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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ME 
YΡΟΨΙΑ ΝOΣΟΥ CROHN 
 Η φπαρξθ ςυμπτωμάτων ενδεικτικϊν τθσ νόςου τα οποία 

εμμζνουν και που μπορεί να ςχετίηονται ι όχι με 
εξωεντερικζσ εκδθλϊςεισ, κακϊσ και ςυμβατά εργαςτθριακά 
ι/και ακτινολογικά ευριματα. 

 

 Πταν τα αποτελζςματα τθσ ειλεοκολονοςκόπθςθσ και του 
ακτινολογικοφ ελζγχου είναι αρνθτικά ι αςαφι, θ 
Ενδοςκοπικι Κάψουλα (ΕΚ) είναι εξζταςθ πρϊτθσ γραμμισ. 

 

 Είναι χριςιμθ για τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ και τθν εκτίμθςθ τθσ 
ζκταςθσ και τθσ δραςτθριότθτασ τθσ νόςου. 



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ME 
ΔΙΕΓΝΩΣΜΕΝΗ ΝOΣΟ CROHN 
 Διερεφνθςθ τθσ ζκταςθσ τθσ νόςου. 

 Εντοπιςμζνθ Νόςοσ Crohn (NC) ςτο λεπτό ζντερο. 

 Αξιολόγθςθ τθσ δραςτθριότθτασ και τθσ 
ςοβαρότθτασ τθσ γνωςτισ NC. 

 Εκτίμθςθ τθσ βλεννογονικισ εποφλωςθσ. 

 

 Ζλεγχοσ για πικανι επανεμφάνιςθ ι εγγφτερθσ 
επζκταςθσ τθσ νόςου ςε αςκενείσ που ζχουν 
υποβλθκεί ςε χειρουργικζσ επεμβάςεισ. 



ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
 . Η εξζταςθ με ΕΚ είναι εξαιρετικά αςφαλισ για τον 

αςκενι. 

 Η μόνθ αντζνδειξθ που ζχει θ SB3 είναι θ φπαρξθ 
γνωςτισ ςτζνωςθσ του λεπτοφ εντζρου. 



ΣΚΟΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Να διερευνιςουμε τθ διαγνωςτικι 

ακρίβεια τθσ εντεροςκόπθςθσ με 
κάψουλα ςε αςκενείσ με  

          i) Yποψία Nόςου Crohn (NC). 

         ii) Eπιβεβαιωμζνθ  NC. 



ΜΕΘΟΔΟΙ 

Αναδρομικι ανάλυςθ ςε προοπτικά ςυλλεγζν 
αρχειακό υλικό *Μάρτιοσ 2003 - Μάρτιοσ 
2017+ των ευρθμάτων ςυμβατϊν με νόςο 
Crohn, ανάμεςα ςε 5.467 αςκενείσ που 
υποβλικθκαν ςε εντεροςκόπθςθ με κάψουλα 
ςτο Τμιμα μασ, το οποίο κεωρείται 
τριτοβάκμιο κζντρο αναφοράσ για τθ 
ςυγκεκριμζνθ εξζταςθ. 



ΜΕΘΟΔΟΙ 
 Ευριματα ςυμβατά με 

ΝC κεωρικθκαν θ 
ανεφρεςθ αφκωδϊν ι 
βακζων ελκϊν με 
φλεγμονι του 
ενδιάμεςου 
βλεννογόνου. 



ΜΕΘΟΔΟΙ  



ΜΕΘΟΔΟΙ 
 Pill cam SB,SB2 SB3 Given Imaging 

 

 Ηλικία αςκενϊν 23 εϊσ 82 ετϊν (μ.ο τα 52 ζτθ)  

 

 Κατακράτθςθ τθσ ΕΚ είχαμε ςε 5 αςκενείσ, από τουσ 
οποίουσ ςτουσ 4 θ κάψουλα διιλκε με τθν λιψθ 
κορτιηόνθσ, ενϊ ςε ζναν αςκενι αφαιρζκθκε 
χειρουργικά. 

 



ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 Ευριματα ςυμβατά με NC 

ανευρζκθκαν ςε 519 από 
τουσ 3.467 αςκενείσ που 
υποβλικθκαν ςτθν εξζταςθ 
για τθ διερεφνθςθ  
Αιμορραγίασ Ρεπτικοφ 
Αδιευκρίνιςτθσ Αιτιολογίασ 
(ΑΡΑΑ) (14.9%). 

 



ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 Σε 371 από τουσ 968 

αςκενείσ (38.3%),οι οποίοι 
είχαν ωσ κφρια ςυμπτϊματα 
κοιλιακό άλγοσ ι/και 
διαρροϊκζσ κενϊςεισ με 
αρνθτικό ιςτορικό λιψθσ 
αςπιρίνθσ ι ΜΣΑΦ + δείκτεσ 
φλεγμονισ. 

 



ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 Aπό τουσ 641 αςκενείσ 

με διαγνωςμζνθ NC του 
παχζοσ εντζρου ι του 
τελικοφ ειλεοφ,οι 217 
είχαν ςυμμετοχι του 
εγγφσ λεπτοφ εντζρου 
(33.85%).   

 



ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 36 αςκενείσ με ιςτορικό 

εκτομισ τελικοφ ειλεοφ και 
δεξιά θμικολεκτομι λόγω 
τθσ νόςου,υποβλικθκαν ςε 
κάψουλα 6-12 μινεσ 
μετεγχειρθτικά. 

 Σε 13 από αυτοφσ 
ανιχνεφτθκε υποτροπι ςτον 
νεοτελικό ειλεό (36.1%).  



ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ 
Η εντεροςκόπθςθ με κάψουλα είναι μια 

πολφτιμθ εξζταςθ για τθ διάγνωςθ NC ςε 
αςκενείσ με υποψία τθσ νόςου, αλλά και για 
τθν εκτίμθςθ τθσ ζκταςθσ και τθσ βαρφτθτασ 
τθσ νόςου ςε εκείνουσ με διαγνωςμζνθ NC.  



              ΣΑΣ ΕΥΧΑΙΣΤΩ 


