 

0.125 

Κ.Λ.Ε vs  

Συνδυασμού 

Ε.Κ+Κ.Λ.Ε 

63.64% 

vs 

90.91% 

0.125 

90.91% 

vs 

72.73% 

 

0.0001 

Ε.Κ; (Ειλεο)κολοσκόπηση, ΚΛΕ; Ενδοσκοπική Κάψουλα Λεπτού Εντέρου 
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Πίνακας 15. Ασθενείς με μη ειδική συμπτωματολογία και υποψία νόσου Crohn. Ανάλυση των 
καμπύλων λειτουργικού χαρακτηριστικού δέκτη (Receiver operating characteristics; ROC),  
 της κολοσκόπησης, της Κ.Λ.Ε και του συνδυασμού τους στην διάγνωση της νόσου Crohn. 

 

Ανάλυση των καμπύλων λειτουργικού χαρακτηριστικού δέκτη 

Διαγνωστική μέθοδος 
Εμβαδό Κάτω από 
την Καμπύλη ROC 

Std. Error  

Διάστημα Εμπιστοσύνης 
 (CI) 95%  

Lower  
Bound 

Upper  
Bound 

Κολοσκόπηση 0.797 0.0654 0.699 0.874 

Κ.Λ.Ε 0.781 0.0775 0.682 0.861 

Κολοσκόπηση και Κ.Λ.Ε 0.823 0.0518 0.729 0.895 

 ΚΛΕ; Ενδοσκοπική Κάψουλα Λεπτού Εντέρου, 
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Πίνακας 16.    Ασθενείς με μη ειδική συμπτωματολογία και υποψία νόσου Crohn. 

Σύγκριση των διαφορών των εμβαδών κάτω από την καμπύλη λειτουργικού 

χαρακτηριστικού δέκτη  (AUROC), για την κολοσκόπηση,  την Κ.Λ.Ε και του 

συνδυασμού τους. 

 Διαφορά 

AUROC  

Standard 

Error a 

95%  

Διάστημα 

Εμπιστοσύνης 

z  

statistic 

 (p) 

Κολοσκόπηση  

vs Κ.Λ.Ε  

0.0159 0.0944 -0.169 to 0.201 0.169 0.8661 

Κολοσκόπηση  

vs συνδυασμού 

Κολοσκόπησης 

& Κ.Λ.Ε 

0.0267 0.0467 -0.0648 to 0.118 0.572     0.5674 

Κ.Λ.Ε 

vs συνδυασμού 

Κολοσκόπησης 

& Κ.Λ.Ε 

0.0426 0.0738 -0.102 to 0.187 0.578 0.5635 

AUROC: Area under the Receiver operator characteristics curve; εμβαδό κάτω από την 

καμπύλη λειτουργικού χαρακτηριστικού δέκτη    

Κ.Λ.Ε: ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου 
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6.1.5 Περαιτέρω ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

Η ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου ανέδειξε άφθες και εξελκώσεις στην 

περιοχή του τελικού ειλεού, σε έναν εκ των τεσσάρων ασθενών με ευρήματα 

συμβατά με νόσο Crohn παχέος εντέρου (L2) κατά την αρχική κολοσκόπηση, 

παρέχοντας έτσι επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την έκταση της νόσου.  

Εξήντα ασθενείς είχαν αρνητική κολοσκόπηση. Σε 17 από αυτούς τους ασθενείς 

επιτεύχθηκε προώθηση του κολοσκοπίου στον τελικό ειλεό και απεικόνιση αυτού, 

ενώ σε 43 ασθενείς το κολοσκόπιο προωθήθηκε μόνο έως και τον πυθμένα του 

τυφλού.  

Η ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα εντόπισε βλάβες συμβατές με νόσο Crohn λεπτού 

εντέρου (≥3 άφθες ή εξελκώσεις) σε τρεις ασθενείς, όλες στην περιοχή του τελικού 

ειλεού, μια περιοχή η οποία μπορεί να προσεγγιστεί με σχετική ευχέρεια κατά την 

κολοσκόπηση. 

Από τους τρεις προαναφερθέντες ασθενείς, ένας τελικά διαγνώστηκε με νόσο Crohn, 

ενώ από τους εναπομείναντες 57 ασθενείς με αρνητική κολοσκόπηση και αρνητική 

μελέτη με κάψουλα λεπτού εντέρου, ακόμα ένας  διαγνώστηκε με νόσο Crohn  μετά 

από επανέλεγχο με κολοσκόπηση και λήψη ιστολογικών. 

Κατά την αρχική κολοσκόπηση δεν κατέστη δυνατή η απεικόνιση του βλεννογόνου 

του τελικού ειλεού των δύο προαναφερθέντων ασθενών με νόσο Crohn. Στον πρώτο 

ασθενή το κολοσκόπιο προωθήθηκε έως το τυφλό με την κάψουλα λεπτού εντέρου να 

αναδεικνύει έλκη και άφθες του εντερικού βλεννογόνου, ενώ στο δεύτερο ασθενή, 

του οποίου η ειλεοτυφλική βαλβίδα και ο τελικός ειλεός εμφάνιζαν εικόνα στένωσης 

στην αρχική κολοσκόπηση, η απεικόνιση του τελικού ειλεού με ασύρματη 
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ενδοσκοπική κάψουλα θεωρήθηκε ανεπαρκής λόγω της παρουσίας εντερικού 

περιεχομένου το οποίο κάλυπτε τον υποκείμενο βλεννογόνο. 

6.2 Ασθενείς με  γνωστή νόσο Crohn 

Για εισαγωγή στην μελέτη κρίθηκαν κατάλληλοι τριάντα ασθενείς με νόσο L1 

(Πίνακας 17), εκ των οποίων 18 (60%) ήταν άνδρες. Η μέση ηλικία (SD) ήταν 39.8 

(5.8) έτη και η διάμεση ηλικία τους ήταν τα 39 έτη. 

Πριν την εξέταση με κάψουλα λεπτού εντέρου,  τρεις ασθενείς λάμβαναν 

αζαθειοπρίνη, τρεις ασθενείς βουδεσονίδη, πέντε ασθενείς μεσαλαζίνη, 

τρεις ασθενείς infliximab, τρεις ασθενείς adalimumab, ένας ασθενής  infliximab με 

αζαθειοπρίνη (συνδυασμένη θεραπεία) και ένας ασθενής adalimumab με 

αζαθειοπρίνη (συνδυασμένη θεραπεία). Έντεκα ασθενείς δεν λάμβαναν κάποια 

θεραπεία πριν την εξέταση με την κάψουλα λεπτού εντέρου. 

Ο μέσος όρος (SD) και η διάμεσος της διάρκειας της θεραπείας ήταν 11.6 (28.6) και 3 

μήνες, αντίστοιχα (Πίνακας 18). 

Μετά τα αποτελέσματα της εξέτασης με την κάψουλα λεπτού εντέρου, οι 11 ασθενείς 

που δεν λάμβαναν κάποια θεραπεία, ετέθησαν σε αγωγή με  (α) βουδεσονίδη (δύο 

ασθενείς), (β) μεσαλαμίνη (ένας ασθενής), (γ) κορτικοστεροειδή και 

ανοσοκατασταλτική θεραπεία (αζαθειοπρίνη - επτά ασθενείς), και (δ) infliximab 

(ένας ασθενής).  

Οκτώ ασθενείς παρέμειναν στην αρχική τους θεραπεία, ενώ στους υπόλοιπους  11 

ασθενείς η θεραπεία εντατικοποιήθηκε: (α) κορτικοστεροειδή και 

ανοσοκατασταλτικά -αζαθειοπρίνη ή μεθοτρεξάτη – (πέντε ασθενείς), (β) αλλαγή από 

ανοσοκατασταλτικά σε infliximab (ένας ασθενής), (γ) αλλαγή βιολογικού παράγοντα 
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σε  adalimumab (ένας ασθενής), (δ) αλλαγή βιολογικού παράγοντα σε infliximab (δύο 

ασθενείς), 

(ε) βράχυνση των μεσοδιαστημάτων χορήγησης του adalimumab (1 ασθενής)  

και (στ) βράχυνση των μεσοδιαστημάτων χορήγησης του infliximab (ένας ασθενής). 

Ωστόσο, λόγω της αναδρομικής φύσης της μελέτης, η  επίδραση της εξέτασης με 

κάψουλα λεπτού εντέρου  στην τροποποίηση της θεραπείας πρέπει να ερμηνευτεί με 

ιδιαίτερη προσοχή, αφού οι αλλαγές αυτές θα μπορούσαν να έχουν ήδη 

προαποφασιστεί. 

