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Η ενδοσκοπική κάψουλα (οισοφάγου, λεπτού και παχέος εντέρου) είναι η 

μοναδική προς το παρόν μη επεμβατική μέθοδος απεικόνισης και διερεύνησης του 

γαστρεντερικού βλεννογόνου. Συγκαταλέγεται στις νεότερες απεικονιστικές τεχνικές, 

έχοντας λάβει έγκριση προς κλινική χρήση τον Αύγουστο του 2001. Συγκρινόμενη με 

τις διαθέσιμες ενδοσκοπικές μεθόδους η εφαρμογή της θεωρείται γενικά ασφαλής. 

Ωστόσο, σημαντικές επιπλοκές όπως η κατακράτηση στον γαστρεντερικό σωλήνα και 

η εισρόφηση αυτής μπορεί να συμβούν. 

Κατακράτηση της κάψουλας. Ορίζεται ως η παραμονή της κάψουλας σε 

στενωτική περιοχή του γαστρεντερικού σωλήνα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

των 2 εβδομάδων από την κατάποσή της, ή η ανάγκη εξειδικευμένης φαρμακευτικής, 

ενδοσκοπικής ή χειρουργικής παρέμβασης για την επίτευξη της αποβολής της [1]. Η 

κατακράτηση διακρίνεται από τις τοπικές ανωμαλίες προώθησης στο γαστρεντερικό 

σωλήνα, όπου η κάψουλα παραμένει για διάστημα μεγαλύτερο της μιας ώρας αλλά 

επιτυγχάνεται τελικά η προώθησή της με τον εντερικό περισταλτισμό. 

Η επιπλοκή μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε επίπεδο του πεπτικού σωλήνα, 

και οφείλεται σε διάφορα αίτια. Κατακράτηση εξαιτίας στενώσεων νόσου Crohn, 

ενδοαυλικών όγκων λεπτού εντέρου, εντεροπάθειας από μη στερινοειδή 

αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) και μετεγχειρητικές συμφύσεις έχουν ευρέως 

περιγραφεί [2-7]. Εντερικές στενώσεις απότοκες μετακτινικής εντερίτιδας ή 

χειρουργικών αναστομώσεων είναι επίσης καλά τεκμηριωμένες αιτίες της επιπλοκής 

[8-11]. Λιγότερο συχνά αίτια αποτελούν τα εκκολπώματα. Περιστατικά 

κατακράτησης σε εκκολπώματα Zenker, δωδεκαδακτύλου, νήστιδος, ειλεού και 



Meckel έχουν δημοσιευθεί [12-16]. Ως σπάνια αίτια αναφέρονται περιπτώσεις 

εντερικών στενώσεων απότοκες ηωσινοφιλικής και ισχαιμικής εντερίτιδος, 

κρυπτογενούς πολυεστιακής ελκωτικής στενοποιού εντερίτιδος και φυματιώδους 

εντεροκολίτιδος [6,9,17,18]. Ασυνήθης περίπτωση κατακράτησης σε ειλεοορθικό 

συρίγγιο σε ασθενή με αδιάγνωστη νόσο Crohn έχει επίσης τεκμηριωθεί [19]. 

Εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις αποτελούν τα περιστατικά κατακράτησης στον 

κρικοφαρυγγικό σφικτήρα και στο σώμα του οισοφάγου εξαιτίας οισοφαγικού 

σπασμού [9,20,21]. 

Η ακριβής συχνότητα της επιπλοκής δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί. Η 

συχνότητα κατακράτησης στις διάφορες μελέτες ποικίλει ευρέως από 0-21%, 

εξαρτώμενη από την ένδειξη για την εξέταση και την επιλογή των ασθενών [22,23]. 

Το αδιαμφισβήτητα υψηλό ποσοστό του 21% έχει καταγραφεί σε μελέτη ασθενών με 

μεγάλη κλινική και/ή ακτινολογική υποψία εντερικής αποφράξεως [23]. Ένας 

επιπλέον λόγος που δυσχεραίνει την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων για την 

συχνότητα της επιπλοκής είναι το γεγονός ότι μεγάλος όγκος δημοσιεύσεων αφορά 

την παρουσίαση μεμονωμένων περιστατικών (case reports, case series). Στην κλινική 

πράξη, η συνολική επίπτωση της κατακράτησης έχει αδρά υπολογιστεί χαμηλή, 

περίπου 1%-2%, με τα δύο τρίτα των περιπτώσεων να αφορούν ασθενείς με 

στενώσεις απότοκες νόσου Crohn [24]. 

