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Περίληψη 

 

Τίτλος: Συσχέτιση παραγόντων κινδύνου ΑΕΕ με τη βαρύτητα του πρώτου ισχαιμικού ΑΕΕ 

 

Εισαγωγή Τα αγγειακα εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) αποτελούν την 4η αιτία θανάτου στις ΗΠΑ, 

σύμφωνα με τελευταία δεδομένα από την AHA/ASA, την 3η αιτια θανάτου στην ΕΕ και την 

κυριότερη αιτία σοβαρής και μακροχρόνιας αναπηρίας. Η αποτελεσματική πρωτογενής πρόληψη 

παραμένει η καλύτερη προσέγγιση για τη μείωση της επίπτωσης των εγκεφαλικών επεισοδίων. 

Μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί αρκετές πρσπάθειες εκτίμησης της επίπτωσης των ισχαιμικών 

ΑΕΕ με βάση τους παράγοντες κινδύνου που αναδεικνύουν την αιτιολογική σχέση μεταξύ αυτών 

και του κινδύνου εμφάνισης ενός ισχαιμικού ΑΕΕ.  Ωστόσο, λίγες, διάσπαρτες και αρκετά 

αντικρουόμενες παραμένουν οι αναφορές που συσχετίζουν τους παράγοντες κινδύνου και 

ποικίλες σχετικές θεραπείες με τη βαρύτητα των εγκεφαλικών επεισοδίων αλλά και με τη 

συνολική αναπηρία που συνοδεύει έκτοτε τον ασθενή. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η 

σύνοψη των πιο συχνών παραγόντων κινδύνου και η ρύθμιση αυτών μέσω της αντίστοιχης  

φαρμακευτικής αγωγής αναφορικά με τη βαρύτητα ενός πρωτο - διεγνωσθέντος ισχαιμικού ΑΕΕ 

και τη συνολική αναπηρία που προκύπτει από αυτό.  

 

Μεθοδολογία Η παρούσα μελέτη ήταν προοπτική. Ο πληθυσμός της μελέτης περιλαμβάνει 

ασθενείς με πρωτο – διαγνωσθέν ισχαιμικό ΑΕΕ, θρομβολυθέντες και μη, που προσήλθαν στη 

Νευρολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ μεταξύ Ιουνίου 2017 και Μαΐου 2018. Έγινε καταγραφή των 

εξής παραγόντων κινδύνου: ηλικία, φύλο, δείκτης μάζας σώματος, κάπνισμα, φυσική άσκηση, 

δυσλιπιδαιμία, αρτηραική υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, κολπική μαρμαρυγή, άπνοιες ύπνου 

και θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης. Επίσης, καταγράφηκε η χρόνια φαρμακευτική αγωγή 

των ασθενών που αντιστοιχεί στις παραπάνω νοσολογικές οντότητες. Η συλλογή των δεδομένων 

έγινε μέσω προσωπικής συνέντευξης, τηλεφωνικής επικοινωνίας και ανασκόπησης των ιατρικών 

αρχείων, σύμφωνα με τα οποία καταγράφηκε και ο βαθμός επαρκούς ελέγχου των παραγόντων 

κινδύνου. Τα παραπάνω δεδομένα συσχετίστηκαν με τη βαρύτητα του ΑΕΕ, στην οξεία φάση και 

στο εξιτήριο των ασθενών, μέσω της κλίμακας NIHSS και με την επακόλουθη λειτουργική 

αναπηρία, κατά την έξοδο από το νοσοκομείο και 3 μήνες μετά, μέσω της κλίμακας mRS. 

 

Αποτελέσματα Μελετήθηκαν 119 ασθενείς, 70 άντρες και 49 γυναίκες. Η αρχική βαρύτητα του 

ΑΕΕ ήταν μικρότερη στο γυναικείο πληθυσμό, ενώ όσον αφορά την ηλικία παρουσίασε θετικά 
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γραμμική συσχέτιση τόσο με τη βαρύτητα του επεισοδίου, όσο και με την επακόλουθη 

λειτουργική αναπηρία. Η σωστή ρύθμιση της ΑΥ συσχετίστηκε με καλύτερη κλινική εικόνα 

τόσο στην οξεία φάση (NIHSS: 5,24 έναντι αρρύθμισης ΑΥ: 10,38), όσο και στο εξιτήριο 

(NIHSS: 1,65 έναντι 7,77) και με καλύτερο πρώιμο (mRS: 1,88 έναντι 2,97) και μακροχρόνιο 

λειτουργικό αποτέλεσμα (mRS: 1,80 έναντι 2,95). Επίσης, η κατηγορία αντιυπερτασικών 

φαρμάκων που ευνοούν το σχηματισμό αγγειοτενσίνης II συσχετίστηκαν με μικρότερη βαρύτητα 

(ΝΙΗSS εισαγωγής: 8,53 και εξόδου: 4,76) συγκριτικά με τα αντιυπερτασικά – καταστολείς του 

σχηματισμού αγγειοτενσίνης II (ΝΙΗSS εισαγωγής: 17 και εξόδου: 8,86) και με καλύτερο 

πρώιμο λειτουργικό αποτέλεσμα (mRS Ang II: 2,38 έναντι non Ang II: 3,6). Ασθενείς με ΣΔ, 

ανεξάρτητα αν θρομβολύθηκαν  ή όχι, δεν εμφάνισαν ΣΣ διαφορές ούτε στη βαρύτητα του 

εγκεφαλικού επεισοδίου, ούτε στο λειτουργικό αποτέλεσμα. Μεταξύ των θρομβολυθέντων 

ασθενών, εκείνοι με ΣΔ δεν παρουσίασαν σχεδόν καμία βελτίωση στην κλινική τους εικόνα 

(NIHSS εισαγωγή – έξοδος: 0,86) σε αντίθεση με τους υπόλοιπους (6,96). Η ΚΜ συνδέθηκε με 

ΑΕΕ μεγαλύτερης βαρύτητας (ΝΙΗSS εισαγωγής: 13,26 έναντι 6,88 των υπόλοιπων ασθενών, 

ΝΙΗSS εξόδου: 7,08 έναντι 4,33) και χειρότερη πρώιμη λειτουργική κατάσταστη (mRS: 3,53 

έναντι 2,14). Η έκβαση των αθενών που λάμβαναν αντιπηκτικά και κυρίως NOAC, στα 

περισσότερα μέτρα εκτίμησης είτε της βαρύτητας, είτε του λειτουργικού αποτελέσματος ήταν 

αισθητά καλύτερη. Τέλος, ασθενείς που λάμβαναν αντιαιμοπεταλιακό παράγοντα, 

αντιυπερτασικό και στατίνη παρουσίασαν μία υπεροχή έναντι άλλων φαρμακευτικών 

συνδυασμών ως προς τη βαρύτητα και το λειτουργικό αποτέλεσμα. 

 

Συμπεράσματα Από το σύνολο των παραγόντων κινδύνου, μόνο η ηλικίας και η ΚΜ φάνηκε να 

επηρεάζουν αρνητικά σε μεγάλο βαθμό τη βαρύτητα του ΑΕΕ, αλλά και τη λειτουργική 

αναπηρία, που οφείλεται σε αυτό. Όσον αφορά τη σωστή ρύθμιση των παραγόντων κινδύνου, 

μόνο ο επαρκής έλεγχος της ΑΥ συνδυάστηκε με σαφώς μικρότερη βαρύτητα και ελάχιστα 

επηρεασμένη λειτουργικότητα των ασθενών. Σχετικά με την επίδραση των φαρμακευτικών 

παραγόντων, ενδιαφέρον αποτελεί η υπεροχή των ενισχυτών του σχηματισμού αγγειοτενσίνης II 

έναντι των κατασταλτών, η συμβολή των αντιπητικών παραγόντων και κυρίως των ΝΟΑC και ο 

συνδυασμός τριπλής θεραπευτικής αγωγής με αντιαιμοπεταλιακό παράγοντα, αντιυπερτασικό και 

στατίνη ως προς τη βαρύτητα του ΑΕΕ και το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα. Τέλος, η 

θρομβόλυση φάνηκε να μην αλλάζει την πορεία του ΑΕΕ σε ασθενείς με ΣΔ. 
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Αbstract 

 

Title: Correlation of stroke risk factors with the severity of first ischemic stroke 

  

Background Ιschemic stroke remains one of the main causes of morbidity and mortality 

worldwide. It is ranked as the 4th cause of death in the United States and 3rd in Europe. Moreover, 

it is considered as the leading cause of severe, long-term disability. Primary prevention represents 

the best approach for the reduction of ischemic stroke incidence and burden. To date, there are 

numerous reports in the literature regarding the causative effect of the risk factors on the 

incidence of the ischemic stroke. However, their correlation with initial stroke severity and the 

functional outcome are not well established as of yet.  

 

Aim This study aims to correlate the stroke risk factors, their control and their treatment with the 

severity of the first ischemic stroke and its functional outcome. 

 

Methods The participants included in this prospective study were patients with a first-diagnosed 

ischemic stroke, either thrombolysed or not. A medical history focused on their risk factors (age, 

sex, exercice, dyslipidemia, hypertension, obesity, diabetes mellitus, atrial fibrillation) and 

chronic medical treatment was recorded. We compared all the aforementioned risk factors with 

the severity and the functional outcome. The stroke severity was evaluated with NIHSS scale that 

was conducted on the admission and on discharge. The functional outcome was assessed with 

mRS scale pre- stroke, on discharge and 3 months later.  

 

Results Data were obtained from 119 patients, 70 men and 49 women. The initial severity was 

greater in males compared to their female counterparts. Furthermore, there was a positive 

correlation of age with the stroke severity and the functional outcome. Patients with controlled 

hypertension had a lesser stroke severity on admission (NIHSS: 5,24 vs non controlled 

hypertension: 10,38) and on discharge (NIHSS: 1,65 vs 7,77), a better early functional outcome 

(mRS: 1,88 vs 2,97) and long-term functional outcome (mRS: 1,80 vs 2,95). The use of 

antihypertensive drugs that increase angiotensin II formation was associated with less severe 

ischemic stroke (ΝΙΗSS admission: 8,53 and discharge: 4,76)  compared to antihypertensive 

drugs that suppress angiotensin II formation (ΝΙΗSS admission: 17 and discharge: 8,86) and 

better early functional outcome (mRS Ang II: 2,38 vs non Ang II: 3,6). No significant differences 
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noted in diabetic stroke patients who were treated with thrombolysis compared to the non-

thrombolysed ones, neither in the stroke severity nor in the functional recovery. Diabetic stroke 

patients showed no improvement in clinical outcome (NIHSS admission – discharge: 0,86) after 

thrombolytic treatment, compared to thrombolysed non-diabetic patients (6,96). Atrial fibrillation 

was associated with increased neurological severity (ΝΙΗSS admission: 13,26 vs non AF: 6,88, 

ΝΙΗSS discharge: 7,08 vs 4,33) and poor early functional outcome (mRS: 3,53 vs 2,14). Patients 

treated with anticoagulant therapy, especially NOACs, developed mild neurological symptoms 

and had better functional recovery. Prior treatment with a three-drug combination, (antiplatelets, 

antihypertensives and statins) influenced both stroke severity and functional outcome. 

 

Conclusion Age and atrial fibrillation were the only risk factors that were associated with 

increased neurological severity and greater functional disability. Adequate hypertension control 

was correlated with reduced stroke severity and better functional outcome. Additionally, the 

pharmacological agents that increase Ang II formation, anticoagulation therapy and the three-

drug combination (antiplatelet, antihypertensive and statin) were associated with reduced 

neurological severity and improved therapy outcomes. Thrombolysis didn’t change the course of 

the stroke in diabetic patients. A study including larger numbers of patients is needed in order to 

elucidate the effect of other stroke risk factors on initial stroke severity. 

 

Key words: ischemic stroke; stroke risk factors; risk factor control; hypertension; diabetes 

mellitus; atrial fibrillation; antihypertensive drugs; anticoagulation therapy; statin; stroke severity; 

functional outcome 
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Συντομογραφίες 

 

ΑΕΕ: αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 

ΔΛΔ: δυσλιπιδαιμία 

ΑΥ: αρτηριακή υπέρταση 

ARBs: αποκλειστές υποδοχέων αγγειοτενσίνης 

ACEIs: αναστολείς τοιυ μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης 

CCBs: αναστολείς διάυλων ασβεστίου  

ΣΔ: σακχαρώδης διαβήτης  

ΗbA1C: γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη 

ΑΜΡΚ: 5΄ ΑΜΡ –activated protein kinase 

ΚΜ: κολπική μαρμαρυγή 

VKA: vitamin K antagonist, κουμαρινικά 

ΝΟΑC: new oral anticoagulants, νεότερα αντιπηκτικά 

ΣΝ: στεφανιαία νόσος 

ΑΦ: αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα 

ΣΥΑ: σύνδρομο υπνικής άπνοιας 

Ang II: φάρμακα που ευνοούν το σχηματισμό αγγειοτενσίνης ΙΙ 

non Αng II: φάρμακα που καταστέλλουν το σχηματισμό αγγειοτενσίνης ΙΙ 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Επιδημιολογικά στοιχεία ισχαιμικών αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων  

 

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) αποτελούν την 4η αιτία θανάτου στις ΗΠΑ, σύμφωνα 

με τελευταία δεδομένα από την ΑΗΑ/ASA1, ενώ στην Ευρώπη αποτελούν την 3η αιτία 

θνητότητας του 21ου αιώνα, μετά τις καρδιοπάθειες και τον καρκίνο.2 Στις ΗΠΑ, κάθε χρόνο, 

καταγράφονται περίπου 795 000 ισχαιμικά ΑΕΕ· τα 610 000 εξ΄αυτών αποτελούν 

πρωτοεμφανιζόμενα επεισόδια.3 Κατά το έτος 2015, στην υφήλιο, καταγράφηκαν συνολικά 3 

εκατομμύρια θάνατοι λόγω ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων, ενώ το 11.8% των θανάτων που 

σημειώθηκαν παγκοσμίως οφείλονταν σε αυτά.4 

Ωστόσο, αποτελέσματα πρόσφατων δημοσιεύσεων φαίνονται ελπιδοφόρα καθώς 

παρουσιάζεται μία μείωση της τάξεως του 3 – 4% της επίπτωσης του πρώτου επεισοδίου 

ισχαιμικού ΑΕΕ τον τελευταίο περίπου μισό αιώνα.1 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα 

δεδομένα από την Tromso Study, σύμφωνα με τα οποία η επίτευξη σωστού ελέγχου ποικίλων 

παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάματα οδήγησε σε μείωση της επίπτωσης των 

ισχαιμικών επεισοδίων κατά 57% από το 1995 εώς το 2012.5 Επίσης, πτώση και του ποσοστού 

θνητότητας παρουσίαστηκε την προηγούμενη δεκαετία κατά 37% σε χώρες υψηλού εισοδήματος 

και κατά 14% σε χώρες με μέσο ή χαμηλό εισόδημα.6 

Τα ΑΕΕ είναι η κυριότερη αιτία σοβαρής και μακροχρόνιας αναπηρίας, ιδίως σε ηλικίες 

>60 ετών.1 Τα περιθώρια ανάρρωσης και το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα μετά από ένα 

ισχαιμικό επεισόδιο ποικίλουν και εξαρτώνται αρχικά από τη βαρύτητα του επεισοδίου αλλά και 

από το αν ή όχι ο ασθενής έχει λάβει θεραπεία με ενδοφέβια θρομβόλυση ή μηχανική 

θρομβεκτομή. Σημαντικό ρόλο στην αρχική βαρύτητα, στην έκβαση ένος ισχαιμικού ΑΕΕ και 

στη λειτουργικότητα του ατόμου μετά το επεισόδιο, φαίνεται να κατέχουν αρκετοί παράγοντες 

κινδύνου, μερικοί εκ των οποίων είναι: η ηλικία, το φύλο, η δυσλιπιδαιμία, η αρτηριακή 

υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης και η κολπική μαρμαρυγή.9,77,81,88,91 

 Όσον αφορά οικονομικά στοιχεία σχετιζόμενα με το κόστος των αγγεακών εγκεφαλικών 

επεισοδίων, δεν υπάρχουν ακριβή δημοσιευμένα δεδομένα από όλες τις χώρες της ΕΕ. 

Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί το συνολικό ποσό των 40.1 δισεκατομμυρίων $, το οποίο 

υπολογίσθηκε πως αντιστοιχεί στις δαπάνες για τη θεραπεία και την αποκατάσταση την περίοδο 

2013- 2014 στις ΗΠΑ.64 

 



ΠΜΣ Νευροεπιστήμες 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

   
 

 8

1.2 Παράγοντες κινδύνου – Αναγκαίοτητα ανεύρεσης παραγόντων που επιδρούν στην 

έκβαση του ΑΕΕ 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα ΑΕΕ αποτελούν ένα μείζον πρόβλημα της σημερινής 

κοινωνίας, με τα ποσοστά θνητότητας αλλά και αναπηρίας που τα συνοδεύουν να είναι 

εξαιρετικά υψηλά. Μέσω της πρωτογενούς πρόληψης, έχει επιτευχθεί σημαντική μείωση της 

επίπτωσης των ισχαιμικών ΑΕΕ, ενώ ασαφείς παραμένουν οι παράγοντες κινδύνου που 

αυξάνουν τη βαρύτητα ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, αλλά και οι παράμετροι αυτών που 

πιθανώς  συμβάλουν στη μείωση της βαρύτητας του ΑΕΕ. Παρόλ’ αυτά η πολυπλοκότητα που 

συνδέει τους παράγοντες κινδύνου είναι μεγάλη και έτσι είναι δύσκολος ο καθορισμός των 

αλληλεπιδρασεων μεταξύ τους. Επισης, η ανεύρεση της κατάλληλης φαρμακοθεραπείας πρέπει 

να αποτελέσει βασικό στόχο στην πρωτογενή πρόληψη, και αν είναι εφικτό, λαμβάνοντας υπόψη 

την πιθανή συμβολή ορισμένων φαρμακευτικών παραγόντων, έναντι άλλων, στη μακροπρόθεσμη 

έκβαση ενός επικείμενου ΑΕΕ. 

Σύμφωνα με πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες, η AHA/ ASA τόνισε τη σημασία της 

συμπερίληψης τόσο των εγκεφαλικών όσο και των καρδιαγγειακών παθήσεων ως συνέπειες στα 

εργαλεία εκτίμησης του κινδύνου που προορίζονται για την πρωτογενή πρόληψη.7 Συγκεκριμένα, 

η  AHA/ ASA το 2013 όρισε ένα τέτοιο εργαλείο υπολογισμού του καρδιαγγειακού κινδύνου 

(συμπεριλαμβάνοντας τα ΑΕΕ και τα καρδιαγγειακά συμβάματα): AHA /ACC (American 

College of Cardiology) CV Risk Calculator (http: //my.americanheart. org/cvriskcalculator). Η 

χρήση του εργαλείου αυτού συμβάλλει στον καθορισμό των ατόμων που θα μπορούσαν να 

ωφεληθούν από πιθανές θεραπευτικές παρεμβάσεις προκειμένου να τροποποιήσουν τους 

παράγοντες κινδύνου που έχουν και να μειώσουν έτσι τον καρδιαγγειακό κίνδυνο που τους 

αναλογεί.3  

 

1.3 Μη τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου 

 

1.3α Ηλικία και φύλο 

 

Η ηλικία αυξάνει αθροιστικά και προοδευτικά τον κίνδυνο για το καρδιαγγειακό σύστημα και για 

τους παραγόντες κινδύνου για εγκεφαλικά επεισόδια με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο συνολικός 

κίνδυνος εμφάνισης ισχαιμικού ΑΕΕ. Δεδομένα από την AHA / ASA αναδεικνύουν μία αύξηση 

στα ποσοστά νοσηλείας λόγω ΑΕΕ σε άτομα από 25 ως 34 ετών και από 35 ως 44 ετών από το 
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1998 ως το 2007.8 Τα εγκεφαλικά επεισόδια που εμφανίζονται σε νεαρές ηλικίες οδηγούν 

αναπόφευκτα σε περισσότερα χρόνια αναπηρίας και αισθητά μειωμένο επιπέδο ζωής.  

 Η σχέση μεταξύ της ηλικίας και της βαρύτητας ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, σύμφωνα 

με πειραματικά μοντέλα ζώων είναι τα αναμενόμενα καθώς φαίνεται πως τα γηρεότερα ζώα 

βιώνουν εγκεφαλικά επεισόδια μεγαλύτερης βαρύτητας από τα νεότερα ζώα. Επίσης, η 

νευροπροστασία που παρατηρείται στα νεαρά θηλυκά, λόγω των ορμονών του φύλου, σε 

σύγκριση με τα αρσενικά, εξαλείφεται σε μεγαλύτερες ηλικίες.9  

 Με την ηλικία, ο εγκέφαλος γίνεται πιο επιρρεπής σε σοβαρά έμφρακτα και το γεγονός 

αυτό βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την απορρύθμιση και τη μειωμένη λειτουργικότητα των 

υποστηρικτικών κυττάρων9 και συγκεκριμένα των αστροκυττάρων και των ενδοθηλιακών 

κυττάρων. Ύστερα από ένα ισχαιμικό ΑΕΕ, τα ενδοθηλιακά κύτταρα παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην αγγειογένεση και τη νευρογένεση, ενώ διατηρούν ακέραιο και τον ΑΕΦ. Τα αστροκύτταρα, 

αντίστοιχα, παρέχουν τροφική υποστήριξη στους νευρώνες, ιδίως σε κατάσταση ισχαιμίας, ενώ η 

λειτουργίας τους ρυθμίζεται από τις ορμόνες του φύλου, όπως τα οιστρογόνα.9 Ωστόσο, με την 

αύξηση της ηλικίας και ιδίως στις γυναίκες, λόγω της απώλειας των ορμονών του φύλου, η 

νευροπροστατευτική δράση των κυττάρων αυτών φθείνει και πιθανώς αυξάνει την κλινική 

βαρύτητα του εγκεφαλικού επεισοδίου.9  

 

1.4 Τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου 

 

1.4α Φυσική δραστηριότητα 

 

Η καθιστική ζωή είναι συνδεδεμένη με ποικίλες συνέπειες στην υγεία κάθε ατόμου, 

συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου για ΑΕΕ. H προσθήκη της σωματικής άσκησης και της 

περιφέρειας μέσης ως παράγοντες στην κλίμακα πρόβλεψης του συνολικού καρδιαγγειακού 

κινδύνου, βελτίωσε σημαντικά την πρόβλεψη του 10ετούς κινδύνου για καρδιαγγειακά 

συμβάματα συγκριτικά με τις παραδοσιακές μεταβλητές από τη μελέτη Framingham.10  Σύμφωνα 

με τις κατευθυντήριες οδηγίες από την AHA/ASA (2014) για την πρωτογενή πρόληψη από 

εγκεφαλικά επεισόδια, συστείνεται η φυσική άσκηση και συγκεκριμένα, αερόβια φυσική 

δραστηριότητα μέτριας εώς έντονης έντασης τουλάχιστον 40 λεπτά την ημέρα, 3 με 4 φορές την 

εβδομάδα.3 
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1.4β Δυσλιπιδαιμία 

 

Τα υψηλά επίπδα ολικής χοληστερόλης (>160 mg/dL) αποτελούν παράγοντα κινδύνου 

για ισχαιμικά επεισόδια. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρη η ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ ολικής 

χοληστερόλης και θνητότητας οφειλόμενη σε εγκεφαλικά επεισόδια.11 Αναφορικά με τα επίπεδα 

της HDL (high-density lipoprotein) χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων, αντικρουόμενα 

αμφιλεγόμενη παρουσιάζεται η σχέση τους με τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού.3  

Η θεραπεία της δυσλιπιδαιμίας με στατίνες (αναστολείς της ρεδουκτάσης του 3 –υδροξυ, 

3 -μεθυλογλουταρυλο συνένζυμο Α) μειώνει τον κίνδυνο για εγκεφαλικά επεισόδια.3 Tα 

φυσιολογικά επίπεδα LDL στις μελέτες κυμαίνονται από 124 εώς 188 mg/dL, ενώ εξίσου 

σημαντική με τον αριθμητικό στόχο της LDL (από 70 εώς 115mg/ dL), φαίνεται να είναι και ένα 

ποσοστό ελάττωσης της, της τάξεως του 10%, με σκοπό τη μείωση του κινδύνου για εγκεφαλικό 

επεισόδιο.12 

 Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες ACC/AHA (2013), σε συνδυασμό με την 

αλλαγή του τρόπου ζωής, οι στατίνες πρέπει να χορηγούνται για πρωτογενή πρόληψη από 

ισχαιμικά επεισόδια σε ασθενείς με ΔΛΔ.13 Οι ευρωπαικές οδηγίες για την πρωτογενή πρόληψη 

από καρδιαγγειακά συμβάματα ορίζουν ως στόχο της LDL <70 mg/dL, για τα άτομα πολύ 

υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, δηλαδή άτομα με ΣΔ τύπου ΙΙ και βλάβη οργάνου στόχου ή 

ΣΝ ή χρόνια νεφρική νόσο, LDL <100 mg/dL, για άτομα υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, 

δηλαδή άτομα με ΣΔ τύπου ΙΙ και συνύπαρξη 2 ή 3 παραγόντων κινδύνου μαζί με την 

υπερλιπιδαιμία (κάπνισμα, αρτηριακή υπέρταση) και τέλος LDL <115 mg /dL σε άτομα χαμηλού 

καρδιαγγειακού κινδύνου χωρίς λοιπούς παράγοντες κινδύνου.14  

 Πλεονεκτήματα άλλων θεραπειών, εκτός των στατινών, όπως η νιασίνη ή η εζετιμίμπη, 

δεν έχουν καταγραφεί αναφορικά με τον κίνδυνο για ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.  

 

1.4βi Νευροπροστατευτική δράση στατινών 

 

Η επίδραση των στατινών στη βαρύτητα των ΑΕΕ είναι ακόμη αδιευκρίνιστη. Πειραματικές 

μελέτες προτείνουν ότι η λήψη στατινών πριν την εμφάνιση ενός ισχαιμικού επεισοδίου 

παρουσιάζει διπλό όφελος σχετικά με τη νευροπροστασία κατά την ισχαιμία, μειώνοντας το 

μέγεθος του εμφράκτου και το νευρολογικό έλλειμμα.15 Ταυτόχρονα, τα δεδομένα από κλινικές 

μελέτες παρουσιάζονται αμφιλεγόμενα.  

 Ένας πιθανός παθοφυσιολογικός μηχανισμός σχετίζεται με τη δράση των στατινών στην 
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αθηροσκλήρυνση.3 Επιδρούν θετικά στη ρύθμιση της  eNOS (endothelial nitric oxid synthase: 

παράγουν ΝΟ στα αγγεία και ρυθμίζουν τη λειτουργία τους) και καταστέλλουν την iNOS 

(inducible NOS: παράγουν ΝΟ, μέσω διέγερσης προφλεγμονωδών κυτοκινών).16 Η διατήρηση 

της έκφρασης της eNOS στο αγγειακό σύστημα του εγκεφάλου, ιδιαίτερα στην ισχαιμική 

penumbra, παίζει καταλυτικό ρόλο στη διατήρηση της αιματικής ροής και τον περιορισμό της 

νευρωνικής απώλειας. Ακόμη, οι στατίνες ελαττώνουν την απόκριση των φλεγμονωδών 

κυτοκινών που συνοδεύει την εγκεφαλική ισχαιμία και τέλος, διαθέτουν αντιοξειδωτικές 

ιδιότητες που δρουν ευεργετικά στο οξειδωτικό στρες του εγκεφάλου λόγω της ισχαιμίας.16 

Συμπερασματικά, παρουσιάζουν ευεργετικό αποτελέσμα στην εγκεφαλική κυκλοφορία και στο 

παρέγχυμα, κατά την ισχαιμία.  

 Οι παραπάνω νευροπροστατευτικοί μηχανισμοί των στατινών, έχουν αποδειχτεί ότι 

μειώνουν την επίπτωση των ΑΕΕ, αλλά η επίδραση τους στη βαρύτητα δεν είναι ακόμη σαφής. 

Ενώ, χρειάζονται ακόμη μελέτες νευροαπεικόνισης και γνωσιακών δοκιμασιών, προκειμένου να 

επιβεβαιωθούν οι ιδιότητες αυτές και στον άνθρωπο.  

   

1.4γ Αρτηριακή υπέρταση 

 

H AΠ, ιδίως η συστολική ΑΠ (ΣΑΠ) αυξάνεται με την ηλικία.17 Η Seventh Joint National 

Committie ορίζει την ΑΥ ως εξής: ΣΑΠ > 140 mmHg και  διαστολική, ΔΑΠ > 90 mmHg.18 H 

ΑΥ αποτελεί τον πλέον μείζονα παράγοντα κινδύνου τόσο για τα εγκεφαλικά έμφρακτα όσο  και 

για την εγκεφαλική αιμορραγία. Η σχέση μεταξύ της ΑΥ και των εγκεφαλικών είναι ισχυρή και 

ανεξάρτητη από άλλους παράγοντες. Όσο υψηλότερες είναι οι τιμές της ΑΠ (ακόμη και οι 

φυσιολογικές τιμές), τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για τα εγκεφαλικά επεισόδια.19 

 Η αντιυπερτασική αγωγή μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικών επεισοδίων κατά 

32% συγκριτικά με την απουσία θεραπείας,20  ένω ταυτόχρονα μπορεί να μη σημειώνεται 

ρύθμιση της ΑΥ ή έστω αλλαγή στην αρχική ΑΠ των ασθενών.21 Συγκριτικά με τους αναστολείς 

υποδοχέων αγγειοτενσίνης (ΑRBs) και τους αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου 

αγγειοτενσίνης (ACEIs), οι αναστολείς διαύλων ασβεστίου (CCBs)22,23 και τα διουρητικά20 

εμφανίζουν ένα ελαφρύ προβάδισμα στη μείωση του αγειακού κινδύνου για εγκεφαλικά.  