Από τους 30 ασθενείς με νόσο L1, 25 (83.3%) βρισκόταν σε κλινική ύφεση (CDAI 

<150) και 16 (53.3%) σε βιοχημική ύφεση (CRP ≤5 mg/L).  

Σημειώνεται ότι  15 (50.0%) ασθενείς βρίσκονταν σε ταυτόχρονη βιοχημική  και 

κλινική ύφεση. Σημαντική ενδοσκοπική φλεγμονώδης δραστηριότητα κατά την 

εξέταση με την ασύρματη κάψουλα λεπτού εντέρου (LS≥135) ανευρέθηκε σε 21 

(70%) ασθενείς. 
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Πίνακας 17. Ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn: Κριτήρια αποκλεισμού. 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 CDAI, Crohn’s Disease Activity Index; CRP, C-reactive protein; L1, Νόσος Crohn 

αυστηρά εντοπιζόμενη στο λεπτό έντερο; L2, Νόσος Crohn αυστηρά εντοπιζόμενη 

στο παχύ εντερο; L3, Νόσος Crohn με εντόπιση στο παχύ και λεπτό έντερο 

 

 

    72 ασθενείς 

Ασθενείς με ελλιπή 

στοιχεία σχετικά με το 

σκορ CDAI: 9 

 

Ασθενείς με νόσο L2 : 4 

 

Ασθενείς οι οποίοι 

υποβλήθηκαν σε 

χειρουργική επέμβαση 

λόγω επιπλοκών της 

νόσου: 4 

 

Ασθενείς με νόσο L3: 25 

 

 30 ασθενείς L1 

Ασθενείς < 16 ετών: 0  

 

Ασθενείς με ελλιπή 

στοιχεία σχετικά με 

τη CRP: 0 

 

    72 ασθενείς 

 

 63 ασθενείς 

 63 ασθενείς 

 

 59 ασθενείς 

 

 55 ασθενείς 
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Πίνακας 18.  Γενικά στοιχεία των ασθενών με γνωστή νόσο Crohn L1 

Ασθενείς N=30 

Φύλο; Γυναίκες/Άνδρες, n (%) 12 (40%)/18 (60%) 

Ηλικία; Διάμεσος (εύρος τιμών), έτη 39 (16 – 80) 

 Ηλικία < 17, n 1 

 17 ≤ Ηλικία < 40, n 14 

 Ηλικία ≥ 40, n 15 

Διάρκεια θεραπείας, μήνες    

 Μέσος (εύρος τιμών) 11.6  (0-144) 

 Διάμεσος 3 

Θεραπεία, n  

 Μεσαλαμίνη 5 

 Βουδεσονίδη 3 

 Αζαθειοπρίνη (AZA) 3 

 Infliximab 3 

 Adalimumab 3 

      Infliximab &AZA 1 

 Adalimumab &AZA 1 

 Καμία 11 
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6.2.1 Ευρήματα της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας στους ασθενείς σε ύφεση. 

6.2.1.1 Ασθενείς σε κλινική ύφεση (CDAI <150) 

Είκοσι πέντε (ν=25) ασθενείς βρίσκονταν σε κλινική ύφεση (Πίνακας 19). 

Από αυτούς, οι 16 (64%) εμφάνισαν σημαντική φλεγμονώδη δραστηριότητα στην 

εξέταση με την ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου [μέση (SD) LS: 1899 (1475)] 

ενώ στους υπόλοιπους εννέα (36%) η μελέτη ήταν φυσιολογική. 

Από τους 16 ασθενείς με φλεγμονώδη δραστηριότητα, τέσσερις (25%)  παρουσίασαν 

μέτρια [μέση (SD) LS: 310 (170)] και 12 (75%) σοβαρή φλεγμονώδη δραστηριότητα 

[μέσος όρος (SD) LS: 2428 (1317)]. 

 

6.2.1.2 Ασθενείς σε βιοχημική ύφεση (CRP ≤ 5 mg/L) 

Δεκαέξι (ν=16) ασθενείς βρίσκονταν σε βιοχημική ύφεση (Πίνακας 19). 

Η  ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου ανίχνευσε σημαντική φλεγμονώδη 

δραστικότητα [μέσο (SD) LS: 1528 (1320)] σε 10 (62.5%) ασθενείς, ενώ στους 

υπόλοιπους έξι (37.5%) η μελέτη ήταν φυσιολογική. 

Από τους 10 ασθενείς με ενδοσκοπική φλεγμονώδη δραστηριότητα, τρεις (30%) 

ασθενείς εμφάνισαν μέτρια [μέση (SD) LS: 225 (0)] και επτά (70%) ασθενείς σοβαρή 

φλεγμονώδη δραστηριότητα [μέσος όρος (SD) LS: 2087 (1183)]. 
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6.2.1.3 Ασθενείς σε ταυτόχρονη κλινική και βιοχημική ύφεση 

 

Δεκαπέντε ασθενείς (ν=15) βρισκόταν σε ταυτόχρονη κλινική και βιοχημική ύφεση 

(Πίνακας 19). Σε εννέα (60%) από αυτούς τους ασθενείς, η ενδοσκοπική κάψουλα 

λεπτού εντέρου ανίχνευσε σημαντική φλεγμονώδη δραστηριότητα  

[μέσος (SD) LS: 1599 (1380)], ενώ στους υπόλοιπους έξι (40%) η μελέτη ήταν 

φυσιολογική. 

Από τους εννέα ασθενείς με φλεγμονώδη δραστηριότητα, τρεις (33.3%) ασθενείς 

εμφάνισαν μέτρια [μέση (SD) LS: 225 (0) και έξι (66.7%)  σοβαρή φλεγμονή [μέσος 

όρος (SD) LS: 228 (1162)]. 

6.2.1.4 Περαιτέρω αποτελέσματα 

Παρόλο που οι 25 ασθενείς με ειλεοκολική νόσο (L3) δεν συμπεριλήφθηκαν στην 

ανάλυση μας, αξίζει να αναφέρουμε ότι η ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου 

ανίχνευσε σημαντική φλεγμονή στον βλεννογόνο του λεπτού εντέρου σε 8 (72.7%) 

από τους 11 ασθενείς οι οποίοι βρισκόταν σε ταυτόχρονη κλινική και βιοχημική 

ύφεση. 

Επιπλέον, η κάψουλα λεπτού εντέρου προσδιόρισε την πραγματική έκταση της 

φλεγμονής ή βοήθησε στην διάγνωση της νόσου σε 9 από τα 55 άτομα με γνωστή 

νόσο Crohn (L1 και L3). Πιο συγκεκριμένα,  α) σε 2 άτομα με βλάβες εντοπισμένες 

στον βλεννογόνο του παχέος εντέρου και στα οποία το κολοσκόπιο είχε προωθηθεί 

έως το τυφλό, η κάψουλα ανίχνευσε βλάβες στο λεπτό έντερο αλλάζοντας την 
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ταξινόμηση από  L2 σε L3 β) σε 1 άτομο στο οποίο το κολοσκόπιο είχε προωθηθεί 

έως τον τελικό ειλεό και βλάβες εντοπισμένες στον βλεννογόνο του παχέος εντέρου, 

η κάψουλα ανίχνευσε βλάβες στο λεπτό έντερο αλλάζοντας την ταξινόμηση από  L2 

σε L3 γ) σε 3 άτομα στα οποία το κολοσκόπιο είχε προωθηθεί έως το τυφλό και 

φυσιολογική κολοσκόπηση,  η κάψουλα ανίχνευσε φλεγμονώδεις βλάβες του λεπτού 

εντέρου και δ) σε 3 άτομα στα οποία το κολοσκόπιο είχε προωθηθεί έως τον τελικό 

ειλεό και  φυσιολογική κολοσκόπηση,  η κάψουλα ανίχνευσε βλάβες στο λεπτό 

έντερο. 

Τέλος η ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου ανίχνευσε φλεγμονώδη 

δραστηριότητα εγγύτερα του τελικού ειλεού σε 21 από τα 55 άτομα με γνωστή νόσο 

Crohn. 
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Πίνακας 19. Ασθενείς σε ύφεση  

 

 CRP ≤ 5 CDAI < 150 

CRP ≤ 5 και  

CDAI < 150 

N 16 25 15 

LS ≥ 135 10 16 9 

 135 ≤ LS < 790 3 4 3 

         LS ≥ 790 7 12 6 

Μέσο LS, (SD)* 1528, (1320) 1899, (1475) 1599, (1380) 

CDAI, Crohn’s Disease Activity Index; CRP, C-reactive protein; LS, Lewis Score; 

SD, Standard Deviation 

*Το μέσο LS αναφέρεται στους ασθενείς με ενδοσκοπική δραστηριότητα στην 

μελέτη με ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου  
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6.3 Διαγνωστική απόδοση 

Η ευαισθησία, ειδικότητα, θετική προγνωστική αξία (PPV), και αρνητική 

προγνωστική αξία (NPV) των CDAI και CRP,  αξιολογήθηκε ως προς την  

δυνατότητα τους να προβλέψουν την ενδοσκοπική δραστηριότητα στους ασθενείς με 

γνωστή νόσο Crohn λεπτού εντέρου ( L1), όπως αυτή προσδιορίστηκε στην εξέταση 

με την ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου (LS ≥ 135) (Πίνακας 20).  