Με βάση τις ενδείξεις διενέργειας ενδοσκόπησης με κάψουλα, ο κίνδυνος 

κατακράτησης συνοψίζεται στον πίνακα που ακολουθεί [25]. Η απόκλιση στη 

συχνότητα της επιπλοκής στις μελέτες με την ίδια ένδειξη ερμηνεύεται εύκολα με 

βάση την αυστηρότητα των κριτηρίων επιλογής και αποκλεισμού των ασθενών που 

εφαρμόστηκαν στην κάθε μία χωριστά. Σημειώνεται ότι στις περισσότερες μελέτες, 

ιδιαίτερα σε αυτές που αφορούσαν ασθενείς με γνωστή ή πιθανολογούμενη νόσο 

Crohn, οι υψηλού κινδύνου ασθενείς για εντερικές στενώσεις ή απόφραξη του λεπτού 

εντέρου αποκλείστηκαν με βάση το ιστορικό και τον προηγηθέντα ακτινολογικό 

έλεγχο. Με δεδομένο ότι μέχρι και το 29% των ασθενών με γνωστή νόσο Crohn 

αποκλείστηκαν τελικά από τις μελέτες αυτές, προκύπτει ότι η απουσία ακτινολογικού 

ελέγχου στους συγκεκριμένους ασθενείς θα αύξανε κατακόρυφα τον κίνδυνο 

κατακράτησης έως και στο 33% των περιπτώσεων [26]. Επιπλέον, από τις μελέτες 

αυτές γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο φυσιολογικός ακτινολογικός έλεγχος τελικά δεν 

δύναται να εξασφαλίσει και την ανεπίπλεκτη ενδοσκόπηση με κάψουλα. 

 



Ένδειξη για ενδοσκοπική κάψουλα Εύρος του αναφερόμενου κινδύνου 

κατακράτησης στη βιβλιογραφία 

Αιμορραγία αδιευκρίνιστης αιτιολογίας 0-6.2% 

Πιθανολογούμενη νόσος Crohn 0-5% * 

Γνωστή νόσος Crohn 4-8% * 

Κληρονομικά σύνδρομα πολυποδίασης 2.5% ** 

Κοιλιοκάκη 0% 

Κοιλιακό άλγος 0-10% 

 

Πίνακας: Κίνδυνος κατακράτησης με βάση την ένδειξη για ενδοσκοπική κάψουλα.  
* Έως και το 29% των ασθενών αποκλείστηκαν από τις μελέτες μετά από ακτινολογικό έλεγχο για πιθανές 

στενώσεις 

** Μέσος κίνδυνος επί συνόλου 162 ασθενών από 7 σχετικές μελέτες 

 

Κλινική εικόνα κατακράτησης. Η παραμονή της κάψουλας κεντρικότερα 

μιας στενωτικής περιοχής λόγω του σχήματος και της λείας επιφάνειάς της συνήθως 

δεν προκαλεί πλήρη απόφραξη και οι περισσότεροι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί. 

Η υποψία κατακράτησης τίθεται όταν δεν απεικονιστεί το τυφλό και ο ασθενής δεν 

αναφέρει την αποβολή της, και επιβεβαιώνεται με απλή ακτινογραφία κοιλίας. Στις 

λαμβανόμενες ενδοσκοπικές εικόνες μπορεί να υπάρχει απεικόνιση της 

αποφράσσουσας βλάβης ή επαναλαμβανόμενες εικόνες της ίδιας περιοχής του 

εντερικού βλεννογόνου. Εάν κατά την διάρκεια της καταγραφής απεικονιστεί το 

τυφλό, παρακολούθηση του ασθενούς δεν απαιτείται. Η συνάντηση ομοφωνίας 

International Conference on Capsule Endoscopy (ICCE) δεν έχει ορίσει συγκεκριμένο 