Σύμφωνα με τις πρόσφατες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες από το National Heart, Lung 

and Blood Institute, o στόχος της εκάστοτε φαρμακοθεραπείας για την ΑΠ ορίζεται κυρίως με 

γνώμονα το ηλικιακό φάσμα του ασθενούς αλλά και από τις συννοσηρότητες του.24 Συνεπώς, σε 

ασθενείς άνω των 60 ετών στόχος της ΑΠ είναι < 150/90 mmHg, ενώς για τους νεότερους 140/90 
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mmHg. Αντίθετα, οι συστάσεις από την AHA/ ACC, παρουσιάζουν πιο επιθετικούς στόχους 

<140/90  mmHg για όλους τους υπερτασικούς ασθενείς ανεξαρτήτου ηλικίας. Όσον αφορά τους 

ασθενείς με ΣΔ τύπου ΙΙ, οι οδηγίες αναφέρουν ως στόχο της ΑΠ 140/90 mmHg, όταν δεν 

υπάρχει βλάβη οργάνου στόχου και ΑΠ < 130/80 mmHg, σε παρουσία  βλάβης οργάνου στόχου 

(καρδιά, νεφροί) (James PA, 2014). Αυτή η πιο επιθετική αντιμετώπιση της ΑΥ στο διαβητικό 

πληθυσμό που έχει παρουσιάσει επιπλοκές της νόσου, είναι πιο αποτελεσματική στη μείωση του 

κινδύνου για ΑΕΕ.26 

 

1.4γi Επίδραση αντιυπερτασικών φαρμάκων στη βαρύτητα ενός ΑΕΕ  

 

Η αντιυπερτασική αγωγή μειώνει την επίπτωση των ισχαιμικών ΑΕΕ, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται σε πειραματικές μελέτες οι οποίες αναδεικνύουν τις νευροπροστατευτικές 

ιδιότητες ορισμένων αντιυπερτασικών φαρμάκων, κυρίως εκείνων που δρουν στον άξονα ρενίνης 

– αγγειοτενσίνης – αλδοστερόνης (Ρ-Α-Α), προλαμβάνοντας σε μεγάλο βαθμό την επίπτωση των 

εγκεφαλικών επεισοδίων.27,28,29 

 Εκτενείς μελέτες έχουν διεξαχθεί και για τα αντιυπερτασικά φάρμακα που δρουν στον 

άξονα Ρ-Α-Α, και κυρίως στο μηχανισμό δράσης που αφορά το σχηματισμό της αγγειοτενσίνης 

ΙΙ. Ο Fournier et al., το 2004 πρότεινε τον πιθανό ρόλο της αγγειοτενσίνης II στην πρόληψη από 

ΑΕΕ, ενώ πρώτα είχε πρωταθεί από τους Brown et al. το 1986. Υποστηριζόμενο και από 

πειραματικές μελέτες,29 έχουν καταγραφεί αρκετά νευροπροστατευτικά μονοπάτια που 

προκύπτουν από την αύξηση του σχηματισμού της αγγειοτενσίνης II. O πιο γνωστός μηχανισμός 

είναι μέσω της ενίσχυσης της διέγερσης του υποδοχέα της αγγειοτενσίνης II τύπου 2 (ΑΤ2). Ο 

ΑΤ2 υποδοχέας εντοπίζεται σε μικρές ποσότητες στους ενήλικες κυρίως στο ενδοθήλιο των 

αγγείων, επάγοντας αγγειοδιαστολη. Η διέγερση των ΑΤ2 υποδοχέων θεωρείται ότι αυξάνει την 

αντίσταση του νευρικού ιστού στην ισχαιμία και προωθεί τη δημιουργία παράπλευρης 

κυκλοφορίας μετά από ένα ισχαιμικό έμφρακτο.29  

Αναφορικά με το σχηματισμό της αγγειοτενσίνης II,  τα αντιυπερτασικά χωρίζονται σε 

δύο κατηγορίες: αυτά που αυξάνουν το σχηματισμό της αγγειοτενσίνης II, δηλαδή οι 

ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτενσίνης IΙ (ARBs), οι αναστολείς διαύλων ασβεστίου (CCBs) 

και τα διουρητικά και αυτά που δεν προωθούν το σχηματισμό της αγγειοτενσίνης II, δηλαδή οι 

αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ACEIs) και οι β- αποκλειστές.28 

Σύμφωνα με τον Fournier et al., η πρώτη κατηγορία έχει νευροπροστατευτικές ιδιότητες έναντι 

των ισχαιμικών εγκεφαλικών, με τους CCBs και τα διουρητικά να ευνοούν το σχηματισμό της 
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αγγειοτενσίνης II, έμμεσα μέσω προώθησης της έκκρισης ρενίνης, ενώ και οι ARBs αυξάνουν το 

σχηματισμό αγγειοτενσίνης II με την επιλεκτική αναστολή των ΑΤ1 υποδοχέων (επάγουν 

αγγειοσύσπαση) και τελικά τη διέγερση των ΑΤ2 υποδοχέων, οι οποίοι έχουν 

νευροπροστατευτικές ιδιότητες. Αντίθετα, οι ACEIs και οι β- αποκλειστές θεωρούνται 

καταστολείς του σχηματισμού της αγγειοτενσίνης II.   

 

1.4δ Παχυσαρκία και μεταβολικό σύνδρομο 

 

Είναι ευρέως αποδεκτό πως η αύξηση βάρους συνδέεται στενά με την επίπτωση των ισχαιμικών 

επεισοδίων. Ωστόσο, δεν είναι ευφικτό να απομονωθεί και να μελετηθεί χωριστά ο 

συγκεκριμένος παράγοντας καθώς τις περισσότερερς φορές συνοδεύει άλλες νοσολογικές 

οντότητες όπως η ΑΥ, ο ΣΔ ή το μεταβολικό σύνδρομο. Η AHA/ASA συστείνει τη μείωση 

βάρους σε άτομα με BMI > 25 kg/m2, με σκοπό την επακόλουθη μείωση της ΑΠ και τελικά τη 

μείωση του κινδύνου για ΑΕΕ.3 Τέλος, σε άτομα με μεταβολικό σύνδρομο, συστείνεται η έλεγχος 

και η σωστή διαχείρηση όλων των παραμέτρων που συμβάλλουν στο σύνδρομο, δηλαδή άσκηση, 

κατάλληλη διαίτα, θεραπεία ΑΥ και υπερλιπιδαιμίας, γλυκαιμικός έλεγχος και 

αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία.  

 

1.4ε Σακχαρώδης Διαβήτης 

 

O ΣΔ αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για εγκεφαλικά,30 ο οποίος μπορεί ακόμη και να 

διπλασιάσει την επίπτωση, ενώ το 20% των ασθενών με ΣΔ πεθαίνουν από ισχαιμικά εγκεφαλικά 

επεισόδια.3 Όσο περισσότερα χρόνια πάσχει ένας ασθενής από ΣΔ, τόσο αυξάνει ο κίνδυνος 

εμφάνισης ενός ισχαιμικού ΑΕΕ, 3%/ χρόνο.30 

 Σχετικά με τον έλεγχο του γλυκαιμικού δείκτη, από τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα 

αποτελέσματα κλινικών μελετών, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως ο αυστηρός γλυκαιμικός 

έλεγχος δεν έχει επίδραση στις βραχυπρόθεσμες μακροαγγειακές επιπλοκές του ΣΔ, 

συμπεριλαμβανομένου και τα εγκεφαλικά επεισόδια.3 Ωστόσο, συνστείνεται ως στόχος της 

HbA1c <7% από την Αμερικάνικη Διαβητολογική εταιρεία για την πρόληψη των 

μακροπρόθεσμων μικροαγγεακών επιπλοκών του ΣΔ.31 

  

 

 



ΠΜΣ Νευροεπιστήμες 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

   
 

 14

1.4εi Παθοφυσιολογία μετφορμίνης στην εγκεφαλική ισχαιμία  

 

Ο ΣΔ αποτελεί μείζων παράγοντα κινδύνου για τις καρδιαγγειακές νόσους. Επίσης, είναι φτωχός 

προγνωστικός δείκτης για την έκβαση της θρομβόλυσης και την πορεία των ασθενών με 

ισχαιμικό ΑΕΕ μετά από αυτήν,32,33 ενώ η πρώιμη υπεργλυκαιμία μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο 

σχετίζεται με υψηλά ποσοστά συμπτωματικών μετα – θρομβολυτικών ενδοεγκεφαλικών 

αιμορραγιών –SICHs.34 

 Όσον αφορά τη φαρμακοθεραπεία, παρόλο που ο αυστηρός γλυκαιμικός έλεγχος δε 

φαίνεται να επηρεάζει την επίπτωση των ΑΕΕ, υπάρχουν ενδείξεις από πειραματικές μελέτες με 

μοντέλα ζώων πως ορισμένες αντιδιαβητικές θεραπείες σχετίζονται τόσο με την επίπτωση των 

ΑΕΕ,35,36 όσο και με βαρύτητα των εγκεφαλικών επεισοδίων και το μακροπρόθεσμο λειτουργικό 

αποτέλεσμα των ασθενών.  

 Η επαγώμενη από εγκεφαλική ισχαιμία, ενεργοποίηση ΑΜΡΚ (5΄ AMP- activated 

protein kinase) εμφανίζει καταστροφικές συνέπειες στον εγκεφαλικό ιστό, καθώς έχει αποδειχτεί 

πειραματικά πως η φαρμακολογική καταστολή της ΑΜΡΚ αλλά και η απαλοιφή του ΑΜΡΚ 

γονιδίου προσδίδουν νευροπροστασία.37 Η ΑΜΡΚ εκφράζεται σε υψηλές συγκεντρώσεις στους 

νευρώνες και ενεργοποιείται γρήγορα στον εγκέφαλο ως απόκριση στα χαμηλά αποθέματα 

ενέργειας που οφείλονται στην ισχαιμία. Όπως είναι γνωστό, οι νευρώνες είναι ευαίσθητοι στην 

υποξία και την υπογλυκαιμία, καθώς εξαρτώνται ενεργειακά από τα αστροκύτταρα τα αποία 

αποτελούν αποθήκες γλυκογόνου. Συνεπώς, σε περιόδους εγκεφαλικής ισχαιμίας, ενεργοποιείται 

η ΑΜΡΚ στον εγκέφαλο και επάγεται η γλυκόλυση στα αστροκύτταρα για παροχή ενέργειας 

στους ισχαιμικούς νευρώνες. Η παρατεταμένη αναερόβια γλυκόλυση αυξάνει σε μεγάλο βαθμό 

τα επίπεδα γαλακτικού, γεγονός που οδηγεί στην οξέωση, αναστέλλοντας την ικανότητα των 

νευρώνων να χρησιμοπιούν το γαλακτικό σαν πηγή ενέργειας (μέσω του κύκλου Krebs), γεγονός 

που οδηγεί στο νευρωνικό θάνατο και επιδεινώνει την ήδη ισχαιμική περιοχή.37  

 Όσον αφορά τη μετφορμίνη, δεν είναι ακόμη ξεκάθαρος ο μηχανισμός δράσης της 

σχετικά με το νευροπροστατευτικό της αποτέλεσμα σε καταστάσεις ισχαιμίας. Γι’ αυτό, οι 

περισσότερες σχετικές μελέτες είναι ακόμη σε πειραματικό στάδιο με μοντέλα ζώων που 

υποβάλλονται σε ισχαιμικό εγκεφαλικό  επεισόδιο, αφού προηγουμένως έχει χορηγηθεί 

μετφρορμίνη. Πειραματικά, η οξεία χορήγηση μετφορμίνης  ενεργοποιεί την ΑΜΡΚ στον 

εγκέφαλο, μεσολαβούμενη από τη ΝΟ, επάγοντας την αναερόβια γλυκόλυση, την αύξηση του 

γαλακτικού και την οξέωση, επιδεινώνοντας τελικά τη βλάβη της εγκεφαλικής ισχαιμίας.37 

Αντίθετα, η χρόνια χορήγηση μετφορμίνης, η οποία αντιπροσωπεύει και τη θεραπευτική 
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στρατηγική του ΣΔ στον άνθρωπο, ελαττώνει την, επαγώμενη από την ισχαιμία, ΑΜΡΚ 

ενεργοποίηση καταστέλλοντας τις καστροφικές συνπεπείες και επάγει νευροπροστασία.37 

Ωστόσο, άλλες μεταγενέστερες ερευνητικές εργασίες διαφοροποιούνται καταλήγοντας σε 

διαφορετικά συμπεράσματα. Αναφέρουν πως τόσο η χρόνια χορήγηση μετφορμίνης,38 όσο και η 

οξεία,39 επάγουν νευροπροστασία στον ισχαιμικό εγκέφαλο, μέσω ενίσχυσης της ενεργοποίησης 

της ΑΜΡΚ. Συγκεκριμένα, οι Ashabi και συνεργάτες αποδεικνύουν την ικανότητα της 

μετφορμίνης να ρυθμίζει τη βιογένεση μιτοχονδριακών πρωτεινών και τα μονοπάτια της 

απόπτωσης, μέσω ενεργοποίησης της ΑΜΡΚ, σε κατάσταση ισχαιμίας, επάγοντας 

νευροπροστασία.38 

Τα αντικρουόμενα αυτά συμπεράσματα, αν και διαφωνούν στο μοντέλο πρόκλησης 

νευροπροστασίας από τη μετφορμίνη, συμφωνούν στο μεγαλύτερο ποσοστό ότι η μετφορμίνη 

εμφανίζει νευροπροστατευτικές ιδιότητες σε περιόδους ισχαιμίας. Ακόμη, υπάρχουν ενδείξεις 

πως η μετφορμίνη μεσολαβεί και στην αγγειογένεση μετά από ένα ΑΕΕ, στην προσπάθεια 

ανάκαμψης του νευρικού ιστού, και πάλι μέσω της AMPK σηματοδότησης.40 Παρόλαυτα, είναι 

δεδομένο πως ακόμη χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση σχετικά με την επίδραση της 

μετφορμίνης στο νευροπροστατευτικό αποτέλεσμα και στη συνέχεια, με κλινικές μελέτες, στη 

βαρύτητα του ΑΕΕ. 

 

1.4στ Κολπική μαρμαρυγή 

 

H κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ), ακόμη και επί απουσία βαλβιδικής νόσου, πολλαπλασιάζει 4 – 5 

φορές τον κίνδυνο για ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια που οφείλονται σε έμβολα.41 Τόσο η 

παροξυσμική, όσο και η εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή εμφανίζουν τον ίδιο κίνδυνο για ΑΕΕ.42 

Το 10% περίπου των ισχαιμικών εγκεφαλικών οφείλονται σε εμβολή αγγείου από θρόμβο του 

αριστερού κόλπου σχετιζόμενο με κολπική μαρμαρυγή.43  

 Σε ασθενείς με ΚΜ, η εκτίμηση του κινδύνου για ΑΕΕ καρδιοεμβολικής, εκτιμάται με το 

CHA2DS2VASc σκορ, σύμφωνα με το οποίο: 0 βαθμοί συνηγορούν σε χαμηλό αγγειακό κίνδυνο, 

1 βαθμός σε μέτριο κίνδυνο και ≥2 βαθμοί σε υψηλό κίνδυνο.44 

 Σύμφωνα με την AHA/ASA, ασθενείς με ΚΜ μη βαλβιδικής αρχής και CHA2DS2VASc 

σκορ 0, συστείνεται η αποφυγή αντιθρομβωτικής αγωγής. Eνώ σε ασθενείς με σκορ 1 ή 

περισσότερο, και λαμβάνοντας υπόψιν τον αιμορραγικό κίνδυνο, συστείνεται η λήψη 

αντιθρομβωτικής θεραπείας και επιλογή αντιπηκτικής ή αντιαιμοπεταλιακής αγωγής 

εξατομικευμένα για κάθε ασθενή.3 Τα νεότερα αντιπηκτικά (NOAC) έχουν εγκριθεί για την 
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πρόληψη από ΑΕΕ σε ασθενείς με ΚΜ μη βαλβιδικής αρχής. Τα NOAC έχουν αρκετά βασικά 

χαρακτηριστικά τα οποία τα κάνουν να υπερέχουν σε αρκετές περιπτώσεις ασθενών όπως 

συγκεκριμένη δοσολογία, χωρίς ανάγκη τακτικού αιματολογικού ελέγχου, απουσία 

αλληλεπίδρασης με ανοσολογικά συμπλέγματα που συσχετίζονται με το σύνδρομο HIT (heparin-

induced thrombocytopenia),45 λιγότερες αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα σε σύγκριση με τους 

ανταγωνιστές βιταμίνης Κ (VKA ή κουμαρινικά) και ο χαμηλότερος κίνδυνος για 

ενδοεγκεφαλική αιμορραγία (ICH).3  

Όσο για τους ασθενείς με ΚΜ βαλβιδικής αρχής με υψηλό αγγειακό κίνδυνο, 

συστείνεται η λήψη βαρφαρίνης (στην Ελλάδα, η λήψη ασενοκουμαρόλης) και ρύθμιση της 