Η διακριτική ικανότητα των CDAI και CRP αξιολογήθηκε με τις καμπύλες ROC 

(Πίνακας 21).  Η ευαισθησία των CDAI και της CRP ήταν 23.8 και 52.4%  

[95% (CI): 8.2 – 47.2 και 29.8-74.3%], και η ειδικότητα τους  100 και 66.7% (95% 

CI: 66.4 – 100 και 29.9 - 92.5%), αντίστοιχα. 

Η NPV της CDAI και της CRP ήταν 36.0 και 37.5%  

(95% CI: 30.7- 41.7% και 24.0 – 53.3%), αντιστοίχως, ενώ η PPV τους ήταν καλή 

100 και 78.6% (95% CI:100 και 57.2 – 91.0%), αντίστοιχα, ένα αποτέλεσμα που θα 

μπορούσε να ερμηνευτεί λόγω του υψηλού επιπολασμού της νόσου Crohn στον υπό 

μελέτη πληθυσμό μας (70.0%) (95% CI: 50.60 – 85.27%). H περιοχή κάτω από την 

καμπύλη ROC ήταν 0.70 και 0.69 (95% CI: 0.49–0.91 και 0.49–0.89) για το CDAI 

και την CRP, αντιστοίχως. 
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Πίνακας 20. Διαγνωστική απόδοση των CDAI και CRP  

 CDAI CRP 

Σύνολο Ασθενών (ν) 30 30 

Αληθώς Θετικά  (ν) 5 11 

Ψευδώς Θετικά  (ν) 0 3 

Αληθώς Αρνητικά (ν) 9 6 

Ψευδώς Αρνητικά (ν) 16 10 

Επιπολασμός *% (95% CI) 70.0 (50.6 – 85.3) 

Ευαισθησία - % (95% CI)   23.8 (8.2- 47.2) 52.4 (29.8 – 74.3) 

Ειδικότητα - % (95% CI) 100 (66.4 - 100) 66.7  (29.9 - 92.5) 

PPV - % (95% CI) 100 78.6 (57.2 - 91.0) 

NPV - % (95% CI) 36.0 (30.7-41.7) 37.5 (24.0 - 53.3) 

AUROC – (95% CI) 0.70 (0.49-0.91) 0.69 (0.49-0.89) 

AUROC,  Εμβαδό Κάτω από την Καμπύλη ROC ; CDAI, Crohn’s Disease 

Activity Index; CI, Διάστημα Εμπιστοσύνης; CRP, C-Reactive Protein;  

NPV, Αρνητική Προγνωστική Αξία; PPV, Θετική Προγνωστική Αξία, 

* Αναφέρεται στον πληθυσμό με ενεργό νόσο Crohn στον πληθυσμό υπό 

μελέτη 
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Πίνακας 21. Ανάλυση των  καμπύλων λειτουργικού χαρακτηριστικού δέκτη (ROC curve analysis) 

του CDAI και της CRP, ως προς την πρόβλεψη της ενδοσκοπικής δραστηριότητας της νόσου, στην 

μελέτη με κάψουλα λεπτού εντέρου 

 
Ανάλυση των καμπύλων λειτουργικού χαρακτηριστικού δέκτη (ROC) 

Διαγνωστική μέθοδος 
Εμβαδό Κάτω 

από την 

Καμπύλη ROC 

Std. Error 

Διάστημα Εμπιστοσύνης (CI) 95%  

Lower  

Bound 

Upper  

Bound 

CDAI 0.70 0.11 0.49 0.91 

CRP 0.69 0.10 0.49 0.89 

CDAI, Crohn’s Disease Activity Index; CI, Confidence Interval CRP, C-reactive protein 
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6.4 Συσχετισμοί μεταξύ του δείκτη δραστηριότητας της νόσου του Crohn (CDAI),     

      της CRP και του Lewis Score. 

Πιθανές  συσχετίσεις μεταξύ των CDAI, CRP και LS διερευνήθηκαν με τον 

συντελεστή συσχέτισης του Spearman  και την ανάλυση των διαγραμμάτων 

διασποράς. (Πίνακας 22). 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ανέδειξαν μια αδύναμη θετική συσχέτιση μεταξύ 

CDAI και LS (r = 0.317, p= 0.088) και μια μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ CRP και 

LS (r = 0.516, p = 0.004).   

 

 

 

Πίνακας 22. Διαγράμματα διασποράς των CDAI, CRP και Lewis Score  

 
 

 

CDAI, Crohn’s Disease Activity Index; CRP, C-Reactive protein 
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6.5 Συσχέτιση των ευρημάτων της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας με αυτά της 

Μαγνητικής  Εντερογραφίας. 

Συνολικά δεκαεπτά (ν=17) ασθενείς με νόσο Crohn και προσβολή του  λεπτού 

εντέρου με βάση τα ευρήματα της κολοσκόπησης και της ενδοσκοπικής κάψουλας 

λεπτού εντέρου (12 ασθενείς με νόσο L1 και 5 με νόσο L3), διερευνήθηκαν επιπλέον 

με MRE. 

Το μέσο χρονικό διάστημα μεταξύ της MRE και της κάψουλας λεπτού εντέρου ήταν 

136,2 ημέρες ( SD 186,3 εύρος 8-661 ημέρες), ενώ η διάμεσος ήταν 41 ημέρες. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, ήταν 

αρκετά μεγάλο ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα να παρατηρηθούν σημαντικές αλλαγές 

στην φλεγμονώδη δραστηριότητα μεταξύ των δύο εξετάσεων, για αυτό το λόγο 

θεωρήθηκε σκόπιμο να αναλυθεί κυρίως η ικανότητα των δύο εξετάσεων, ως προς 

τον προσδιορισμό της έκτασης της νόσου. 

Ωστόσο, σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε μόνο σε έναν ασθενή. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η μελέτη με την κάψουλα λεπτού εντέρου ήταν 

φυσιολογική σε αντίθεση με την μαγνητική εντερογραφία στην οποία διαπιστώθηκε 

φλεγμονή και ήπιος περιορισμός του αυλού στην περιοχή του τελικού ειλεού και η 

οποία είχε διενεργηθεί 126 ημέρες πριν την εξέταση με κάψουλα λεπτού εντέρου 

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της MRE ήταν: 11 ασθενείς παρουσίασαν προσβολή 

του τελικού ειλεού, 1 εκτεταμένη προσβολή του λεπτού εντέρου (ειλεός και νήστιδα) 

και 5 είχαν  φυσιολογική μελέτη. 

Τα αποτελέσματα της  μελέτης με ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου ήταν:  

10 ασθενείς παρουσίασαν προσβολή του βλεννογόνου στο 3ο χρονικό τριτημόριο της 
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καταγραφής (περιοχή που αντιστοιχεί στον τελικό ειλεό), 3 ασθενείς στο 2ο και 3ο 

χρονικό τριτημόριο της καταγραφής και 4 ασθενείς με φυσιολογική μελέτη.  

Τρείς από τους 5  ασθενείς με φυσιολογική MRE, εμφάνισαν προσβολή του τελικού 

ειλεού στην εξέταση με ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου (Μέση τιμή Lewis 

Score 1293, Διάμεσος τιμή 1068 SDT 542.3 , εύρος τιμών LS: 900-1912). 

Το μέσο χρονικό διάστημα μεταξύ της MRE και της κάψουλας λεπτού εντέρου σε 

αυτούς τους ασθενείς ήταν 110.7 ημέρες, με διάμεσο τιμή τις 64 ημέρες ( SD 111.6 

ημέρες εύρος 30-238 ημέρες), χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να 

μεταβληθεί η φλεγμονώδης δραστηριότητα, οπότε τα παραπάνω αποτελέσματα 

χρήζουν προσεκτικής ερμηνείας.  