χρονικό περιθώριο για την αφαίρεση της κάψουλας [1]. Το μεγαλύτερο διάστημα 

ασυμπτωματικής κατακράτησης που έχει περιγραφεί είναι οι 38 μήνες [27]. Οι 

περιπτώσεις συμπτωματικής εντερικής απόφραξης που απαιτούσαν ενδοσκοπική ή 

χειρουργική αφαίρεση της κάψουλας είναι λίγες [4,8,11,16,28-31], ενώ ακόμη 

λιγότερες είναι αυτές στις οποίες η κατακράτηση οδήγησε σε διάτρηση [32-35]. Στις 

τελευταίες περιπτώσεις η υποκείμενη παθολογία ήταν νόσος Crohn στους τρεις από 

τους τέσσερις ασθενείς και εκτεταμένες εντερικές συμφύσεις στον τέταρτο. 

Κατακερματισμός της κάψουλας εντός του εντέρου έχει αναφερθεί σε 2 περιπτώσεις 

[5,17]. Αποφρακτικά συμπτώματα εμφανίστηκαν σε έναν από τους δύο ασθενείς, 

αλλά διάτρηση σε κανέναν. Μια ασυνήθης, οξεία και σημαντική επιπλοκή απότοκη 



κατακράτησης της κάψουλας, η βακτηριδιαιμία, έχει περιγραφεί σε ασθενή με νόσο 

Crohn [36]. Στον ασθενή χορηγήθηκε αντιβιοτική αγωγή και πρεδνιζολόνη, με 

συνέπεια την επιτυχή αντιμετώπιση της βακτηριδιαιμίας και την αποβολή της 

κάψουλας. 

Η αντιμετώπιση της επιπλοκής μπορεί να είναι συντηρητική, ενδοσκοπική ή 

χειρουργική. Με δεδομένο ότι η κατακράτηση διατρέχει στις πλείστες των 

περιπτώσεων ασυμπτωματικά, η στρατηγική της αναμονής υπό παρακολούθηση του 

ασθενούς συνήθως προτιμάται, ιδίως σε περιπτώσεις όπου η ενδοσκοπική προσέγγιση 

[12-14,37-39] της περιοχής κατακράτησης δεν είναι εφικτή. Συντηρητική θεραπεία 

εφαρμόζεται σε ασυμπτωματικούς ασθενείς και σε ασθενείς χωρίς ένδειξη 

χειρουργικής θεραπείας της υποκείμενης αιτίας κατακράτησης. Στις περιπτώσεις 

αυτές, αυτόματη αποβολή της κάψουλας αναφέρεται στο 52%-57% των ασθενών 

[6,40]. Στις περιπτώσεις που η χειρουργική αντιμετώπιση κριθεί αναγκαία, η 

λαπαροσκοπική προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί εναλλακτικά της συμβατικής 

χειρουργικής της ανοιχτής κοιλίας [41]. 

Πρόληψη της κατακράτησης. Παρά την συσσωρευμένη εμπειρία με την 

ενδοσκοπική κάψουλα, δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος πρόβλεψης και πρόληψης της 

επιπλοκής. Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού αναφορικά με τα συμπτώματα του 

ασθενούς (κοιλιακό άλγος, ναυτία, μετεωρισμός) και το ιστορικό νόσου Crohn, 

κατανάλωσης ΜΣΑΦ τους προηγούμενους 2 μήνες, κοιλιακών επεμβάσεων ή 

ακτινοθεραπείας, είναι ίσως ο απλούστερος και καλύτερος τρόπος πρόβλεψης της 

επιπλοκής. Οι απεικονιστικές τεχνικές, συμβατική εντερόκλυση και διάβαση του 

λεπτού εντέρου αλλά και οι νεότερες τεχνικές της CT / MR εντερόκλυσης σε 

μικρότερο βαθμό, υποεκτιμούν ή υπερεκτιμούν τις στενώσεις του γαστρεντερικού 

[42-46], και δεν εγγυώνται την ασφαλή δίοδο της κάψουλας. 