δόσης με στόχο INR: 2 -3. Η αρχική ρύθμιση της δόσης των VKA χρειάζεται περίπου 3 μήνες 

και το αρχικό αυτό διάστημα αποτελεί μια ιδιαίτερα επικίνδυνη περίοδο για αιμορραγικά 

επεισόδια και απαιτεί αρκετά στενό έλεγχο της πηκτικότητας του αίματος,46 ενώ σε INR <3,5 ο 

κίνδυνος για αιμορραγία είναι μικρός.47  

Σχετικά με την επίδραση της ΚΜ στη βαρύτητα των ΑΕΕ, η ΚΜ ευθύνεται, όπως και  

άλλες καρδιολογικές οντότητες, όπως το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, τη διατατική 

μυοκαρδιοπάθεια ή  η μηχανική προσθετική βαλβίδα, για ΑΕΕ με σοβαρό νευρολογικό έλλειμμα, 

επαναλαμβανόμενα επεισόδια ισχαιμκών επεισοδίων και  μεγάλα ποσοστά ενδονοσοκομειακής 

θνητότητας που οφείλεται σε αυτά.96,97 Ενώ, η αντιπηκτική αγωγή προσφάτως σχετίστηκε με την 

κλινική βαρύτητα των ισχαιμικών ΑΕΕ και το επακόλουθο λειτουργικό προφίλ των ασθενών. Οι 

πρώτες μελέτες παρουσίασαν ενδείξεις για τη συμβολή των VKA47 και στη συνέχεια των ΝΟΑC, 

έναντι μάλιστα και των υποθεραπευτικών δόσεων βαρφαρίνης και των αντιαιμοπεταλιακών, 

σχετικά με την έκβαση των ισχαιμικών ΑΕΕ.48,49 

 

1.4ζ Διαταραχές απνοιών ύπνου  

 

Περίπου το 4% των ενηλίκων καταγράφεται με σύνδρομο Υπνικής Άπνοιας (ΣΥΑ) στις 

ΗΠΑ.50,51 Η διάγνωση γίνεται με βάση τον δείκτη απνοιών – υποπνοιών (ΑΗΙ), με ΑΗΙ ≥ 5 

παύσεις / μειώσεις στη ροή του αέρα την ώρα, τίθεται η διάγνωση του ΣΥΑ.50 Το ΣΥΑ συχνά 

συνοδεύεται και από άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως την ΑΥ, το ΣΔ, την παχυσαρκία και την 

υπερλιπιδαιμία.  

 Εξαιτίας της άμεσης συσχέτισης του ΣΥΑ με τον κίνδυνο εμφάνισης ΑΕΕ, κρίνεται 

απαραίτος ο έλεγχος του πληθυσμό (screening test). Μία αξιόπιστη μέθοδος είναι το ‘’Berlin 

Questionnaire’’.52 Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 3 κατηγορίες που σχετίζονται με τον 
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κίνδυνο  εμφάνισης υπνικής άπνοιας (σχετικές με το ροχαλητό, σχετικές με την πρωινή κούραση 

μετά τη αφύπνιση, η ύπαρξη ΑΥ και ο ΔΜΣ >30 kg/m2). Οι ασθενείς δύναται να 

κατηγοριοποιηθούν σε ομάδες  Υψηλού κινδύνου και Χαμηλού κινδύνου. Στην ομάδα Υψηλού 

κινδύνου  ανήκουν ασθενείς που βαθμολογούνται θετικά σε 2 ή περισσότερες κατηγορίες και 

στην ομάδα Χαμηλού Κινδύνου ασθενείς που βαθμολογούνται θετικά σε 1 ή καμία κατηγορία. 

Πληθώρα μελετών έχει ενοχοποιήσει το σύνδρομο αυτό για την επίπτωση των ΑΕΕ. Η 

ενδεδειγμένη θεραπευτική στρατηγική είναι η τοποθέτηση CPAP (μάσκα συνεχών θετικών 

πιέσεων) συνήθως κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε προχρημένο στάδιο ορισμένες ώρες και 

την ημέρα,50 αποτελεσματική και για την πρόληψη από ΑΕΕ.53 

 Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ απνοιών ύπνου και βαρύτητα του ΑΕΕ δεν είναι ξεκάθαρο 

αν η χρήση της μάσκας CPAP ευνοεί την έκβαση του επεισοδίου ή αντίθετα, αν οι άπνοιες έχουν 

νευροπροστατευτικές ιδιότητες. Μία μελέτη, χωρίς να αναδείξει βέβαια κάποια σημαντική 

συσχέτιση, έθεσε το ερώτημα μήπως τα ύποπτα σημεία και συμπτώματα για ΣΥΑ είναι 

νευροπροστευτικά και συνδέονται με ΑΕΕ μικρότερης κλινικής βαρύτητας.98 Με βάση τη 

βιβλιογραφία, σε μοντέλα ζώων, σύντομες περιόδοι υποξαιμίας καθιστούν τον εγκέφαλο πιο 

ανθεκτικό σε επακόλουθα ισχαιμικά συμβάματα. Παρόλαυτα, οι άπνοιες ύπνου των ασθενών δε 

φάνηκε να επηρεάζουν τη βαρύτητα του ΑΕΕ και τη λειτουργικότητα των ασθενών.54 

 

1.4η Mετεμμηνοπαυσιακή Ορμονική υποκατάσταση  

 

Η ορμονοθεραπεία μετά την εμμηνόπαυση (οιστρογόνα με ή χωρίς προγεστίνη) έχει αποδειχτεί 

παραδόξως ότι αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ΑΕΕ. Παράλληλα, ο κίνδυνος για ΑΕΕ έχει 

συνδεθεί ακόμη και με χαμηλές δόσεις από του στόματος αντισυλληπτικών δισκίων σε γυναίκες 

χωρίς άλλους παράγοντες κινδύνου.55 Ενώ, σε γυναίκες >35 ετών, ενεργείς καπνίστριες με ΑΥ ή 

ΣΔ, η χρήση χαμηλών δόσεων οιστρογόνων αυξάνει ακόμη περισσότερο τον αγγειακό κίνδυνο.  

 Σχετικά με την επίδραση της ορμονικής υποκατάστασης στη βαρύτητα των ΑΕΕ, δεν 

υπάρχουν αρκετά βιβλιογραφικά δεδομένα, ενώ μόλις μία αναφορά σημειώνει πως δεν υπάρχει 

σηματνική αλληλεπίδραση μεταξύ ορμονικής θεραπείας και βαρύτητας ΑΕΕ.56 

 

1.4θ Αντιαιμοπεταλιακοί παράγοντες  

 

H ασπιρίνη και η σιλοσταζόλη αποτελούν δύο αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες, με ελάχιστες 

βέβαια αναφορές, που υποστηρίζεται η χρήση τους, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για την 
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πρωτογενή πρόληψη από ΑΕΕ.3  

 Σύμφωνα με την ΑΗΑ/ASA, συστείνεται η χρήση ασπιρίνης για προφύλαξη από 

καρδιαγγειακά συμβάματα σε άτομα με >10% 10ετές κίνδυνο. Συγκεκριμένα για τα εγκεφαλικά 

επεισόδια, η ασπιρίνη συστείνεται για την πρόληψη από πρωτοεμφανιζόμενα ΑΕΕ σε γυναίκες 

με ΣΔ. Επίσης, η λήψη ασπιρίνης δε θεωρείται χρήσιμη για την πρόληψη από ΑΕΕ σε άτομα 

χαμηλού αγγειακού κινδύνου. Τέλος, η χρήση ασπιρίνης κρίνεται αναγκαία για την πρόληψη από 

πρωτοεμφανιζόμενα αγγειακά εγκεφαλικά συμβάματα, σε άτομα με χρόνια νεφρική νόσο αλλά 

όχι σε νεφρική νόσο σταδίου 4 ή 5.3 

 

1.4θi Επίδραση αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων στη βαύτητα ΑΕΕ 

  

Το σύνολο μελετών αποδεικνύει πως ακόμη είναι αμφιλεγόμενη η χρήση των 

αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων (AΦ) πριν την εμφάνιση ενός εγκεφαλικού ως 

νευροπροστατευτικοί παράγοντες που επιδρούν στη βαρύτητα του ΑΕΕ. Οι ερευνητικές ομάδες 

τονίζουν τη σχέση της χρήσης ΑΡ με την αύξηση της ηλικίας και την ύπαρξη πολλών 

συννοσηροτήτων, όπως η ΑΥ, ο ΣΔ, η Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και η Στεφανιαία 

νόσος.57 Ενώ, ανφέρεται επίσης πως σε άτομα που λαμβάνουν ΑΡ πριν την εμφάνιση ΑΕΕ, 

συνήθως προυπάρχει κάποιος βαθμός αναπηρίας (pre-stroke mRS > 1).57  

 Στις περισσότερες μελέτες επικρατεί η άποψη πως τα ΑΦ δεν επηρεάζουν τη βαρύτητα 

στο σύνολο των ισχαιμικών ΑΕΕ, αλλά μόνο συγκεκριμένων υποτύπων.57,58,59 Συγκεκριμένα, 

υποστηρίζεται πως καλύτερη έκβαση κλινικά ή και λειτουργικά παρουσιάζουν τα μη καρδιογενή 

(όπως αυτά που οφείλονται σε αθηρωμάτωση μεγάλων αγγείων) ΑΕΕ, στον πληθυσμό που 

λαμβάνει ΑΦ σε σύγκιση με τα καρδιοεμβολικά ΑΕΕ.58 

Tέλος, μία μελέτη συγκρίνοντας τη βαρύτητα του ΑΕΕ και τη χρήση ΑΦ με την 

αντίσταση στην ασπιρίνη, δεν ανέδειξε θετική επίδραση της πρότερης χρήσης ΑΦ στη βαρύτητα 

του εγκεφαλικού επεισοδίου. Ωστόσο, η παρουσία ΑΕΕ μεγαλύτερης βαρύτητας μεταξύ ασθενών 

με εργαστηριακά αποδεδειγμένη αντίσταση στην ασπιρίνη, προτείνει μία ενδεχόμενη 

προστατευτική δράση της ευαισθησίας στην ασπιρίνη, στη βαρύτητα των ΑΕΕ. Παρόλαυτα, ούτε 

η υπόθεση αυτή δεν επιβεβαιώθηκε, καθώς δε σημειώθηκε διαφορά στο NIHSS εισαγωγής (αλλά 

ούτε στον απεικονισμένο όγκο βλάβης, μέσω DWI) μεταξύ ατόμων με και χωρίς ευασθησία στην 

ασπιρίνη.60    
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1.5 Ορισμός  και κατάταξη Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων 

 

Ως αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) περιγράφεται μία ετερογενής ομάδα διαταραχών με 

κυρίαρχο γνώρισμα την παρουσία σημείων και συμπτωμάτων από το Κεντρικό Νευρικό 

Σύστημα, το οποίο οφείλεται είτε σε ισχαιμία, είτε σε αιμορραγία. Χαρακτηριστικό των ΑΕΕ 

είναι η αιφνίδια έναρξη των συμπτωμάτων – απώλεια εγκεφαλικής λειτουργίας, συνήθως με 

εστιακή νευρολογική σημειολογία, λόγω αγγειακής δυσλειτουργίας (απόφραξη ή ρήξη αγγείου 

στον εγλέφαλο ή στο νωτιαίο μυελό). Ο ορισμός του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου είναι 

κλινικός και οι εργαστηριακές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των απεικονιστικών 

εξετάσεων του εγκεφάλου, χρησιμοποιούνται για να υσποστηριχθεί η διάγνωση. Ωστόσο, ο 

συνδυασμός των κλινικών δεδομένων και τουλάχιστον μίας αξονικής τομογραφίας μας δίνει τη 

δυνατότητα να διακρίνουμε το ισχαιμικό από το αιμορραγικό ΑΕΕ, γεγονός που διευκολύνει τον 

κλινικό ιατρό να προχωρήσει έγκαιρα στην κατάλληλη θεραπεία.  

 Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Νευρολογικών παθήσεων και Εγκεφαλικών των 

ΗΠΑ, τα ΑΕΕ κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: τα ισχαιμικά και τα αιμορραγικά,61 με τις 

περισσότερες βάσεις δεδομένων να παρουσιάζουν συχνότητα 87% για τα ισχαιμικά και 13% για 

τα αιμορραγικά.1 Τα ισχαιμικά μπορούν να υποδιαιρεθούν σε πέντε μεγάλες υποκατηγορίες: τα 

κενοτοπιώδη, τα αθηροθρομβωτικά, τα καρδιοεμβολικά, τα σπάνιας αιτιολογίας και τα αγνώστου 

αιτιολογίας.  Η διάγνωση των κενοτοπιωδών εμφράκτων βασίζεται στο κλινικό σύνδρομο και 

στα ευρήματα της αξονικής τομογραφίας, ενώ τα κριτήρια για τα εμβολικά έμφρακτα απαιτούν 

και την ύπαρξη μιας υψηλού κινδύνου καρδιοεμβολικής πηγής. 

 

1.6 Παθοφυσιολογία εγκεφαλικής ισχαιμίας 

 

Το τοίχωμα των αρτηριών του εγκεφάλου αποτελείται, όπως και οι αρτηρίες του υπόλοιπου 

κυκλοφορικού συστήματος από 3 χιτώνες: τον έσω χιτώνα – ενδοθήλιο, το μέσο χιτώνα – μυικές 

ίνες και ελαστικός συνδετικός ιστός και ο έξω χιτώνας – λευκός συνδετικός ιστός. Η μόνη 

διαφορά έγκειται σην παρουσία ενός μόνο στρώματος έσω ελαστικού υμένα, καθώς λείπει ο 

ελαστικός υμένας. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα, τα οποία σχηματίζουν το έσω στρώμα του αγγείου 

δημιουργούν μία επιφάνεια με αντιθρομβωτικές ιδιότητες για την ομαλή ροή του αίματος 

διαμέσου του αγγείου. Μία απο τις βασικότερες λειτουργίες του ενδοθηλίου είναι η ενεργός 

αναστολή του σχηματισμού πηγμάτων και θρόμβων αίματος. 

 Η εγκεφαλική μικροκυκλοφορία περιλαμβάνει αρτηριόλια, τριχοειδή και φλεβίδια. Τα 
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αρτηριόλια περιβάλλονται από λεία μυικά κύτταρα, ενώ εσωτερικά είναι επενδυμένα από μία 

στιβάδα ενδοθηλιακών κυττάρων. Τα αρτηριόλια αποτελούν κύρια θέση αντίστασης της 

αιματικής ροής. Το τοίχωμα των τριχοειδών αποτελείται από ένα λεπτό μονόστιβο στρώμα 

ενδοθηλιακών κυττάρων. Θρεπτικά συστατικά και μεταβολίτες διαχέονται διαμέσου του 

τριχοειδικού δικτύου. Η εγκεφαλική μικροκυκλοφορία διανέμει το αίμα στα υπόλοιπα όργανα 

μέσω της συστηματικής κυκλοφορίας, ρυθμίζοντας τη ροή του αίματος και εξασφαλίζει την 

παροχή οξυγόνου και γλυκόζης στον εγκέφαλο.  