Τέλος, η εξέταση με ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου ανέδειξε επέκταση της 

φλεγμονής πέραν του τελικού ειλεού σε 2 από τους 11 ασθενείς με προσβολή του 

τελικού ειλεού στην MRE (343) (Πίνακας 23). 
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Πίνακας 23. Έκταση νόσου όπως απεικονίστηκε  στην MRE και την ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού 

εντέρου  

  

Προσβεβλημένο 

τριτημόριο του 

λεπτού εντέρου     

Προσβεβλημένο 

τριτημόριο του 

λεπτού εντέρου   

Ασθενή

ς #   1ο  2ο  3ο  

Lewis 

Score  

Ασθενή

ς #   1ο  2ο  3ο  

Lewis 

Score  

1 ΚΛΕ       0 L

1 

9 ΚΛΕ      X 4152 

L3   MRE      X     MRE      X   

2 ΚΛΕ      X 2980 L

1 

10 ΚΛΕ    X  X 4152 

L1   MRE      X     MRE      X   

3 ΚΛΕ      X 3040 L

1 

11 ΚΛΕ     X   X 1350 

L1   MRE      X     MRE    X  X   

4 ΚΛΕ      X 225 L

3 

12 ΚΛΕ      X  225 

L1   MRE      X     MRE      X    

5 ΚΛΕ      X 0 L

1 

13 ΚΛΕ      X 900 

L3   MRE      X     MRE         

6 ΚΛΕ      X 900 L

1 

14 ΚΛΕ      X  1912 

L1   MRE      X     MRE         

7 ΚΛΕ      X 900 L

1 

15 ΚΛΕ     X  1068 

L3   MRE      X     MRE         

8 ΚΛΕ       0 L

1 

16 ΚΛΕ   X  X 4432 

L1   MRE           MRE      X    

 

17 ΚΛΕ       0 

L3   MRE         

MRE, Magnetic Resonance Enterography; ΚΛΕ, Κάψουλα Λεπτού Εντέρου.                         

 

Η καταγραφή της ενδοσκοπικής κάψουλας λεπτού εντέρου χωρίζεται σε 3 χρονικά τριτημόρια. 

Με το γράμμα “X” προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα καταγραφής στο οποίο ανιχνεύτηκαν οι 

φλεγμονώδεις  βλάβες. Στο πεδίο της MRE το γράμμα «Χ» στο τρίτο τριτημόριο αντιπροσωπεύει 

προσβολή του τελικού ειλεού, ενώ στο 1ο και 2ο τριτημόριο, προσβολή εγγύτερα του τελικού 

ειλεού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Συζήτηση 

Λίγα δεδομένα είναι διαθέσιμα για το πρόσθετο διαγνωστικό όφελος από την 

διερεύνηση με ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου, σε ασθενείς οποίοι έχουν 

προηγουμένως υποβληθεί σε κολοσκόπηση και παρουσιάζουν μη ειδικά, αλλά 

ενδεικτικά συμπτώματα της νόσου Crohn. 

Ως προς αυτό το σκοπό, η μελέτη μας στόχευσε στη διερεύνηση της αξίας και της 

διαγνωστικής απόδοσης  τόσο της κολοσκόπησης (με έλεγχο του τελικού ειλεού όπου 

αυτό ήταν δυνατόν) όσο και της  ενδοσκοπικής κάψουλας λεπτού εντέρου, ώστε να 

εξακριβωθεί το πιθανό όφελος από την περαιτέρω διερεύνηση με ασύρματη 

ενδοσκοπική κάψουλα.  

Σε αυτόν τον πληθυσμό, η κολοσκόπηση υπερείχε αριθμητικά της ενδοσκοπικής 

κάψουλας λεπτού εντέρου, όσον αφορά στην ευαισθησία (81.82% και 63.64%, 

αντίστοιχα, p = 0.375). Το παραπάνω αποτέλεσμα είναι συμβατό και βρίσκεται σε 

αρμονία με τις κατευθυντήριες  οδηγίες για την ενδοσκόπηση του λεπτού εντέρου, 

των European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) (106),  European Society of 

Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) (218) και American Gastroenterological 

Association (AGA) (217), σύμφωνα με τις οποίες η κολοσκόπηση συνιστάται ως το 

πρωταρχικό και κύριο διαγνωστικό εργαλείο.  

Ωστόσο, η ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου υπερείχε της κολοσκόπησης, όσον 

αφορά στην ειδικότητα (ειδικότητα: 92.50 και 77.50%, αντίστοιχα, p = 0.008) και 

στον καθορισμό της πραγματικής έκταση της νόσου. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα χρήζουν προσεκτικής ερμηνείας, δεδομένου του μικρού 

αριθμού των ασθενών με τελική διάγνωση νόσου Crohn αλλά και του αποτελέσματος 
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της στατιστικής ανάλυσης, η οποία υπέδειξε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των διαγνωστικών τεστ όσον αφορά την ευαισθησία  και την διακριτική τους 

ικανότητα όπως αυτή εκφράστηκε με τις καμπύλες ROC. 

Η κολοσκόπηση έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την ασύρματη 

ενδοσκοπική κάψουλα στην διερεύνηση της  ύποπτης νόσου Crohn.  

Πιο συγκεκριμένα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων το ενδοσκόπιο μπορεί να 

προσεγγίσει, να απεικονίσει και να επιτρέψει την λήψη βιοψιών από τον τελικό ειλεό, 

περιοχή που προσβάλλεται στην πλειοψηφία των ασθενών με νόσο Crohn (347), 

παρέχοντας έτσι πολύτιμες πληροφορίες στην διαφορική διάγνωση των νοσημάτων 

του λεπτού εντέρου. 

Από την άλλη μεριά, η ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου εμφανίζει 

περιορισμένη αξία στην διερεύνηση των παθήσεων του παχέος εντέρου.  

Πιο συγκεκριμένα σε ποσοστό 10 – 30% (339, 348, 349) των ασθενών, η καταγραφή 

θα τερματίσει πριν η κάψουλα φτάσει στο τυφλό. Επιπλέον, οι εικόνες από την 

περιοχή του παχέος εντέρου κατά τη σύντομη χρονικά  καταγραφή είναι κακής 

ποιότητας λόγω της παρουσίας εντερικού  περιεχομένου. 

Ωστόσο, η κατάλληλη προετοιμασία η οποία διευκολύνει να απεικονιστεί επαρκώς ο 

βλεννογόνος του παχέος εντέρου αλλά και η ανάπτυξη νέων μοντέλων  ασύρματης 

ενδοσκοπικής κάψουλας λεπτού εντέρου με εκτεταμένη διάρκεια μπαταρίας 

(EndoCapsule 10; Olympus America Inc., Πενσυλβάνια, ΗΠΑ; MiroCam · 

Intromedic Co. Ltd, Σεούλ, Κορέα; Κάψουλα SB3 · Given Imaging) επιτρέπουν την 

απεικόνιση του τυφλού στην πλειονότητα των περιπτώσεων. 

Επίσης, η έλευση των νέων ασύρματων πανεντερικών ενδοσκοπικών κάψουλών, 

καθιστούν την ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα  ως ένα πολλά υποσχόμενο  
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διαγνωστικό εργαλείο η αξία της οποίας μένει να αποδειχθεί.   

Ειδικότερα, η χρήση της κάψουλας παχέος εντέρου όπως η Pillcam CCE 2, με την 

κατάλληλη προετοιμασία (350-352), θα μπορούσε να επιτρέψει την απεικόνιση του 

παχέος εντέρου και του λεπτού εντέρου στον ίδιο ασθενή και στην ίδια μελέτη. 

Η υψηλή αρνητική προγνωστική αξία της ενδοσκοπικής κάψουλας λεπτού εντέρου 

υποδεικνύει  ότι με την χρήση της θα μπορούσαν  να αποφευχθούν  κολοσκοπήσεις 

σε άτομα που δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να διερευνηθούν με κολοσκόπηση λόγω 

της επηρεασμένης κατάστασης της υγείας τους. 

Ωστόσο, στη μελέτη μας η απεικόνιση του παχέος εντέρου με την ασύρματη 

ενδοσκοπική κάψουλα θεωρήθηκε ανεπαρκής, λόγω του εντερικού περιεχομένου το 

οποίο απέκρυπτε τον βλεννογόνο του παχέος εντέρου και την ολοκλήρωση της 

καταγραφής στην περιοχή του τυφλού στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. 

Προηγούμενες μελέτες υπέδειξαν το χαμηλό διαγνωστικό όφελος (353-357)  και την 

περιορισμένη διαγνωστική αξία της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας σε ασθενείς 

με μοναδικό σύμπτωμα το χρόνιο κοιλιακό άλγος (227), αν και σε ορισμένους 

ασθενείς η συγκεκριμένη εξέταση μπορεί να διευκολύνει την διάγνωση (229).  