Έτερος τρόπος πρόληψης της κατακράτησης αποτελεί η χρήση της κάψουλας 

βατότητας η οποία παρέχει άμεση απόδειξη της βατότητας του εντερικού αυλού 

ακόμη και σε ασθενείς με ακτινολογική εικόνα στενώσεων, διαχωρίζοντας τις 

άκαμπτες ινώδεις στενώσεις από τις εύκαμπτες. Ωστόσο, οι δύο [47,48] από τις 

τέσσερις [47-50] πρώτες μελέτες έθεσαν αμφιβολίες για την ασφαλή χρήση της, και 

σήμερα διατίθεται η δεύτερης γενιάς κάψουλα βατότητας (Agile patency capsule). Τα 

υπάρχοντα δεδομένα για την κάψουλα αυτή είναι σχετικά περιορισμένα [51], ωστόσο, 

τα πρώτα αποτελέσματα για την ασφαλή πρόβλεψη του κινδύνου κατακράτησης είναι 

ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά [52,53]. 



Εισρόφηση της κάψουλας. Αποτελεί εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή της 

μεθόδου. Η διάρκεια της συνήθως κυμαίνεται από δευτερόλεπτα έως λίγα λεπτά [54-

56] μιας και με το αντανακλαστικό του βήχα επέρχεται η αποβολή της από τους 

βρόγχους. Παρατηρείται συνήθως σε ηλικιωμένους ασθενείς και σε άτομα με 

διαταραχές της κατάποσης. 

Σπάνια η εισρόφηση έχει ως αποτέλεσμα την κατακράτηση της κάψουλας 

στους βρόγχους [57-61] και την ανάγκη βρογχοσκόπησης για την αφαίρεσή της. 

Υποκείμενη νευρολογική νόσος αναγνωρίζεται συνήθως στις περιπτώσεις αυτές και η 

κλινική σημειολογία περιλαμβάνει ελάχιστα και μη θορυβώδη συμπτώματα όπως 

ήπια οδυνοφαγία, δυσφαγία ή βήχα, καθυστερώντας τη διάγνωση ακόμη και πέραν 

του 24ωρου [59-61]. Ο ακτινολογικός έλεγχος του θώρακα επιβεβαιώνει τη διάγνωση 

στις περιπτώσεις που δεν έχει μελετηθεί η καταγραφή της ενδοσκοπικής κάψουλας. 

Επίσημες συστάσεις για την πρόληψη της εισρόφησης δεν υπάρχουν. Ωστόσο, 

η απευθείας εισαγωγή της κάψουλας στο δωδεκαδάκτυλο με τη βοήθεια διαφόρων 

εξαρτημάτων μεταφοράς κατά τη διάρκεια συμβατικής ενδοσκόπησης [62-64] έχει 

προταθεί σε όλους τους ασθενείς με διαταραχές της κατάποσης [56]. Η ίδια τακτική 

θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε όσους ασθενείς αδυνατούν να καταπιούν την 

κάψουλα μετά από 2-3 προσπάθειες, ενώ σε περιπτώσεις δυσχερούς κατάποσης 

σκόπιμη κρίνεται η επιβεβαίωση της εισόδου της στον στόμαχο με το σύστημα 

παρακολούθησης της ενδοσκοπικής εξέτασης σε πραγματικό χρόνο (real time viewer) 

[56]. 

Συμπεράσματα. Η κατακράτηση της κάψουλας αποτελεί την κύρια επιπλοκή 

της μεθόδου, με συνολική επίπτωση της τάξεως του 1%-2% (0%-21%, εξαρτώμενη 

από την ένδειξη). Η επιπλοκή μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε επίπεδο του πεπτικού 

σωλήνα και στις περισσότερες περιπτώσεις διατρέχει ασυμπτωματικά. Ωστόσο, η 

κατακράτηση μπορεί να επιπλακεί με συμπτωματική εντερική απόφραξη και ανάγκη 

ενδοσκοπικής ή χειρουργικής της αφαίρεσης, ή σπανιότερα με εντερική διάτρηση. 

Ασφαλής τρόπος πρόβλεψης και πρόληψης της επιπλοκής δεν υπάρχει. Οι 

ακτινολογικές μεθόδους υπερεκτιμούν ή υποεκτιμούν τις στενώσεις ενώ ο ρόλος της 

δεύτερης γενιάς κάψουλας βατότητας (Agile patency capsule) χρήζει περαιτέρω 

αξιολόγησης. Η λήψη ενός προσεκτικού ιστορικού είναι πιθανά ο απλούστερος 

τρόπος πρόβλεψης της επιπλοκής. Η εισρόφηση, τέλος, αποτελεί εξαιρετικά σπάνια 

επιπλοκή της μεθόδου. 
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