 Ένας καταρράκτης σύνθετων βιοχημικών αντιδράσεων συμβαίνουν σε διαρκεία 

δευτερολέπτων εώς λεπτών μετά από την εγκεφαλική ισχαιμία. Η εγκεφαλική ισχαιμία 

προκαλείται λόγω μειωμένης παροχής αίματος στη μικροκυκλοφορία. Η ισχαιμία επηρεάζει το 

μεταβολισμό της ενέργειας στον εγκέφαλο, προκαλεί βλάβες στην αερόβια γλυκόλυση, 

ευθύνεται για την ενδοκυττάρια συσσώρευση ιόντων Na+ και Ca+2 , την απελευθέρωση 

διεγερτοτοξικών νευροδιαβιβαστών, την αύξηση των επιπέδων του γαλακτικού οξέως και την 

παραγωγή  ελεύθερων ριζών. Αποτέλεσμα των παραπάνω βιοχημικών καταστάσεων και ως 

απότοκος της αρχικής ισχαιμίας είναι το κυτταρικό οίδημα, η υπερενεργοποίηση λιπασών και 

πρωτεασών και τελικά ο κυτταρικός θάνατος και η απώλεια μεγάλου αριθμού νευρώνων. Αυτές 

οι βιοχημικές αλλαγές αποτελούν στόχο αρκετών θεραπειών που σκοπό έχουν τη 

νευροπροστασία ύστερα από ένα εγκεφαλικό έμφρακτο. 

 Πλήρης διακοπή της εγκεφαλικής αιματικής ροής προκαλεί καταστολή της ηλεκτρικής 

δραστηριότητας εντός 12 – 15 δευτερολέπτων, αναστολή της διεγερσιμότητας των φλοιικών 

νευρώνων στη σύναψη μετά από 2 – 4 λεπτά και αναστολή της ηλεκτρικής διεγερσιμότητας μετά 

από 4 – 6 λεπτά. Η φυσιολογική εγκεφαλική αιματική ροή ενός ενήλικα στην ηρεμία αντιστοιχεί 

περίπου σε 50  -55 ml/ 100gr/min και η παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλο σε 165 mmol/100gr/ 

min. Όταν η αιματική ροή μειωθεί στα 18 ml/100gr/min, αποτελεί τον ουδό για ανεπάρκεια της 

ηλεκτρικής δραστηριότητας στον εγκέφαλο. Αν και σε αυτό το στάδιο οι νευρώνες δε 

λειτουργούν σωστά, υπάρχει δυνητικά περιθώριο ανάκαμψης. Όταν όμως η αιματική ροή μειωθεί 

πια στα 8 ml/100gr/min, η βλάβη έχει φτάσει σε επίπεδο μεμβράνης και τότε επέρχεται 

κυτταρικός θάνατος. Αυτοί οι 2 ουδοί  στην εγκεφαλική αιματική ροή σηματοδοτούν το ανώτερο 

και κατώτερο όριο αιματικής ροής της penumbra. Η ισχαιμική penumbra είναι η περιοχή του 

ισχαιμικού εγκεφάλου μεταξύ των δύο αυτών τιμών αιματικής ροής, στην οποία ορισμένοι 

νευρώνες είναι σιωπηλοί λειτουργικά αλλά δομιικά ανέπαφοι, χωρίς διαταραχή στη λειτουργία 

της μεμβράνης και συνεπώς αυτοί μπορούν δυνητικά να σωθούν, ύστερα από ένα εγκεφαλικό 

έμφρακτο. Αυτή η περιοχή αποτελεί στόχο κάθε σύχρονης θεραπείας ισχαιμικού ΑΕΕ, 
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θρομβολυτικής ή νευροπροστατευτικής. 

 

1.7 Εκτίμηση της βαρύτητας του ισχαιμικού ΑΕΕ 

 

1.7α Εκτίμηση του νευρολογικού ελλείμματος  

 

To λεπτομερές ιστορικό και η νευρολογική κλινική εξέταση αποτελούν τα βασικότερα εργαλεία 

για την εκτίμηση του νευρολογικού ελλείμματος που προκύπτει εξαιτίας ενός ΑΕΕ.  

 Ωστόσο, στην οξεία φάση ενός πιθανού ισχαιμικού ΑΕΕ, η ολοκληρωμένη νευρολογική 

εξέταση είναι ιδιαίτερα δύσχρηστη. Στην οξεία φάση είναι αναγκαία η ύπαρξη μίας 

στανταρισμένης κλίμακας και πολύ πιο σύντομης από τη νευρολογική κλινική εξέταση, καθώς η 

ενδεχόμενη χορήγηση ενδοφλέβιας θρομβόλυσης απαιτεί γρήγορους χειρισμούς, μέσα στο πρώτο 

3ωρο από την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Ποικίλες κλίμακες με υψηλό βαθμό πιστότητας 

μεταξύ διαφόρων εξεταστών έχουν χρησιμοποιηθεί σε μελέτες σχετικές με οξέα ΑΕΕ μεταξύ των 

οποίων είναι και η Canadian Neurological Scale (CNS), η Glasgow Coma Scale (GCS), η NIH 

Stroke Scale (NIHSS), η  Oxfordshire Community Stroke Project Classification (Bamford) και η 

Scandinavian Stroke Scale.  

 Από τις παραπάνω κλίμακες η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη είναι η κλίμακα ΑΕΕ του 

ΝΙΗ (1), η οποία είναι η πλέον κατάλληλη για την εκτίμηση της βαρύτητας του ΑΕΕ.63 Η 

κλίμακα ΝΙΗ εκτιμά κλινικά το νευρολογικό έλλειμμα και χωρίζεται σε 11 διαφορετικά τμήματα, 

το επίπεδο συνείδησης, τις οφθαλμικές κινήσεις, τα οπτικά πεδία, την παράλυση του προσώπου, 

τη μυϊκή ισχύ άνω και κάτω άκρων, την παρεγκεφαλιδική αταξία των άκρων, την αισθητικότητα 

σε πρόσωπο και άκρα, την αφασία, τη δυσαρθρία και την αμέλεια. Όσο περισσότερους βαθμούς 

συγκεντρώνει ο ασθενής τόσο πιο βαρύ είναι το επεισόδιο του ισχαιμικού ΑΕΕ. Το μέγιστο σκορ 

είναι 42 βαθμοί και το ελάχιστο 0. Μέχρι 4 βαθμούς, το ΑΕΕ ορίζεται ως ελαφρύ, από 5- 15 

βαθμούς ως μεσαίας βαρύτητας ΑΕΕ, από 16 – 20 ως μέτριας προς μεγάλης βαρύτητας και από 

21 βαθμούς και πάνω ως βαρύ ΑΕΕ. Ωστόσο, κάθε ερευνητική ομάδα και ανάλογα με τα 

ερωτήματα που καλείται να απαντήσει μπορεί να ορίζει τη βαρύτητα με μικρές αποκλίσεις. 

 H κλίμακα ΝΙΗSS αναλυτικά παρουσιάζεται παρακάτω:65 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΙΤΗΤΡΙΟ 
    

1α. Επίπεδο συνείδησης 
0 = Διαύγεια 
1 = Εύκολη αφύπνιση 
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2 = Λήθαργος 
3 = Κώμα 

1β. Ερωτήσεις ΕΣ 
(μήνας, ηλικία) 

0 = Απαντάει σωστά και τις 
2 ερωτήσεις 
1 = Απαντάει σωστά 1 
ερώτηση 
2 = Καμία 

  

1γ. Εντολές ΕΣ 
(ανοιγμα/ κλείσιμο 
οφθαλμών, γροθιάς) 

0 = Εκτελεί σωστά και τις 
2 εντολές 
1 = Εκτελεί σωστά 1 
εντολή 
2 = Καμία 

  

2. Κινήσεις οφθαλμών 

0 = Φυσιολογική 
1 = Μερική πάρεση 
βλέμματος 
2 = Αναγκαστική απόκλιση 
ή πάρεση μη 
υπερνικούμενη με το 
οφθ/κεφαλικό αντ/κό 

  

3. Οπτικά πεδία 

0 = Φυσιολογικά 
1 = Μερική ημιανοψία 
2 = Πλήρης ημιανοψία 
3 = Αμφοτερόπλευρη 
ημιανοψία (τύφλωση) 

  

4. Πάρεση πρόσώπου 

0 = Φυσιολογική 
1 = Ελάχιστη πάρεση 
2 = Μερική παράλυση 
(κατώτερο πρόσωπο) 
3 = Πλήρης παράλυση 

  

5. Κινητικότητα άνω 
και κάτω άκρων 

5α. ΑΡ άνω άκρο 
 

  

0 = Χωρίς πτώση 
1 = Πτώση σε <10’’ 
χέρια ή <5΄΄πόδια 
2 = Μικρή προσπάθεια 
έναντι της βαρύτητας 
3 = Καμία προσπάθεια 
έναντι της βαρύτητας 
4 = Καμία κίνηση 
UΝ: ακρωτηριασμός, 
πρόβλημα σε άρθρωση 

5β. ΔΕ άνω άκρο   

6α. ΑΡ κάτω άκρο    
6β. ΔΕ κάτω άκρο    

7. Αταξία άκρων 

0 = Χωρίς αταξία, δε 
συνεργάζεται, παράλυση 
1 = Αταξία σε ένα άκρο 
2 = Αταξία σε δύο άκρα 
UΝ: ακρωτηριασμός, 
πρόβλημα σε άρθρωση 

  



ΠΜΣ Νευροεπιστήμες 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

   
 

 23

ισχίου- ώμου 

8. Αισθητικότητα 

0 = Φυσιολογική 
1 = Ήπια - μέτρια απώλεια 
αισθητικότητας 
2 = Σοβαρή - ολική 
απώλεια αισθητικότητας 

  

9. Λόγος 

0 = Χωρίς αφασία 
1 = Ήπια - μέτρια αφασία 
2 = Σοβαρή αφασία 
3 = Αφωνία, σφαιρική 
αφασία 

  

10. Δυσαρθρία 

0 = Φυσιολογική άρθρωση 
1 = Ήπια μέτρια δυσαρθρία 
2 = Σοβαρή δυσαρθρία 
UN: διασωλήνωση ή 
φυσικά εμπόδια στην 
ομιλία 

  

11. Απόσβεση και 
απροσεξία 

0 = Χωρίς διαταραχή 
1 = Οπτική, απτική, 
ακουστική, χωρική ή 
προσωπική αμέλεια σε 
αμφοτερόπλευρα 
ερεθίσματα μίας 
αισθητικότητας 
2 = Σοβαρή ημιαπροσεξία / 
αμέλεια. Δεν αναγνωρίζει 
το χέρι του ή 
προσανατολίζεται σε μία 
πλευρά του χώρου 

  

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕΓΙΣΤΟ = 42)   
 

1.7β Εκτίμηση του λειτουργικού αποτελέσματος  

 

Η γενικότερη λειτουργική κατάσταση ενός ασθενούς που έχει υποστεί ΑΕΕ συνυπολογίζεται από 

το νευρολογικό έλλειμμα και την αναπηρία που αφήνει αυτό στον ασθενή. Η εκτίμηση του 

λειτουργικού προφίλ ενός ασθενούς, δηλαδή κατά πόσο είναι άρτια η επιστροφή του στην 

καθημερινή ζωή και στις δραστηριότητες του, σε τι ποσοστό μειώνεται η ικανότητα 

αυτοεξυπηρέτησης,  η ενδεχόμενη ανάγκη μερικής ή πλήρους απασχόλησης ενός φροντιστή, 

αποτελεί στη σύγχρονη εποχή μείζον θέμα ενδιαφέροντος πολλών κοινωνικοοικονομικών 

φορέων.  

 Μία συνήθης χρησιμοποιούμενη κλίμακα εκτίμησης της αναπηρίας στα πλαίσια 

λειτουργιών της καθημερινής ζωής είναι η κλίμακα Modified Rankin Scale. Η αρχική μορφή της 

συγκεκριμένης κλίμακας Rankin εισήχθηκε στα κλινικά δεδομένα και ξεκίνησε να 
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χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη αλλά και σε πληθώρα κλινικών μελετών ήδη από το 1957.66 

Αργότερα, το 1988, τροποποιήθηκε, γνωστή ως modified Rankin Scale (mRS) με τη διαφορά πως 

προστέθηκε και ο βαθμός 0, που υποδηλώνει την απουσία συμπτωμάτων.67 

 H αξιοπιστία και η εγκυρότητα της συγκερκιμένης κλίμακας έχει αποδειχτεί τόσο για την 

εκτίμηση της αναπηρίας και του λειτουργικού αποτελέσματος ασθενών μετά από ΑΕΕ,68 όσο και 

για την περιγραφή της  προηγούμενης λειτουργικής τους κατάστασης, γνωστή ως pre-stroke 

mRS.69 

 Η κλίμακα mRS περιγράφεται αναλυτικά ως εξής: 

 

0 Ασυμπτωματικός 

1 
Χωρίς σημαντική αναπηρία παρά τα συμπτώματα.  
Εκτέλεση όλων των καθημερινών καθηκόντων και δραστηριοτήτων. 

2 
Ελαφριά αναπηρία. Αδυναμία εκτέλεσης όλων των δραστηριοτήτων όπως 
προηγουμένως, αλλά δυνατότητα αυτοφροντίδας χωρίς βοήθεια. 

3 
Μέτρια αναπηρία που απαιτεί κάποια βοήθεια.  
Ικανότητα βάδισης χωρίς βοήθεια. 

4 
Μέτρια προς σοβαρή αναπηρία.  
Αδυναμία βάδισης και αυτοφροντίδας χωρίς βοήθεια. 

5 
Σοβαρή αναπηρία. Κλινήρης, με μόνιμο ουροκαθετήρα. Απαιτείται συνεχής 
νοσηλευτική φροντίδα. 

6 Θάνατος 
 

1.8 Θεραπείες οξείας φάσης ισχαιμικού ΑΕΕ 

 

1.8α Ενδοφλέβια θρομβόλυση 

 

Δύο πολύτιμα εργαλεία για τη θεραπεία του οξέος ισχαιμικού ΑΕΕ (ΙΑΕΕ) αποτελόυν η 

ενδοφλέβια θρομβόλυση και οι ενδοαγγειακές τεχινκές.72 Η ενδοφλέβια θρομβόλυση με 

ανασυνδυασμένο ιστικό ενεργοποιητή του πλασμινογόνου (rtPA, αλτεπλάση, Actilyse) αποτελεί 

ενδεδειγμένη και αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση του ΙΑΕΕ. H αλτεπλάση δρα 

ενεργοποιώντας το πλασμινογόνο για να σχηματιστεί η πλασμίνη, η οποία αποδομεί το ινώδες 

και διαλύει τους θρόμβους.70  

Ύστερα από ένα οξύ ΙΑΕΕ διακρίνονται 3 περιοχές στον εγκεφαλικό ιστό που έχει 

υποστεί τη βλάβη: την κύρια περιοχή ισχαιμίας (core) στην οποία έχει επέλθει μη αναστρέψιμη 

νέκρωση των νευρώνων, η penumbra γύρω από τον πυρήνα του εμφράκτου, όπου διατηρείται μία 

περιοχή με μειωμένη ροή αίματος με δυνατότητα ανάκαμψης και η περιοχή καλοήθους 

ολιγαιμίας, η οποία οριοθετεί τη βλάβη και είναι η περιοχή που έχει διασωθεί. Όσον αφορά την 
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penumbra, ο κίνδυνος να χαθεί η λειτουργικότητα της περιοχής αυτής είναι χρονοεξαρτώμενος, 

καθώς ο ιστός νεκρώνεται σταδιακά. Συνεπώς στόχος της θεραπείας είναι αυτή ακριβώς η 

περιοχή, η λειτουργικά αποκατάσταση της οποίας έγκειται στην αποκατάσταση της αιματικής 

ροής.71 

Το θεραπευτικό παράθυρο εντός 4,5 ωρών από την εγκατάσταση των συμπτωμάτων 

βελτιώνει σημαντικά τη συνολική έκβαση και αυξάνει τα ποσοστά λειτουργικής ανεξαρτηρίας 

των ασθενών αυτών. Η θρομβολυτική θεραπεία πρέπει να χορηγείται όσο το δυνατόν 

συντομότερα από την εγκατάσταση της νευρολογικής συμπτωματολογίας, προκειμένου να 

μειωθεί η έκταση της εγκεφαλικής βλάβης, το νευρολιγκό έλλειμμα του ασθενούς και κατά 

συνέπεια η αναπηρία, αυξάνοντας την πιθανότητα οι ασθενείς να είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι 

3 μήνες μετά το επεισόδιο.72  

Πριν την έναρξη της θρομβολυτικής αγωγής είναι απαραίτητη η διενέργειας επείγουσας 

αξονικής τομογραφίας (CT) εγκεφάλου για αποκλειμσμό ενδοκράνιας αιμορραγίας. Η 

συνιστώμενη δοσολογία χορήγησης είναι 0,9 mg/kg. Η θρομβολυτική θεραπεία πρέπει να 

διεξάγεται σε Μονάδα αυξημένης φροντίδας ΑΕΕ. Σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες 

οδηγίες, οι ασθενείς που υποβάλονται σε θροβόλυση χρειάζονται τακτική νευρολογική 

παρακολούθηση (NIHSS) και μέτρηση της ΑΠ για τις επόμενες 24 ώρες. Στις 24 ώρες από την 

έναρξη της θρομβόλυσης, απαιτείται διενέργεια νέας CT για έλεγχο πιθανής εμφάνισης 

ασυμπτωματικής αιμορραγίας. Ωστόσο, αν κατά τη διάρκεια τη θρομβόλυσης ο ασθενής 

παρουσιάσει επιδείνωση της νευρολογικής του συμπτωματολογίας (NIHSS 4 βαθμούς και πάνω 

από την προηγούμενη εκτίμηση), τότε η θρομβόλυση διακόπτεται και γίνεται νέα CT.72 

Η πιο σημαντική επιπλοκή είναι η συμπτωματική ενδοκράνια αιμορραγία, γι’ αυτό 

πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού των ασθενών προς 

θρομβόλυση καθώς και οι αλγόριθμοι ενεργειών κατά τη διάρκεια της θρομβόλυσης. 