Στη μελέτη μας, το υψηλότερο διαγνωστικό όφελος της ασύρματης ενδοσκοπικής 

κάψουλας επιτεύχθηκε στους ασθενείς με ταυτόχρονη διάρροια και κοιλιακό άλγος  

(27.27%), σε αντίθεση με αυτούς που παρουσίαζαν μόνο κοιλιακό άλγος (11.11%) ή 

μόνο χρόνια διάρροια (9.52%), επιβεβαιώνοντας τις προηγούμενες παρατηρήσεις. 

Από τις πρώτες κιόλας μελέτες (227-229) διαπιστώθηκε το χαμηλό διαγνωστικό 

όφελος της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας σε ασθενείς με μη ειδικά 

συμπτώματα. Για αυτό τον λόγο, ένα πάνελ ειδικών το οποίο συμμετείχε στο 6ο  

Παγκόσμιο συνέδριο για την Ενδοσκόπηση με Κάψουλα (International Conference on 
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Capsule Endoscopy) του 2006 (230) ανέπτυξε έναν αλγόριθμο ώστε να διευκολυνθεί 

η επιλογή των ασθενών με μεγαλύτερη πιθανότητα να επωφεληθούν τελικά από την 

εξέταση.  

Ο αλγόριθμος αυτός αποτελείται από μείζονα κριτήρια (χρόνια διάρροια, απώλεια 

βάρους, χρόνιο κοιλιακό άλγος, θετικό τεστ ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης κοπράνων) 

και ήσσονος σημασίας κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων εργαστηριακών ευρημάτων 

(αυξημένη ταχύτητα καθίζησης ερυθρών ή/και C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, 

θρομβοκυττάρωση, αναιμία), με ή χωρίς, την παρουσία εξωεντερικών εκδηλώσεων, 

ή/και παθολογικά απεικονιστικά ευρήματα. 

Διάφορες μελέτες επιβεβαίωσαν ότι όσο περισσότερα κριτήρια πληρούνται, τόσο 

υψηλότερο είναι το LS (>790) και τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ο ασθενής να 

αναπτύξει νόσο Crohn λεπτού εντέρου η οποία θα επιβεβαιωθεί με κάποια 

εναλλακτική μέθοδο στο μέλλον (34, 230, 358). 

Δυστυχώς, στην κοόρτη των ασθενών του πληθυσμού μας με μη ειδική 

συμπτωματολογία και ύποπτη νόσο Crohn, δεν υπήρχαν διαθέσιμα επαρκή στοιχεία 

για τους φλεγμονώδεις δείκτες ώστε να προκύψουν αξιόπιστα συμπεράσματα σχετικά 

με την αξία τους στην επιλογή  ασθενών. 

Ο σημαντικός ρόλος της κάψουλας εντέρου στην διερεύνηση της προσβολής του 

λεπτού εντέρου έχει εξακριβωθεί σε διάφορες μελέτες (359-362). 

Στον πληθυσμό υπό μελέτη, η ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου αποκάλυψε 

προσβολή του λεπτού εντέρου σε έναν εκ των τεσσάρων ασθενών με πιθανή ΙΦΠΕ 

και τελική διάγνωση νόσου Crohn,  οι οποίοι αρχικά είχαν χαρακτηριστεί με νόσο L2 

κατά Montreal. Παρομοίως στην κοόρτη ασθενών με γνωστή νόσο Crohn, η 

ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου επέτρεψε την εντόπιση, τον προσδιορισμό της 
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πραγματικής έκτασης και τον χαρακτηρισμό της νόσου σε 9 από τα 55 άτομα με 

γνωστή νόσο Crohn. 

Ο συνδυασμός των ευρημάτων της κολοσκόπησης και της ασύρματης ενδοσκοπικής 

κάψουλας στην διερεύνηση ασθενών με ύποπτη νόσο  Crohn (ανεξαρτήτου 

εντόπισης), είχε ως αποτέλεσμα την αριθμητική αύξηση της ευαισθησίας, χωρίς όμως 

η αύξηση να είναι στατιστικά σημαντική και με κόστος την αύξηση των ψευδώς 

θετικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, ο συνδυασμός των ευρημάτων οδήγησε σε  

στατιστικά σημαντική μείωση της ειδικότητας συγκριτικά με την ειδικότητα της 

κολοσκόπησης ή της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας μόνο, ενώ η διακριτική 

ικανότητα του προαναφερθέντος συνδυασμού δεν αποδείχθηκε να είναι ανώτερη από 

εκείνη της κολοσκόπησης, όπως αυτό αποτυπώθηκε στις καμπύλες ROC. 

Βάσει των παραπάνω αποτελεσμάτων, η «τυφλή»  διερεύνηση με ενδοσκοπική 

κάψουλα λεπτού εντέρου, δεν συνιστάται σε όλους τους ασθενείς  με μη ειδική 

συμπτωματολογία και υποψία νόσου Crohn και ιδιαίτερα σε αυτούς που δεν 

ικανοποιούν τα μείζονα και ελάσσονα κριτήρια που περιγράφηκαν παραπάνω (230). 

Η χαμηλή θετική προγνωστική αξία της κολοσκόπησης και της ασύρματης 

ενδοσκοπικής κάψουλας υποδεικνύει την περιορισμένη ικανότητα των ανωτέρω 

διαγνωστικών εξετάσεων να θέσουν εξαρχής την διάγνωση σε συγκεκριμένους 

ασθενείς με υποψία νόσου Crohn, όπως και την ανάγκη 

πρόσθετων διαγνωστικών δοκιμασίων ως προς αυτό τον σκοπό.  

Αντιθέτως, η υψηλή αρνητική προγνωστική αξία της ασύρματης ενδοσκοπικής 

κάψουλας και της κολοσκόπησης υποδεικνύουν την υψηλή τους αξία στον 

αποκλεισμό της νόσου Crohn. 
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Οι επιπρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται από την διερεύνηση με την 

ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου σε ασθενείς με φυσιολογική κολοσκόπηση και 

μη επιπλεγμένη νόσο Crohn (363) είναι λίγες. Εκτός από την επιλογή ασθενών μέσω 

των κριτηρίων που προαναφέρθηκαν (230), η περιττή διερεύνηση με  την 

ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου θα μπορούσε να αποφευχθεί  με την χρήση 

ευαίσθητων δεικτών της εντερικής φλεγμονής όπως της καλπροτεκτίνης κοπράνων.  

Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές της καλπροτεκτίνης κοπράνων συσχετίζονται ισχυρά με  

την φλεγμονώδη δραστηριότητα στον εντερικό βλεννογόνο  (165, 252) και το LS 

(250), καθορίζοντας έτσι την επιλογή ασθενών που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από 

την εξέταση με ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα. 

Στους ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn, η έκταση και η εκτεταμένη προσβολή του 

λεπτού εντέρου επηρεάζει αρνητικά την πρόγνωση και συνδέεται με αυξημένη 

πιθανότητα πρόωρης έναρξης ανοσοκατασταλτικής/ανοσοτροποποιητικής αγωγής 

(323, 328, 364-366). 

Παρόλο που ο ρόλος της κολοσκόπησης στην παρακολούθηση (follow-up) των 

ασθενών, στην καθοδήγηση των θεραπευτικών επιλογών και ως εργαλείο για την 

επίτευξη βλεννογονικής επούλωσης, είναι αναγνωρισμένος (367, 368),  η χρήση της 

δεν ενδείκνυται για την συχνή τακτική παρακολούθηση των ασθενών, λόγω του ότι 

αποτελεί μια σημαντικά παρεμβατική μέθοδο η οποία ενέχει τον  κίνδυνο επιπλοκών 

και είναι δυσάρεστη για την πλειονότητα των ασθενών. Για τους παραπάνω λόγους,  

είναι αναγκαίες μη επεμβατικές διαγνωστικές μέθοδοι  οι οποίες θα προσφέρουν 

αξιόπιστη αξιολόγηση της φλεγμονώδους δραστηριότητας.  

Παλαιότερες μελέτες υπέδειξαν την μειωμένη  συσχέτιση μεταξύ των κλινικών 

δεικτών και των ευρημάτων της κολονοσκόπησης στη διερεύνηση της νόσου Crohn 
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σε ασθενείς με προσβολή του παχέος εντέρου (31).  

Ομοίως, στοιχεία από παρόμοιες  μελέτες υποδεικνύουν την αδύναμη συσχέτιση των 

ευρημάτων της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας και του CDAI (33, 209-212, 330, 

331). 