 

1.8β Ενδοαγγειακή μηχανική θρομβεκτομή 

 

Η ενδοαγγειακή μηχανική θρομβεκτομή αποτελεί εναλλακτική θεραπεία του οξέος ΙΑΕΕ. Η 

θεραπεία αυτή είναι αποτελεσματική σε ΑΕΕ μεγάλης βαρύτητας, που οφείλονται σε αποφραξη 

μεγάλου αγγείου, όπως η μέση εγκεφαλική αρτηρία και ενδείκνυται σε ασθενείς με ΙΑΕΕ, 

διάρκειας <6 ωρών, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για ενδοφλέβια θρομβόλυση, λόγω 

αντενδείξεων.72 Επίσης, η συγκεκριμένη θεραπεία διενεργείται, σε περιπτώσεις ασθενών που δεν 

ανταποκρίθηκαν στην ενδοφλέβια θρομβόλυση καθώς και σε ασθενείς με χρονικό παράθυρο 6 – 
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24 ώρες, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει βιώσιμος ιστός στην αξονική τομογραφία αιμάτωσης ή 

στη μαγνητική τομογραφία.72 

 Όπως και στην ενδοφλέβια θρομβολυτική θεραπεία, όσο συντομότερο είναι το χρονικό 

διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων, τόσο καλύτερα αναμένονται τα κλινικά 

αποτελέσματα από την ενδαρτηριακή θεραπεία.72  

 

1.9 Στόχος της μελέτης 

 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, αρχικός στόχος ήταν η περιγραφή του 

δείγματος που συγκεντρώθηκε με πρωτοεμφανιζόμενο επεισόδιο ισχαιμικού ΑΕΕ και 

συγκεκριμένα, η καταγραφή των παραγόντων κινδύνου, του ποσοστού ελέγχου τους και της 

σχετικής φαρμακευτικής αγωγής. Στη συνέχεια, επόμενος στόχος ήταν η συσχέτιση 

συγκεκριμένων παραγόντων κινδύνου με τη βαρύτητα του ΑΕΕ και το επακόλουθο λειτουργικό 

αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα για τους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου, σκοπός ήταν να 

αξιολογηθεί αν ο επαρκής ή μη έλεγχος αυτών και η αντίστοιχη φαρμακευτική αγωγή, 

σχετίζονται με τη βαρύτητα του ισχαιμικού ΑΕΕ και τη μετέπειτα λειτουργική κατάσταση του 

ασθενούς. Η βαρύτητα του ισχαιμικού θα εκτιμηθεί κλινικά, στην οξεία φάση και κατά την έξοδο 

από το νοσοκομείο και λειτουργικά, κατά την έξοδο από το νοσοκομείο και στους 3 μήνες από το 

αρχικό επεισόδιο.  

 Ενώ έχουν καταγραφεί αρκετές πρσπάθειες εκτίμησης της επίπτωσης των ισχαιμικών 

ΑΕΕ με βάση τους παράγοντες κινδύνου, λίγες, διάσπαρτες και αρκετά αντικρουόμενες είναι οι 

αναφορές που συσχετίζουν τους παράγοντες κινδύνου και ποικίλες αντίστοιχες θεραπείες με τη 

βαρύτητα των εγκεφαλικών επεισοδίων αλλά και με τη συνολική αναπηρία που συνοδεύει έκτοτε 

τον ασθενή. Συνεπώς, κρίθηκε αναγακαίο να πραγματοποιηθεί μία μελέτη που να συνοψίζει τους 

πιο συχνούς παράγοντες κινδύνου και τους αντίστοιχους φαρμακευτικούς παράγοντες αναφορικά 

με τη βαρύτητα ενός πρωτο - διεγνωσθέντος ισχαιμικού ΑΕΕ και τη συνολική αναπηρία που 

προκύπτει από αυτό. Επίσης, εξίσου σημαντικό είναι να καθοριστεί η σημασία του ελέγχου των 

δυνητικά τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου, μέσω συγκεκιμένων φαρμακευτικών 

παραγόντων, και τελικά αν μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη βαρύτητα του νευρολογικού 

ελλείμματος.  
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα στην Πανεπιστημιακή Νευρολογική κλινική, στο Πανεπιστημίου 

Κρήτης το χρονικό διάστημα από 1η Ιουνίου 2017 εώς 31η Μαρτίου 2018. Συμμετείχαν 

συνολικά 119 ασθενείς.  

 Στα πλαίσια ηθικής και δεοντολογίας για τη διενέργεια της μελέτης πραγματοποιήθηκε 

κατάθεση του πρωτοκόλλου της μελέτης στη Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία το ενέκρινε. Βασικό κριτήριο κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής της μελέτης ήταν η εχεμύθεια στη συλλογή δεδομένων των ασθενών. 

  

2.1 Πληθυσμός μελέτης  

 

Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν όλοι οι ασθενείς που εισήχθηκαν στη Νευρολογική κλινική 

του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, οι οποίοι διαγνώσθηκαν πρώτη φορά με 

οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, μεταξύ 1 Ιουνίου 2017 και 31 Μαρτίου 2018, 

συνολικά 119 ασθενείς, ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλου. Πρόκειται για ασθενείς με πρώτο- 

διεγνωσμένο επεισόδιο ΙΑΕΕ, θρομβολυθέν ή μη. Η διάγνωση τέθηκε κλινικά με πλήρη 

νευρολογική εξέταση και απεικονιστικά, με Υπολογιστική αξονική τομογραφία (Computed 

tomography) και σε μερικούς ασθενείς και με Μαγνητική τομογραφία (Magnetic resonance 

imaging) και Μαγνητική αγγειγραφία (Μagnetic resonance angiography).  

Στις περιπτώσεις που οι απεικονιστικές εξετάσεις ανέδειξαν παλαιό ΙΑΕΕ, χωρίς όμως 

να γίνεται αναφορά από τον ίδιο τον ασθενή ή τους συνοδούς του, πιθανώς λόγω μη αξιολόγησης 

της συμπτωματολογίας,  οι ασθενείς δεν αποκλείσθηκαν από τη μελέτη. Η παραμονή ασθενών 

στη μελέτη με ετεροχρονισμένη διάγνωση παλαιότερου ισχαιμικού έγινε καθώς ο στόχος της 

παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η εκτίμηση του ρόλου των παραγόντων κινδύνου στα 

πλαίσια της πρωτογενούς πρόληψης από αγγειακά εγκεφαλικά συμβάματα. Συνεπώς, ασθενείς οι 

οποίοι δε γνώριζαν την ύπαρξη ενός προηγούμενου ΑΕΕ, πληρούν τα κριτήρια για μελέτη της 

πρωτογενούς πρόληψης. Αντίθετα, ασθενείς με γνωστό ιστορικό ισχαιμικών εγκεφαλικών 

επεισοδίων αποκλείονταν από τη μελέτη.  

 

2.2 Μέθοδοι 

 

Σε όλους τους ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη, έγινε λήψη λεπτομερούς  ιατρικού 
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ιστορικού, που περιελάμβανε το ατομικό αναμνηστικό καθώς και τη χρόνια φαρμακευτική 

αγωγή. Στα πλαίσια του ατομικού αναμνηστικού, κάθε ασθενής ερωτήθηκε και για 

συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου. Οι παράγοντες κινδύνου που προδιαθέτουν στην 

εμφάνιση ΑΕΕ, στα πλαίσια της πρωτογενούς πρόληψης είναι πολυάριθμοι. Ωστόσο, 

καταγράφηκαν οι σημαντικότεροι και πιο συχνα συναντούμενοι.  

Αρχικά, καταγράφηκαν το φύλο, η ηλικία, το κάπνισμα, η φυσική άσκηση, o Δείκτης 

μάζας σώματος (Body mass index) και η λήψη ορμονοθεραπείας. Σχετικά με το κάπνισμα 

καταγράφηκαν οι μη καπνιστές, οι πρώην και οι καπνιστές καθώς και τα pack years που 

αντιστοιχούν σε κάθε ασθενή. Επίσης, ως φυσική άσκηση, ορίστηκε η αερόβια άσκηση για 40 

λεπτά 3 με 4 φορές την εβδομάδα, σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες πρωτογενούς πρόληψης από 

ΑΕΕ της AHA/ASA.3 Στην καραγραφή του ΔΜΣ (kg/m2) και προς διευκόλυνση στην ανάλυση 

των αποτελεσμάτων, οι ασθενείς χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες: a) <18.5 kg/m2 , 

ελλειποβαρής, b) 18.5 – 24.9 kg/m2 , φυσιολογικός, c) 25 – 29.9 kg/m2 , υπέρβαρος, d) >30 kg/m2 

παχύσαρκος. Τέλος, η λήψη ορμονοθεραπείας αναφέρεται στη θεραπεία με  αντισυλληπτικά 

χάπια που περιέχουν χαμηλές δόσεις οιστρογόνων και στην μετεμμηνοπαυσιακή 

ορμονοθεραπεία, οιστρογόνα με ή χωρίς προγεστίνη.55 

Στη συνέχεια, έγινε καταγραφή των δυνητικά ελεγχόμενων παραγόντων κινδύνου, η 

φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι ασθενείς για την κάθε νοσολογική οντότητα και ο 

έλεγχος που πετυχαίνουν ή όχι στην εκάστοτε νοσολογική οντότητα. Καταγράφηκαν: ο 

Σακχαρώδης διαβήτης και η λήψη αντιδιαβητικής αγωγής: σουλφονυλουρίες, διγουανίδια, 

αναστολείς της διπεπτιδυλοπεπτιδάσης 4 (DPP4) και ινσουλίνη, η Υπερλιπιδαιμία και η λήψη 

στατινών, η Αρτηριακή Υπέρταση και η λήψη αντιυπερτασικής αγωγής: αναστολείς υποδοχέων 

αγγειοτενσίνης ΙΙ (ΑRBs), αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης Ι (ACEIs), 

διουρητικά και αναστολείς διαύλων Ca+2, το σύνδομο Υπνικής άπνοιας (sleep apnea) και η χρήση 

CPAP, η κολπική μαρμαρυγή και η χρήση αντιπηκτικής αγωγής: ασενοκουμαρόλη ή νεότερα 

αντιπηκτικά και η χρήση αντιαιμοπεταλιακής αγωγής: ακετυλοσαλυκιλικό οξύ και κλοπιδογρέλη.  

Επίσης, επισημάνθηκε ο έλεγχος ή όχι των παραπάνω νοσολογικών οντοτήτων. Ο 

επαρκής έλεγχος του Σακχαρώδη διαβήτη ορίστηκε σύμφωνα με την τιμή της γλυκοζυλιωμένης 

αιμοσφαιρίνης (HbA1c) να είναι <7%, όπως έχει γίνει σύσταση από την  Αmerican Diabetes 

Associaton για την πρόληψη από μακροαγγειακές επιπλοκές του ΣΔ τύπου ΙΙ, όπως τα ΙΑΕΕ, η 

Στεφανιαία νόσος (ΣΝ) και η περιφερική αγγειακή νόσος.3  

Σχετικά με την υπερλιπιδαιμία, ο έλεγχος του λιπιδαιμικού προφίλ ορίστηκε με βάση την 

τιμή της LDL, σύμωνα με τις διεθνείς Ευρωπαικές οδηγίες για την πρόληψη από καρδιαγγειακά 
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συμβάματα.14 Για άτομα χαμηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, χωρίς λοιπούς παράγοντες 

κινδύνου, ο έλεγχος της νόσου ορίζεται ως επαρκής με τιμές της LDL < 115mg/dL. Σε ασθενείς 

υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, με ΣΔ τύπου ΙΙ και συνύπαρξη δύο ή τριών παραγόντων 

κινδύνου μαζί με την υπερλιπιδαιμία (κάπνισμα, αρτηριακή υπέρταση, κολπική μαρμαρυγή), ο 

στόχος της LDL για επαρκή έλεγχο της νόσου είναι < 100mg/dL. Τέλος, σε ασθενείς πολύ 

υψηλού κινδύνου για καρδιαγγεικά επεισόδια, δηλαδή ασθενείς με ΣΔ τύπου ΙΙ και βλάβη 

οργάνου στόχου ή ΣΝ ή χρόνια νεφρική νόσος, στόχος της LDL χοληστερόλης είναι < 70 mg/dL.  

Στη συνέχεια, η Υπέρταση ορίστηκε ως ελεγχόμενη όταν η αρτηριακή πίεση (ΑΠ) είναι  

140/90 mmHg, ενώ για τους ασθενείς >60 ετών, όταν η ΑΠ είναι < 150/90 mmHg. Σε ασθενείς 

με ΣΔ χωρίς βλάβη οργάνου στόχου, η ΑΠ θεωρείται ελεγχόμενη σε τιμές < 140/90 mmHg, ενώ 

σε παρουσία βλάβης οργάνου στόχου (καρδία, νεφροί), η ΑΠ οφείλει να είναι < 130/80 mmHg.74 

Η θεραπεία του συνδρόμου υπνικής άπνοιας (ΣΥΑ) με χρήση μάσκας συνεχούς 

χορήγησης θετικών πιέσεων CPAP, καθώς αποτελεί την ενδεδειγμένη θεραπευτική στρατηγική 

στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ενός ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου, αποτέλεσε στη 

συγκεκριμένη μελέτη, μέτρο ελέγχου του ΣΥΑ. Ωστόσο, να σημειωθεί πως στη λήψη ιστορικού, 

σε περιπτώσεις ασθενών με αρνητική απάντηση σχετικά με τις άπνοιες ύπνου και σύμφωνα με 

την κρίση του ιατρού, όπου κρίθηκε απαραίτητο, καταγράφηκε ένα πιο λεπτομερές ιστορικό που 

περιελάμβανε το ερωτηματολόγιο του Βερολίνου για τον κίνδυνο εμφάνισης υπνικής άπνοιας.52 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 3 κατηγορίες ερωτήσεων (σχετικές με το ροχαλητό, 

σχετικές με την πρωινή κούραση μετά τη αφύπνιση, η ύπαρξη ΑΥ και ο ΔΜΣ >30 kg/m2). Στην 

παρούσα μελέτη, ασθενείς που βαθμολογούνταν θετικά σε 2 ή 3 κατηγορίες, και ανήκουν στις 

ομάδες υψηλού κινδύνου, θεωρήθηκε πως έχουν πιθανό μη διεγνωσμένο ΣΥΑ και κατ’ επέκταση 

μη ελεγχόμενο. 

Τέλος, όσον αφορά την κολπική μαρμαρυγή, ορίστηκε ως ελεγχόμενος παράγοντας 

κινδύνου σε περίπτωση λήψης, στη χρόνια φαρμακευτική αγωγή, ενός νεότερου αντιπηκτικού 

παράγοντα (NOAC), ή στην περίπτωση λήψης ασενοκουμαρόλης αν η πρώτη μέτρηση του INR 

ήταν 2 – 3.74 Σε περιπτώσεις μη ορθής ρύθμισης των χρόνων πήξης ή σε μη λήψη αντιπηκτικής 

αγωγής, ο παράγοντας κινδύνου καταγράφηκε ως μη ελεγχόμενος. 

 

2.3 Νευρολογική κλινική εξέταση – Κλίμακες εκτίμησης της βαρύτητας του ισχαιμικού 

ΑΕΕ 

 

Το ιστορικό και η νευρολογική εξέταση αποτελούν τα βασικότερα εργαλεία για την εκτίμηση του 
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νευρολογικού ελλείμματος που προκύπτει από ένα ΑΕΕ. Όλοι οι ασθενεις που συμμετείχαν στη 

μελέτη υποβλήθηκαν σε πλήρη νευρολογική κλινική εξέταση.  

Ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθεί η ποσοτικοποίηση του νευρολογικού ελλείμματος 

και η εκτίμηση της βαρύτητας του, χρησιμοποιήθηκε η πλέον στανταρισμένη και αξιόπιστη 

κλίμακα  ΑΕΕ του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ (ΝΙΗSS – National Institutes of Health 

Stroke Scale). Η καταγραφή της κλίμακας έγινε για κάθε ασθενή την ώρα προσέλευσης και την 

ημέρα εξόδου από τη Νευρολογική κλινική, με σκοπό την παρατήρηση της προόδου του 

νευρολογικού ελλείμματος των ασθενών. Για τους ασθενείς, οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια για 

θρομβόλυση, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία, δηλαδή καταγραφή της κλίμακας την ώρα 

προσέλευσης πριν την έναρξη της θεραπείας και την ημέρα του εξιτηρίου.  

 Η εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης - αναπηρίας κάθε ασθενούς  

πραγματοποιήθηκε με την κλίμακα Modified Rankin Scale (MRS). Η τελευταία εφαρμόστηκε σε 

τρία διαφορετικά στάδια καθοριστικά στην πορεία του ασθενούς. Το πρώτο στάδιο αποτελεί τη 

λειτουργική κατάσταση του ασθενούς πριν συμβεί το εγκεφαλικό έμφρακτο ενώ το δεύτερο την 

ημέρα εξόδου από την κλινική, ανεξάρτητα αν υποβλήθηκαν σε θρομβόλυση ή όχι. Στο τρίτο 

στάδιο, εκτιμήθηκε η λειτουργική κατάσταση – αναπηρία 3 μήνες μετά το επεισόδιο του ΑΕΕ, 

μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ασθενή ή σε περίπτωση που αυτό δεν ήταν ευφικτό με 

τους οικείους του. Το διάστημα των τριών μηνών επιλέχτηκε ως ένα μέσο διάστημα, το οποίο 

επιδέχεται περιθώρια βελτίωσης του νευρολογικού ελλείμματος και κατ’ επέκταση της 

λειτουργικής αναπηρίας. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμήθηκε η βαρύτητα του επεισοδίου και κατά 

πόσο αυτό επηρέασε τη συνολική λειτουργική κατάσταση - αναπηρία των ασθενών καθώς και 

την πρόοδο αυτών. 

 

2.4 Φόρμα συμπλήρωσης δεδομένων ασθενών 

 

MΕΛΕΤΗ: Συσχέτιση παραγόντων κινδύνου ΑΕΕ με τη βαρύτητα ενός πρώτου επεισοδίου 

ισχαιμικού ΑΕΕ.   

 
Κωδικός ασθενούς  
Στοιχεία ασθενούς 
 

 

Τηλέφωνο  
Ημερομηνία εισαγωγής  
Ημερομηνία εξόδου  
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Α. Θρομβόλυση ΝΑΙ ΟΧΙ 
 
Β1 Φύλο ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 
Β2 Ηλικία   
Β3 Κάπνισμα ΝΑΙ ΟΧΙ 
B3i pack years   
B4 Φυσική άσκηση 
(τουλ. 40 λεπτά 3 
φορές/ εβδ.) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

B5 Ορμονοθεραπεία ΝΑΙ ΟΧΙ 
 
 
 
B6  
BMI (kg/m2) 
 

a 
<18.5 

ελλειποβαρής 

b 
18.5-24.9 

φυσιολογικός 

c 
25-29.9 

υπέρβαρος 

d 
>30 

παχυσαρκία 
 

 ΝΑΙ / ΟΧΙ 
Αν ΝΑΙ ελέγχεται 

επαρκώς;  
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Β7 Σακχαρώδης διαβήτης  Β7i 

Β8 Δυσλιπιδαιμία  B8i 

Β9 Αρτηριακή υπέρταση  B9i 

Β10 Υπνική άπνοια   B10i 

Β11 Κολπική μαρμαρυγή   B11i 
 
 ΝΑΙ / ΟΧΙ Αν ΝΑΙ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Γ1 Αντιπηκτικά 
 

 Γ2i 

Γ3Αντιαιμοπεταλιακά  Γ3i 
Γ4 ΣΤΑΤΙΝΕΣ    
Γ5 Αντιυπερτασικά 
 

 Γ5i 

Γ6 Αντιδιαβητικά 
 

 Γ6i 

Γ7 Ορμονοθεραπεία 
 

 Γ7i 

 
Δ1 NIHSS εισαγωγής  
Δ2 ΝΙΗSS έξοδος  
 
Ε1 Rankin score πριν ΙΑΕΕ  
Ε2 Rankin score έξοδος  
Ε3 Rankin score 3 μήνες μετά  
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2.5 Στατιστική Ανάλυση 

 

Η σχέση μεταξύ ποσοτικών μεταβλητών μελετήθηκε με την χρήση του συντελεστή γραμμικής 

συσχέτισης του Pearson. Οι μη-παραμετρικοί έλεγχοι των Mann-Whitney U και Kruskal-Wallis 

H, δεδομένης της απουσίας της προϋπόθεσης της κανονικότητας, χρησιμοποιήθηκαν για την 

μελέτη της σχέσης μεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών με δύο και περισσότερα από 

δύο επίπεδα αντίστοιχα. Για τον εντοπισμό των διαφορών που προέκυψαν από τον έλεγχο 

Kruskal-Wallis H, χρησιμοποιήθηκαν πολλαπλοί έλεγχοι Mann-Whitney U, λαμβάνοντας υπόψη 

την διόρθωση Bonferronni. Όλα τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 10%. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο 

IBM SPSS Statistics (Version 24). 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

3.1 Ηλικία και φύλο 

 

Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν 119 ασθενείς, 70 άντρες (58,8%) και 49 γυναίκες (41,2%), με 

μέσο όρο (μ.ο.) ηλικίας τα 71,1 έτη (38- 98). Ο μ.ο. NIHSS admission στις γυναίκες ήταν 6,45 

και στους άντρες 9,6 (p: 0,008). Στο NIHSS discharge δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική (ΣΣ) 

διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών, ενώ στο σύνολο του δείγματος ήταν 4,96. Όσον αφορά 

την ηλικία, παρουσιάστηκε θετικά (+) γραμμική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και του NIHSS 

admission (Pearson’s correlation: 0,382, p: 0,00), του NIHSS discharge (Pearson’s correlation: 

0,285, p: 0,00), του mRS discharge (Pearson’s correlation: 0,430, p: 0,00) και του mRS 3months 

later (Pearson’s correlation: 0,528, p: 0,00) (Πίνακας 1).  

 
Πίνακας 1: Συσχέτιση ηλικίας με βαρύτητα ΑΕΕ και λειτουργικού αποτελέσματος 
 
 Pearson’s Correlation 

Coefficient 
NIHSS admission 0,382 (p:0,000) 
NIHSS discharge 0,285 (p:0,002) 
mRS discharge 0,430 (p:0,000) 
mRS 3 months  0,528 (p:0,000) 
 

3.2 Άσκηση, κάπνισμα και BMI 

 

Σχετικά με τη φυσική δραστηριότητα, 84 ασθενείς απάντησαν αρνητικά (73%) και 31 (27%) 

θετικά. 50 ασθενείς (42%) δεν ήταν καπνιστές, 25 ήταν πρώην καπνιστές (21%) και 44 (37%) 

καπνιστές. Ελλειποβαρείς χαρακτηρίστηκαν 2 ασθενείς (1,7%), φυσιολογικό ΔΜΣ σημείωσαν 19 

(16,5%) ασθενείς, υπέρβαροι ήταν οι 76 (66,1%) και παχύσαρκοι 18 (15,7%) ασθενείς. Δε 

βρέθηκαν ΣΣ αποτελέσματα που να συσχετίζουν τον ΔΜΣ με τη βαρύτητα του ΑΕΕ και το 

λειτουργικό αποτέλεσμα ύστερα από το επεισόδιο.  

 

3.3 Δυσλιπιδαιμία 

 

Στο δείγμα της παρούσας μελέτης, 74 (62,2%) ασθενείς είχαν ΔΛΔ και 45 (37,8%) δεν είχαν. 

Από το σύνολο των ασθενών που καταγράφηκαν με ΔΛΔ, το 56% δε λάμβανε στατίνη και το 

44% λάμβανε. Όσον αφορά τον επαρκή έλεγχο της νόσου, το 69% δεν εμφάνισε επαρκώς 
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ρυθμισμένα επίπεδα LDL και το 31% είχε επιθυμητά επίπεδα LDL.  

 Από τη συσχέτιση της δυσλιπιδαιμίας με τη βαρύτητα του ΑΕΕ και του επακόλουθου 

λειτουργικού αποτελέσματος δεν προέκυψαν στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα. Παρομοίως, 

δεν παρατηρήθηκαν ΣΣ διαφορές μεταξύ των ασθενών που λάμβαναν και εκείνων που δε 

λάμβαναν στατίνη πριν το ΑΕΕ, αναφορικά με οποιοδήποτε μέτρο εκτίμησης της έκβασης του 

ΑΕΕ. Το ίδιο συνέβη και με τον έλεγχο της δυσλιπιδαιμίας. 

 

3.4 Αρτηριακή Υπέρταση 

 

Από το σύνολο των ασθενών που καταγράφηκαν, 89 (74,8%) ασθενείς είχαν ΑΥ ενώ 30 (25,2%) 

όχι. Μεταξύ των δύο αυτών ομάδων δε σημειώθηκε ΣΣ διαφορά ούτε για τη βαρύτητα του ΑΕΕ, 

ούτε για το μετέπειτα λειτουργικό αποτέλεσμα. 

Από τους 89 ασθενείς με ΑΥ, το 30,9% ανέφερε πως ελέγχεται επαρκώς η ΑΠ, ενώ το 

69,1% αναφέρει ΑΠ υψηλότερη από τα επιθυμητά επίπεδα. Οι ασθενείς οι οποίοι έλεγχαν της 

ΑΥ παρουσίασαν ΣΣ μικρότερο σκορ στο NIHSS της εισαγωγής (5,24) έναντι εκείνων που δεν 

την έλεγχαν (NIHSS: 10,38), p: 0,009. Παρόμοια και για το NIHSS κατά το εξιτήριο, εκείνοι που 

έλεγχαν την ΑΥ εμφάνισαν σημαντικά μικρότερο σκορ ΝΙΗSS: 1,65 σε αντίθεση με τους 

υπόλοιπους (NIHSS:  6,77), p: 0,000 (Διάγραμμα Α). Eξίσου σημαντικά παρουσιάζονται και τα 

αποτελέσματα σχετικά με το πρώιμο λειτουργικό αποτέλεσμα (ελεγχόμενη ΑΥ, mRS discharge: 

1,88 έναντι μη ελεγχόμενης ΑΥ, mRS discharge: 2,96), p: 0,005, αλλά και με το μακροχρόνιο, 3 

μήνες μετά (ελεγχόμενη ΑΥ, mRS: 1,80 έναντι μη ελεγχόμενης, mRS: 2,95), p: 0,025 (Πίνακας 

3, Διάγραμμα Β). 

 

Πίνακας 2 & Διαγράμματα Α - Β: Σύγκριση επαρκούς και μη ελέγχου της ΑΥ με τη βαρύτητα 
ΑΕΕ και του λειτουργικού αποτελέσματος (mRS) 
 
 control hypertension non_control 

hypertension 
p-value 

NIHSS admission 5,24 10,38 0,009 
NIHSS discharge 1,65 6,77 0,000 
mRS discharge 1,88 2,96 0,005 
mRS 3 months  1,80 2,95 0,025 
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Σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή, 78 (86,7%) ασθενείς ανέφεραν λήψη 

αντιυπερτασικών παραγόντων, ενώ 12 (13,3%) δε λάμβαναν. Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο 

των αντιυπερτσικών παραγόντων, δεν παρατηρήθηκαν ΣΣ διαφορές μεταξύ των ασθενών που 

λάμβαναν οποιδήποτε φαρμακευτικό παράγοντα ή συνδυασμό αυτών και εκείνων που δε 

λάμβαναν καμία αγωγή σχετικά με τη βαρύτητα του ΑΕΕ και της έκβασης του λειτουργικού 

αποτελέσματος. Στη συνέχεια, μελετώντας χωριστά τις κατηγορίες των αντιυπερτασικών, δε 

βρέθηκαν ΣΣ αποτελέσματα για τους ARBs και τους ACEIs.  

Ωστόσο, διαχωρίζοντας τα αντιυπερτασικά φάρμακα σε εκείνα που ευνοούν το 

σχηματισμό της αγγειοτενσίνης ΙΙ (Ang II: ARBs, CCBs και διουρητικά) και εκείνα που τον 

καταστέλουν (non_Ang II: ACEIs και β-αποκλειστές), παρουσιάστηκαν ΣΣ διαφορές στο σκορ 

του NIHSS στην εισαγωγή (Αng II: 8,53 έναντι non_Ang II: 17, p:0,011) και στο εξιτήριο (Αng 

II: 4,76 έναντι non_Ang II: 8,86, p:0,020), αλλά και στο πρώιμο λειτουργικό αποτέλεσμα (Αng 

II: 2,38 έναντι non_Ang II: 3,6, p:0,031) (Πίνακας 2, Διαγράμματα Γ – Δ). Ενώ σχετικά με τη 

λειτουργική κατάσταση 3 μήνες μετά το ΑΕΕ, τα αποτελέσματα δεν ήταν ΣΣ.  
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Πίνακας 3 & Διαγράμματα Γ - Δ: Σύγκριση αντιυπερτασικών που ευνοούν (Αng II) και 
καταστέλλουν (non_Ang II) το σχηματισμό αγγειτενσίνης ΙΙ αναφορικά με τη βαρύτητα ΑΕΕ και 
του λειτουργικού αποτελέσματος (mRS) 
 
 non_Ang II Ang p-value 
NIHSS admission 17 8,53 0,011 
NIHSS discharge 8,86 4,6 0,020 
mRS discharge 3,6 2,38 0,031 
mRS 3 months  3,26 2,52 0,369 μη ΣΣ 
 
 

 

 

 

3.5 Σακχαρώδης Διαβήτης 

 

Από τους 119 ασθενείς που εντάχθηκαν στη μελέτη, 80 (67,2%)  δεν είχαν ΣΔ και 39 (32,8%) 

είχαν. Μεταξύ αυτών δε βρέθηκαν ΣΣ διαφορές όσον αφορά τη βαρύτητα και τη λειτουργική 

αναπηρία μετα από το ΑΕΕ. Από τους 39 ασθενείς με ΣΔ, το 47,1% είχε ΗbA1C <7%, ενώ το 

υπόλοιπο 52,9% εμφάνισε υψηλότερες τιμές. Μεταξύ των δύο αυτών υποομάδων δε 

σημειώθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στη βαρύτητα του ΑΕΕ και στο επακόλουθο 

λειτουργικό αποτέλεσμα.  
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 Από τους 39 ασθενείς με ΣΔ, μόνο 2 άτομα δεν εκαναν χρήση αντιδιαβητικής αγωγής. 