Τα αποτελέσματα της μελέτης μας συμφωνούν και ενισχύουν τις προηγούμενες 

παρατηρήσεις. Πιο αναλυτικά, η ικανότητα τόσο του CDAI όσο και της CRP  να 

προβλέψουν την ενδοσκοπική δραστηριότητα στο λεπτό έντερο αλλά και να 

αποκλείσουν τους ασθενείς με ενεργό νόσο (369) αποδείχθηκε περιορισμένη. 

Επιπλέον, οι δύο δοκιμασίες εμφάνισαν μικρή συσχέτιση με το LS, 

ενώ ο περιορισμένος ρόλος τους να προσδιορίσουν την ανενεργή νόσο 

υπογραμμίστηκε από τη χαμηλή αρνητική προγνωστική τους αξία.  

Η σημαντική αξία της ενδοσκοπικής κάψουλας λεπτού εντέρου στην διευκρίνιση της 

φλεγμονώδους δραστηριότητας ήταν περισσότερο έκδηλη στους ασθενείς με 

ταυτόχρονη κλινική ύφεση (CDAI <150) και φυσιολογικούς δείκτες φλεγμονής (CRP 

≤5 mg / l), αφού στο 60.0% αυτών των ασθενών (9 από τους 15 ασθενείς), η 

ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου ανέδειξε σημαντική φλεγμονή του 

βλεννογόνου [μέση τιμή (SD) LS: 1599 (1380)].  

Τα ευρήματα της μελέτης μας συμφωνούν με τη μελέτη των Kopylov et al. (331), 

όπου η ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα  ανέδειξε την παρουσία φλεγμονής του 

βλεννογόνου του λεπτού εντέρου στην πλειοψηφία των ασθενών σε κλινική και 

εργαστηριακή ύφεση. 

Ωστόσο, η πλειονότητα  του πληθυσμού μας εμφάνισε μέτρια-σοβαρή φλεγμονή στην 

μελέτη της ενδοσκοπικής κάψουλας λεπτού εντέρου [66,7%, μέσος όρος (SD) LS: 

2285(1162)], αποτέλεσμα που έρχεται σε αντίθεση με το χαμηλό ποσοστό των 
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ασθενών με μέτρια - σοβαρή φλεγμονή (5%) στην προαναφερθείσα μελέτη. 

Η συγκεκριμένη διαφορά θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι στη μελέτη των 

Kopylov et al. (331), θα έπρεπε να είναι ταυτόχρονα φυσιολογικές, τόσο η 

καλπροτεκτίνη κοπράνων (FCP) όσο και η CRP (FCP <100 μg / g και CRP <5 mg/ l), 

ώστε οι ασθενείς να χαρακτηριστούν σε βιοχημική ύφεση.  

Tα επίπεδα της FCP είναι γνωστό ότι σχετίζονται στενά με την ενδοσκοπική 

δραστηριότητα (370), για αυτό τον λόγο ήταν αναμενόμενο οι ασθενείς με 

φυσιολογικά επίπεδα FCP να εμφανίσουν μικρή ή καθόλου ενδοσκοπική φλεγμονώδη 

δραστηριότητα. 

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο της μελέτης των Kopylov et al. (331) ήταν η χρήση 

δυναμικών απεικονιστικών μεθόδων  για την αξιολόγηση της δραστηριότητας  της 

νόσου. Δυστυχώς, τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τα ακτινολογικά ευρήματα ήταν 

περιορισμένα στον πληθυσμό μας, ώστε να προκύψει ένα ισχυρό συμπέρασμα μετά 

από σύγκριση των ευρημάτων τους με αυτά της ενδοσκοπικής κάψουλας του λεπτού  

εντέρου, ωστόσο είναι συμβατά με την τρέχουσα βιβλιογραφία (371, 372). 

Πιο συγκεκριμένα τόσο η MRE όσο και η ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου 

αποδείχθηκαν αξιόπιστες μέθοδοι στην αξιολόγηση της φλεγμονώδους 

δραστηριότητας στο λεπτό έντερο, με την ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου 

όμως να εμφανίζεται πιο ευαίσθητη στην απεικόνιση  βλαβών σχετιζόμενες με 

ηπιότερη νόσο και βλαβών εγγύτερα του τελικού ειλεού. 

Η εμφάνιση συμπτωματολογίας σε ασθενείς με νόσο Crohn δεν συνδέεται 

απαραίτητα με την ενδοσκοπική και βιοχημική δραστηριότητα. Σε ορισμένους 

ασθενείς, τα συμπτώματα μπορεί να οφείλονται στην διαταραχή της κινητικότητας 

του εντέρου, στην δυσαπορρόφηση των χολικών αλάτων, στην βακτηριακή 
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υπερανάπτυξη,  στην υπερεκτίμηση της συμπτωματολογίας, στην αλληλοεπικάλυψη 

με το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ή σε ευκαιριακές λοιμώξεις (π.χ. λοίμωξη 

Clostridium difficille) (17, 154, 155).  

Επιπλέον, η συμπτωματολογία μπορεί να οφείλεται στην διατοιχωματική προσβολή 

του εντέρου και όχι στην φλεγμονή του εντερικού βλεννογόνου. 

Για αυτούς τους λόγους, στους ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn και εμφάνιση 

συμπτωματολογίας απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση πιθανών φλεγμονωδών, 

διατοιχωματικών  ή στενωτικών βλαβών (156). 

Στη μελέτη μας, η εξέταση με ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου ανέδειξε 

σημαντική φλεγμονή σε όλους  τους ασθενείς με CDAI  ≥150, χωρίς να υπάρχουν 

ψευδώς θετικές περιπτώσεις. 

Αυτό είχε ως το αποτέλεσμα το CDAI να επιτύχει άριστη θετική προγνωστική αξία 

και ειδικότητα (100%) ως προς την πρόβλεψη της φλεγμονώδους ενδοσκοπικής 

δραστηριότητας στο λεπτό έντερο. 

Πιθανές αιτίες αυτού του αποτελέσματος  είναι ο  

α) υψηλός επιπολασμός της ενεργού νόσου  Crohn στον πληθυσμό μας και  

β) το γεγονός ότι οι περισσότεροι ασθενείς (τέσσερις από τους πέντε ) με γνωστή 

νόσο Crohn και συμπτωματολογία οι οποίοι παραπέμφθηκαν για κάψουλα λεπτού 

εντέρου, επιπλέον είχαν αυξημένους δείκτες φλεγμονής (πιθανό referral bias). 

Ως συνέπεια, τα αποτελέσματά σχετικά με την διαγνωστική απόδοση του CDAI θα 

πρέπει να ερμηνευτούν με προσοχή. 

Η CRP αποτελεί ένα διαδεδομένο εργαστηριακό δείκτη για την αξιολόγηση της 

ενεργότητας της νόσου Crohn και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της 

θεραπείας. Επιπλέον αποτελεί προγνωστικό παράγοντα για τον κίνδυνο εμφάνισης 
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επιπλοκών που σχετίζονται με την ασθένεια ή την έξαρση της νόσου, ενώ 

αποδείχθηκε ότι συσχετίζεται θετικά με την φλεγμονή του βλεννογόνου (373-376). 

Στον υπό μελέτη πληθυσμό μας, παθολογικές τιμές CRP βρέθηκαν σε  11 (78.6%) 

από τους 14 ασθενείς με σημαντική φλεγμονή στον βλεννογόνο (LS≥135). 

Αντίθετα, οι φυσιολογικές  τιμές CRP δεν κατάφεραν να προβλέψουν  σωστά την 

ενδοσκοπική ύφεση της νόσου, καθώς μόνο έξι (37.5%) από τους 16 ασθενείς με 

φυσιολογικά επίπεδα CRP (≤5 mg / l) δεν εμφάνισαν αξιόλογα ευρήματα στην μελέτη 

με ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου. 

Παρ 'όλα αυτά, η υψηλή θετική προγνωστική αξία των  CDAI και CRP υποδεικνύει  

ότι η περαιτέρω έρευνα με ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου δικαιολογείται σε 

ασθενείς με τιμές άνω των φυσιολογικών ορίων. 

Η εξέταση με ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα έχει αναγνωριστεί ως μια σχετικά 

ασφαλής διαδικασία, ιδιαίτερα μετά την τεκμηριωμένη βατότητα του γαστρεντερικού 

σωλήνα. Επιτρέπει την ακριβή αξιολόγηση της έκτασης της νόσου Crohn λεπτού 

εντέρου και αποτελεί  ένα εξαιρετικό εργαλείο στην παρακολούθηση των ασθενών με 

νόσο Crohn έχοντας την δυνατότητα να κατευθύνει τις θεραπευτικές επιλογές (330, 

364). Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του Lewis Score προσφέρει το πλεονέκτημα της 

αξιόπιστης και αντικειμενικής εκτίμηση της φλεγμονώδους δραστηριότητας, 

ενώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα μίας πρόσφατης μελέτης  τιμές LS<350, είναι σε 

θέση να προβλέψουν την παρατεταμένη ύφεση, ή όχι, των ασθενών με γνωστή Crohn 

με εξαιρετική ακρίβεια (377). 

Εκτός από την αδυναμία λήψης ιστολογικών, ο κύριος περιορισμός της κάψουλας 

λεπτού εντέρου είναι η αδυναμία της να απεικονίσει επαρκώς τον βλεννογόνο του 

παχέος εντέρου, καθιστώντας την έτσι αναποτελεσματική για την παρακολούθηση 
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ασθενών με νόσο L2. 

Ωστόσο, η έλευση των νέων πανεντερικών καψουλών όπως η PillCam Colon 2 

μπορεί να αλλάξουν την στρατηγική παρακολούθησης αυτών των ασθενών στο 

μέλλον, αφού φαίνεται ότι προσφέρουν αξιόπιστη εκτίμηση της βαρύτητας της νόσου 

σε ασθενείς με ειλεοκολική νόσο Crohn (L3) (331, 350, 351, 378, 379). 

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές που να συνιστούν τη χρήση 

μη επεμβατικών διαγνωστικών μεθόδων για την αξιολόγηση της φλεγμονής του 

βλεννογόνου σε ασθενείς σε κλινική ή βιοχημική ύφεση. 

Ωστόσο, η ασθενής συσχέτιση μεταξύ των CDAI, CRP και του LS, καθώς και οι  

διαγνωστικές τους επιδόσεις υποδηλώνουν ότι είναι αναγκαία η χρήση εναλλακτικών 

διαγνωστικών εργαλείων αξιολόγησης της φλεγμονώδους δραστηριότητας. 

Παρόλο που οι σύγχρονες δυναμικές απεικονιστικές μέθοδοι είναι σε θέση να 

αξιολογήσουν με ακρίβεια την φλεγμονή του βλεννογόνου (333), έχουν τα δικά τους 

μειονεκτήματα: η CT εντερογραφία εκθέτει τους ασθενείς σε σημαντική ακτινοβολία 

ενώ η MRE δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς με εμφυτευμένες ηλεκτρικές 

συσκευές ή συγκεκριμένα μεταλλικά ενθέματα. Επιπλέον  η ερμηνεία των ευρημάτων 

τόσο της CT εντερογραφίας όσο και της MRE,  

εξαρτάται από την ερμηνεία των ευρημάτων από τον εκάστοτε παρατηρητή. 

Τέλος, η διαγνωστική τους απόδοση στην ανίχνευση επιφανειακών βλαβών είναι 

αμφισβητήσιμη, σε αντίθεση με την ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα η οποία 

φαίνεται να αποδίδει καλύτερα τόσο στην ανίχνευση επιφανειακών βλαβών όσο και 

στην εξακρίβωση της νόσου εγγύτερα του τελικού ειλεού (371). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της μελέτης μας υποστηρίζουν την σημαντική αξία της 

ειλεοκολοσκόπησης  ως προτιμώμενη αρχική διαγνωστική μέθοδο σε ασθενείς με μη 

ειδικά, αλλά ύποπτα συμπτώματα για νόσο Crohn και επιπρόσθετα υποδεικνύουν τον 

ασθενή επικουρικό ρόλο της κάψουλας λεπτού εντέρου ως προς αυτό τον σκοπό. 

Η απεικόνιση του βλεννογόνου του παχέος εντέρου έχει μεγάλη σημασία στην 

διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών με ύποπτη νόσο Crohn, αφού η νόσος σε ένα 

σημαντικό ποσοστό (≈20%) εντοπίζεται μόνο στο παχύ έντερο (L2), ωστόσο οι 

ενδοσκοπικές εικόνες που λαμβάνονται από την περιοχή του παχέος με την 

ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου είναι πτωχές, λόγω της περιορισμένης 

εντερικής προετοιμασίας και του συντόμου χρόνου καταγραφής σε αυτό. 

Ως αποτέλεσμα, η έναρξη της διερεύνησης με ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου, 

μπορεί να καθυστερήσει την διάγνωση και την έναρξη της θεραπείας. 

Η χρήση των νέων πανεντερικών κάψουλων σε ασθενείς με κατάλληλη  

προετοιμασία εντέρου,  μπορεί να αλλάξει αυτά τα δεδομένα στο μέλλον, όμως προς 

το παρόν η αξία της ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας  ως προς αυτόν το σκοπό 

δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης μας, η ενδοσκοπική κάψουλα 

λεπτού εντέρου κατέχει σημαντικό ρόλο στον αποκλεισμό της προσβολής του 

βλεννογόνου του λεπτού εντέρου και φάνηκε να αποτελεί  ένα σημαντικό 

συμπληρωματικό εργαλείο για την εξακρίβωση της πραγματικής έκτασης της νόσου, 

αφού διευκόλυνε την απεικόνιση περιοχών πέραν της διαγνωστικής έκτασης του 



172 

 

κολοσκοπίου, ενώ επιπλέον μπόρεσε να ανιχνεύσει φλεγμονώδεις βλάβες οι οποίες 

δεν  εντοπίστηκαν κατά την κολοσκόπηση. 

Η υψηλή της αρνητική προγνωστική αξία υποδεικνύει ότι θα μπορούσε μα 

χρησιμοποιηθεί ως αρχική εξέταση σε ασθενείς οι οποίοι δεν επιθυμούν ή έχουν 

σχετική αντένδειξη να υποβληθούν σε κολοσκόπηση.  

Όμως αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα, ότι η χωρίς κριτήρια «τυφλή» χρήση της 

ενδοσκοπικής κάψουλας λεπτού εντέρου, με ή χωρίς την ταυτόχρονη διερεύνηση με 

κολοσκόπηση στους  ασθενείς με υποψία νόσου Crohn δεν οδήγησε σε στατιστικά 

σημαντικό διαγνωστικό πλεονέκτημα. 

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της μελέτης μας παρέχουν ισχυρές αποδείξεις ότι σε 

ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με γνωστή προσβολή του λεπτού εντέρου, τόσο οι 

κλινικοί όσο και οι βιοχημικοί δείκτες ενεργότητας υποεκτιμούν την ενδοσκοπική 

φλεγμονώδη δραστηριότητα στο λεπτό έντερο των ασθενών όπως αυτή απεικονίζεται 

στην εξέταση με την ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου.  

Πιο συγκεκριμένα η στατιστική ανάλυση δεν κατάφερε να αναδείξει ισχυρή θετική 

συσχέτιση μεταξύ της CRP, του CDAI και του Lewis Score. Επιπλέον, σημαντικό 

ποσοστό των ασθενών με νόσο L1 και L3 οι οποίοι εμφάνιζαν βιοχημική και κλινική 

ύφεση όχι μόνο δεν παρουσίασαν βλεννογονική επούλωση, αλλά αντιθέτως στην 

εξέταση με την ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου εντοπίστηκε μέτρια/σοβαρή 

φλεγμονώδης δραστηριότητα. 

Αντιθέτως, τα παθολογικά επίπεδα CDAI και CRP εμφάνισαν ισχυρή συσχέτιση με 

την ενδοσκοπική φλεγμονώδη δραστηριότητα.  
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Τόσο η MRE όσο και η ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου αποδείχθηκαν  

αξιόπιστες μέθοδοι στην  εκτίμηση της ενεργότητας και έκτασης της νόσου Crohn,  

όμως η ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου φάνηκε να είναι πιο ευαίσθητη στην 

απεικόνιση  βλαβών εντοπιζόμενες εγγύτερα του τελικού ειλεού. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εξέταση με την ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού 

εντέρου είναι σε θέση να  προσφέρει αντικειμενική, αξιόπιστη και ανεξάρτητη 

αξιολόγηση της βαρύτητας και της έκταση της φλεγμονής του βλεννογόνου.  

Δεδομένου ότι ο νέος θεραπευτικός στόχος στις ΙΦΠΕ και κατ’ επέκταση στην νόσο 

Crohn είναι η επούλωση του βλεννογόνου, η ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου 

είναι σε  θέση να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τον σχεδιασμό του 

θεραπευτικού πλάνου και την διαχείριση αυτών των ασθενών. 

Η κάψουλα βατότητας είναι μια  εξαιρετικά ανεκτή και  αξιόπιστη μέθοδος για την 

αξιολόγηση της λειτουργικής βατότητας των ασθενών οι οποίοι πρόκειται να 

υποβληθούν σε εξέταση με ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου, η 

αποτελεσματικότητα της  οποίας συγκρίνεται με αυτή των σύγχρονων μεθόδων 

απεικόνισης. Οι ασθενείς οι οποίοι επωφελούνται περισσότερο από την εξέταση με 

κάψουλα βατότητας είναι εκείνοι με γνωστή νόσο Crohn  και προηγούμενη 

εντερεκτομή ή/και συμπτώματα εντερικής απόφραξης.  

Ο κίνδυνος ανεπιθύμητων συμβάντων από την χρήση της κάψουλας βατότητας είναι 

χαμηλός, με το κοιλιακό άλγος και την συμπτωματική κατακράτηση να είναι  οι πιο 

συνηθισμένες επιπλοκές. Στους περισσότερους ασθενείς αυτές οι επιπλοκές 

αποδράμουν αυτόματα, ωστόσο σε ορισμένους ασθενείς είναι αναγκαία η ιατρική, 

ενδοσκοπική ή χειρουργική επέμβαση για τη διαχείρισή τους. 
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9. Περίληψη στην Ελληνική  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  Η ειλεοκολοσκόπηση (ΕΚ), η ενδοσκόπηση με ασύρματη κάψουλα 

λεπτού εντέρου (ΚΛΕ) και η Μαγνητική Εντερογραφία (MRE), αποτελούν 

σημαντικά εργαλεία στην διερεύνηση της ύποπτης και της γνωστής νόσου Crohn 

(CD). 

ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση του ρόλου, της διαγνωστικής απόδοσης και του πρόσθετου 

διαγνωστικού οφέλους της ΚΛΕ σε σχέση με την ΕΚ στην ύποπτη CD, όπως και η 

διερεύνηση της σχέσης της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) και του Crohn’s Disease 

Activity Index (CDAI) με το Lewis Score (LS) και η σύγκριση των ευρημάτων της 

ΚΛΕ με την MRE στην αξιολόγηση της έκτασης της νόσου, σε ασθενείς με γνωστή 

CD. 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Αναδρομική μελέτη 91 ασθενών με ύποπτη CD και 55 

ασθενών με γνωστή CD [30 ασθενείς με νόσο λεπτού εντέρου (L1) και 25 ασθενείς 

με ειλεοκολική εντόπιση (L3)], οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ΚΛΕ στα πλαίσια του 

διαγνωστικού ελέγχου ή της διερεύνησης της έκτασης, εντόπισης και  

δραστηριότητας της νόσου. 

Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε κολοσκόπηση και ΚΛΕ. Η ενδοσκοπική 

φλεγμονώδης δραστηριότητα, αξιολογήθηκε με το LS. Δεδομένα σχετικά με τα 

ευρήματα της κολοσκόπησης, της MRE, της SBCE, του CDAI και της CRP 

ανακτήθηκαν από τα αρχεία των ασθενών και αναλύθηκαν στατιστικά. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στους ασθενείς με ύποπτη CD, η διαγνωστική απόδοση των  

ΕΚ και ΚΛΕ ήταν: Ευαισθησία 81.8 και 63.6%; Ειδικότητα 77.5 και 92.5%, Θετική 
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Προγνωστική Αξία (PPV) 33.3 και 53.85%; Αρνητική Προγνωστική Αξία (NPV) 

96.9 και 94.9%; AUC  0.797 και 0.781, αντίστοιχα. 

Στους ασθενείς με γνωστή CD και κλινικοεργαστηριακή ύφεση, η ΚΛΕ ανέδειξε 

σημαντική φλεγμονή του βλεννογόνου, σε 9 από τους 15 (60.0%) ασθενείς με νόσο 

L1, [μέση (SD) LS: 1599 (1380)] και σε 8 από τους 11 (72.7%) ασθενείς με νόσο L3. 

Στους ασθενείς με νόσο L1, η συσχέτιση των CDAI και CRP με το LS ήταν: 

r=0.317, p=0.088 και r=0.516, p=0.004, αντίστοιχα.  

Η διαγνωστική απόδοση των CDAI και CRP στην πρόβλεψη της ενδοσκοπικής 

δραστηριότητας ήταν: Ευαισθησία 23.8 και 52.4%; Ειδικότητα 100 και 66.7%; PPV 

100 και 78.6%; NPV 36.0 και 37.5%; AUROC 0.70 και 0.69, αντίστοιχα. 

Δεκαεπτά ασθενείς με γνωστή CD υπεβλήθησαν σε  MRE και ΚΛΕ. 

Σε 2 ασθενείς η ΚΛΕ ανέδειξε φλεγμονή εγγύτερα του τελικού ειλεού η οποία δεν 

εντοπίστηκε με την MRE, ενώ  αποκάλυψε την πραγματική έκταση της νόσου σε 9 

από τους 55 ασθενείς με γνωστή  CD. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε ασθενείς με μη ειδική, αλλά ύποπτη συμπτωματολογία για 

CD, η ΚΛΕ παρείχε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την φλεγμονώδη 

δραστηριότητα και την έκταση της νόσου.  Ωστόσο, το πρόσθετο διαγνωστικό όφελος 

από την διερεύνηση με ΚΛΕ στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε κολοσκόπηση με 

απεικόνιση του τελικού ειλεού, ήταν μικρό. 

Η ικανότητα των CDAI και CRP να προβλέψουν την ενδοσκοπική δραστηριότητα 

ήταν περιορισμένη. 

Η ΚΛΕ εμφάνισε  καλύτερη απόδοση συγκριτικά με την MRE όσον αφορά στην 

αναγνώριση της φλεγμονώδους δραστηριότητας εγγύτερα του τελικού ειλεού. 
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10. Περίληψη στην Αγγλική  

Abstract 

BACKGROUND: Ileocolonoscopy (IC), Small Bowel Capsule Endoscopy (SBCE) 

and Magnetic Resonance Enterography (MRE), are essential tools in the investigation 

of suspected and established Crohn's disease (CD). 

AIM: To investigate the role, the diagnostic performance and the additional diagnostic 

benefit of SBCE over IC in suspected CD, to investigate the relationship of C-reactive 

protein (CRP), Crohn's Disease Activity Index (CDAI) and SBCE inflammation 

scoring index (Lewis Score, LS), as well as, to compare SBCE with MRE in CD 

extent evaluation, in patients with established CD. 

PATIENTS AND METHODS: This was a retrospective study of 91 patients with 

suggestive symptoms for CD (chronic abdominal pain and/or diarrhea), as well as of 

55 patients with established CD [30 patients with isolated small bowel (SB) CD (L1) 

and 25 patients with ileocolonic CD (L3)], who underwent SBCE as part of the 

diagnostic workup or for the evaluation of disease extend and activity. All patients 

were evaluated with colonoscopy and SBCE. Data regarding colonoscopy, SBCE, 

MRE, CDAI and CRP were retrieved from our academic institution patient records 

and were analyzed statistically. SBCE inflammation severity was evaluated with LS. 

RESULTS: In patients with suspected CD, the performance of IC and SBCE in CD 

diagnosis (SB or colonic) was: Sensitivity 81.8 and 63.6%; Specificity 77.5 and 

92.5%; Positive Predictive Value (PPV) 33.3 and 53.85%; Negative Predictive Value 

(NPV) 96.9% and 94.9%; Area under the receiver operating characteristic curve 

(AUC) 0.797 and 0.781, respectively.  
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In patients with established CD, SBCE identified significant mucosal inflammation, in 

9 out of 15 (60.0%) L1 patients [mean (SD) LS: 1599 (1380)] and in 8 out of 11 

(72.7%) L3 patients, who were in both clinical and biochemical remission. 

In L1 patients, the correlation of CDAI and CRP with LS was: r=0.317, p=0.088 and 

r=0.516, p=0.004, respectively. The diagnostic performance of CDAI and CRP in 

predicting endoscopic inflammatory activity was: Sensitivity 23.8 and 52.4%; 

Specificity 100 and 66.7%; PPV 100 and 78.6%; NPV 36.0 and 37.5%; AUC 0.70 

and 0.69, respectively. 

Seventeen patients with established CD underwent both MRE and SBCE. 

In 2 patients SBCE identified inflammation of the proximal SB, which was 

undetected by MRE and revealed the true extent of disease in 9 out of the 

aforementioned 55 patients with established CD. 

CONCLUSION: In patients with nonspecific, but suggestive symptoms for CD, 

SBCE offered additional information regarding inflammatory activity and disease 

extent. However, the additional diagnostic benefit in patients with sufficient terminal 

ileum visualization during colonoscopy, was little. 

Both CDAI and CRP ability to predict endoscopic activity was limited. 

MRE and SBCE demonstrated similar performance in disease extent evaluation, 

however SBCE performed better in the identification of proximal CD. 
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