Συνεπώς, δεν ήταν ευφικτή η σύγκριση της λήψης αντιδιαβητικής αγωγής με την απουσία 

αγωγής. Ωστόσο, για κάθε αγωγή χωριστά, παρουσιάστηκε ΣΣ διαφορά στο λειτουργικό 

αποτέλεσμα 3 μήνες μετά μεταξύ ασθενών που λάμβαναν διγουανίδια (mRS: 1,83) και εκείνων 

που δε λάμβαναν (mRS: 3,11), p: 0,037. Επίσης, ασθενείς που χρησιμοποιούσαν 

σουλφονυλουρίες παρουσίασαν χαμηλότερο σκορ  NIHSS κατά το εξιτήριο (NIHSS: 1,25) 

συγκριτικά με εκείνους που δε χρησιμοποιούσαν (NIHSS: 4,18), p: 0,030. Τέλος, ασθενείς που 

λάμβαναν αναστολείς DPP4 σημείωσαν χαμηλότερο ΝΙΗSS κατά την εισαγωγή τους (5,7) σε 

σύγκριση με αυτούς που δε λάμβαναν (7,5), p: 0,075. (Πίνακας 4) 

 

Πίνακας 4: Σύγκριση λήψης και μη διαφόρων αντιδιαβητικών αναφορικά με την έκβαση του 
ΑΕΕ 
 
 biguanides non_biguanides p-value 
mRS 3 months  1,83 3,11 0,037 
 Sulfonylureas non_sulfonylureas  
NIHSS discharge 1,25 4,18 0,030 
 DPP4 inhibitors non_DPP4 inhibitors  
NIHSS admission 5,7 7,5 0,075 
 

 Στη συνέχεια, συγκρίνοντας τους θρομβοληθέντες και μη στον ΣΔ πληθυσμό, στον 

πλήθυσμο που έλεγχε το ΣΔ και στον πληθυσμό που λάμβανε διγουανίδια, δε βρέθηκαν ΣΣ 

διαφορές ούτε στη βαρύτητα του ΑΕΕ κατά το εξιτήριο, αλλά ούτε και στο λειτουργικό 

αποτέλεσμα, κατά το εξιτήριο και 3 μήνες μετά. Αναφορικά με τους ασθενείς που είχαν ΣΔ, 

παρατηρήθηκε μεγαλύτερο σκορ στο NIHSS κατά το εξιτήριο σε εκείνους που θρομβολήθηκαν 

(5,29) απ’ ότι εκείνους που δεν θρομβολήθηκαν (3,53), χωρίς να είναι ΣΣ. Επίσης, ελέγχοντας 

μόνο τον θρομβοληθέν πληθυσμό, δεν μπόρεσαν να συγκριθούν οι ασθενείς που καταγράφηκαν 

με ρυθμισμένο ΣΔ και εκείνοι με αρρύθμιστο, ούτε εκείνοι που λάμβαναν ή όχι διγουανίδια, 

λόγω μικρού αριθμού δείγματος. Μη ΣΣ ήταν τα αποτελέσματα του θρομβοληθέντος πληθυσμού, 

μεταξύ σακχαροδιαβητικών ασθενών και μη. Σε όλες τις παραπάνω αναλύσεις, μελετήθηκαν τα 

δείγματα και ως προς τη διαφορά του NIHSS σκορ (NIHSS difference: NIHSS admission – 

discharge), δείχνοντας αν υπήρξε βελτίωση (ΝΙΗSS dif >0), στασιμότητα (=0) ή επιδείνωση (<0) 

της κλινικής εικόνας και ως προς τη διαφορά του mRS σκορ (mRS difference: 3months– past), 

δείχνοντας είτε πως υπήρξε επιδείνωση της λειτουργικής κατάστασης 3 μήνες μετά σε σύγκριση 

με την αρχική πριν το ΑΕΕ (mRS dif >0) ή βελτίωση και επιστροφή στην αρχική κατάσταση 3 

μήνες ή στασιμότητα αυτής (mRS dif = 0). Σε καμία περίπτωση δε σημειώθηκαν ΣΣ 
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αποτελέσματα, εκτός από τη σύγκριση του σακχαροδιαβητικού πληθυσμού που θρομβολύθηκε 

(NIHSS dif: 0,86) και του μη σακχαροδιαβητικού πληθυσμού που θρομβολύθηκε (NIHSS dif: 

6,93), p: 0,061 (Πίνακας 5).  

 

Πίνακας 5: Σύγκριση της βελτίωσης της βαρύτητας του ΑΕΕ μεταξύ θρομβοληθέντων 
διαβητικών (DM) και θρομβοληθέντων μη διαβητικών ασθενών (non DM) 
 
 DM non DM p-value 
NIHSS admission - 
discharge 

0,86 6,93 0,061 

 

3.6 Κολπική μαρμαρυγή και αντιπηκτική αγωγή 

 

Από το σύνολο των 119 ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη, 31 (26,1%) άτομα είχαν ΚΜ και 

88 (73,9%) όχι. Από τα 31 άτομα με ΚΜ, 4 λάμβαναν NOAC, 7 λάμβαναν κουμαρινικά (VKA) 

και 20 άτομα καταγράφηκαν χωρίς λήψη κατάλληλης αντιπηκτικής αγωγής. Επίσης, 2 άτομα 

ακόμη, χωρίς ΚΜ, λάμβαναν ΝΟΑC, συνολικά 6. Κανένας από τους ασθενείς που έκανε χρήση 

ασενοκουμαρόλης, δεν παρουσίασε θεραπευτικά επίπεδα INR, σχετικά με την ΚΜ.  

 Συσχετίζοντας την ΚΜ με τη βαρύτητα του ΑΕΕ και το λειτουργικό αποτέλεσμα 

παρατηρήθηκαν ΣΣ χειρότερα αποτελέσματα συγκριτικά με τα άτομα που δεν είχαν ΚΜ. Όσον 

αφορά τη βαρύτητα, ο μ.ο. του ΝΙΗSS admission σε ασθενείς με ΚΜ ήταν 13,26, ενώ εκείνων 

που δεν είχαν εμφάνισαν μέσο NIHSS admission 6,88, p: 0,000. Αντίστοιχα και τα αποτελέσματα 

για το NIHSS σκορ κατά το εξιτήριο (ΚΜ, NIHSS: 7,08 έναντι εκείνων χωρίς ΚΜ 4,33, p: 

0,085), το λειτουργικκό αποτέλεσμα κατά το εξιτήριο (ΚΜ, mRS: 3,53 έναντι εκείνων χωρίς ΚΜ 

2,14, p: 0,000) και το λειτουργικό αποτέλεσμα 3 μήνες μετά το ΑΕΕ (ΚΜ, mRS: 3,27 έναντι 

εκείνων χωρίς ΚΜ 2,05, p: 0,008). (Πίνακας 6, Διαγράμματα Ε – ΣΤ) 

 
Πίνακας 6 & Διαγράμματα Ε - ΣΤ: Σύγκριση ασθενών με και χωρίς ΚΜ (AF) σχετικά με τη 
βαρύτητα του ΑΕΕ και το λειτουργικό αποτέλεσμα (mRS) 
 
 AF non AF p-value 
NIHSS admission 13,26 6,88 0,000 
NIHSS discharge 7,08 4,33 0,085 
mRS discharge 3,53 2,14 0,000 
mRS 3 months  3,27 2,05 0,008 
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 Η χρήση των αντιπηκτικών ανέδειξε ΣΣ καλύτερη έκβαση του ΑΕΕ συγκριτκά με την 

απουσία λήψης αντιπηκτικών. Αυτά σημειώθηκαν κατά την εισαγωγή (anticoagulant, 

NIHSSadmission: 5,15, non_anticoagulant 17,4, p: 0,000), το εξιτήριο (anticoagulant, 

NIHSSdischarge: 2,54, non_anticoagulant 10,2, p: 0,010 &  anticoagulant, mRSdischarge: 2,38, 

non_anticoagulant 4,10, p: 0,004) και 3 μήνες μετά (anticoagulant, mRS 3months later: 2,08, 

non_anticoagulant 3,81, p: 0,023). Παρόμοια αποτελέσματα φάνηκαν και από τη χρήση των 

ΝOAC ξεχωριστά, όσον αφορά την αρχική βαρύτητα του ΑΕΕ, με εκείνους που λαμβάνουν 

NOAC να σημειώνουν μέσο NIHSS: 5,17 και εκείνους που δε λαμβάνουν 14,22, p: 0,039, ενώ η 

διαφορά μεταξύ τους στη βαρύτητα του επεισοδίου κατά το εξιτήριο ήταν μη ΣΣ. Σχετικά με τη 

λειτουργική κατάσταση των ασθενών κατά το εξιτήριο, η χρήση ΝΟΑC συνδέθηκε με mRS: 2 

και η απουσία χρήσης με mRS: 3,73, p: 0,021. Επίσης, η λειτουργική κατάσταση 3 μήνες μετά το 

ΑΕΕ σημείωσε  αντίστοιχα αποτελέσματα (NOAC, mRS 3months later: 1,17, non_NOAC 3,59, 

p: 0,009). (Πίνακας 7, Διαγράμματα Ζ – Η) Τέλος, η λήψη ασενοκουμαρόλης συνδέθηκε με ΣΣ 

καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη αρχική βαρύτητα του ΑΕΕ (VKA NIHSS: 5,14, 

non_VKA NIHSS: 15,63, p: 0,001) και τη βαρύτητα κατά το εξιτήριο (VKA NIHSS: 2,86, 

non_VKA NIHSS: 8,63, p: 0,086). Δε βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ λήψης ασενοκουμαρόλης και 
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λειτουργικού αποτελέσματος.  

 

Πίνακας 7 & Διαγράμματα Ζ - Η: Σύγκριση λήψης και μη αντιπηκτικής αγωγής αναφορικά με 
την έκβαση του ΑΕΕ 
 
 NOAC non_NOAC p-value 
NIHSS admission 5,17 14,22 0,039 
mRS discharge 2 3,73 0,021 
mRS 3 months  1,17 3,59 0,009 
 VKA non_VKA  
NIHSS admission 5,14 15,63 0,001 
NIHSS discharge 2,86 8,63 0,086 
 anticoagulation non_anticoagulation  
NIHSS admission 5,15 17,4 0,000 
NIHSS discharge 2,54 10,2 0,010 
mRS discharge 2,38 4,10 0,004 
mRS 3 months  2,08 3,81 0,023 
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3.7 Σύνδρομο Υπνικής Άπνοιας & Μετεμμηνοπαυσιακή ορμονινκή υποκατάσταση  

  

Λόγω μικρού αριθμού δείγματος, δεν έγιναν αναλύσεις στους συγκεκριμένους παράγοντες. 

 

3.8 Αντιαιμοπεταλιακά 

 

Στην παρούσα μελέτη, 32 (26,9%) ασθενείς λάμβαναν αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα (ΑΦ) και 87 

(73,1%) όχι. Ο μ.ο. ηλικίας εκείνων που λάμβαναν ΑΦ ήταν τα 76 έτη, ενώ του υπόλοιπου 

πληθυσμού τα 69 έτη. Από τους 32 ασθενείς αυτούς, οι μισοί επάσχαν από ΣΔ (50%), ενώ από 

τον πληθυσμό που δε λάμβανε ΑΦ μόνο το 26,43% εμφάνιζε ΣΔ. Επίσης, από τα 32 άτομα που 

λάμβαναν ΑΦ το 68,75% παρουσίαζε ΔΛΔ, ενώ από τον υπόλοιπο πληθυσμό το 59,77%. Από τα 

άτομα που έκαναν χρήση ΑΦ, το 81,25% έπασχε από ΑΥ, ενώ στον υπόλοιπο πληθυσμό το 

72,41% ήταν υπερτασικοί. Τέλος, ασθενείς που καταγράφηκαν με χρήση ΑΦ, παρουσίαζαν ΚΜ 

σε ποσοστό 31,25%, ενώ στον υπόλοιπο πληθυσμό το ποσοστό ήταν μόλις 24,14%. 

Η χρήση ΑΦ συνδέθηκε με ΑΕΕ μεγαλύτερης βαρύτητας, τόσο στην εισαγωγή των ασθενών 

(AΦ NIHSS admission: 11,84, non_AP: 7,32, p: 0,025), όσο και στο εξιτήριο (AΦ NIHSS 

discharge: 6,62, non_AΦ: 4,39, p: 0,089). Σχετικά με την αρχική βαρύτητα του ΑΕΕ, η χρήση 

κλοπιδογρέλης παρουσίασε ΣΣ μεγαλύτερο ΝΙΗSS σκορ (12,2) συγκριτικά με με την απουσία 

χρήσης (7,94), p: 0,049. Στη συνέχεια, συγκρίνοντας τη λήψη με τη μη λήψη AΦ αναφορικά με 

το λειτουργικό αποτέλεσμα, η λήψη αντιαιμοπεταλιακής αγωγής συνδέθηκε με μεγαλύτερο mRS 

σκορ τόσο στο εξιτήριο (2,97) όσο και 3 μήνες μετά (3,09) σε σύγκριση με τη μη λήψη (2,32 και 

2,17 αντίστοιχα), (p:0,066 και p: 0,071 αντίστοιχα). Συγκεκριμένα, η λήψη ασπιρίνης εμφάνισε 

ΣΣ μεγαλύτερο mRS σκορ (3,21) σε σχέση με εκείνους που δε λάμβαναν (2,26), p: 0,108. 

(Πίνακας 8)   

 
Πίνακας 8: Σύγκριση λήψης και μη αντιαιμοπεταλιακής αγωγής αναφορικά με την έκβαση του 
ΑΕΕ 
 aspirin non_aspirin p-value 
mRS 3 months  3,21 2,26 0,108 
 clopidogrel non_clopidogrel  
NIHSS admission 12,2 7,94 0,049 
 antiplatetet non_antiplatelet  
NIHSS admission 11,84 7,32 0,025 
NIHSS discharge 6,62 4,39 0,089 
mRS discharge 2,97 2,32 0,066 
mRS 3 months  3,09 2,17 0,071 
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 Συγκρίνοντας τη χρήση NOAC με τη χρήση ΑΦ, σημειώθηκε ΣΣ διαφορά στην αρχική 

βαρύτητα του ΑΕΕ (NOAC: 6,75 έναντι ΑΦ: 18,7, p: 0,087), στο λειτουργικό αποτέλεσμα κατά 

το εξιτήριο (NOAC: 2,25 έναντι ΑΦ: 4,22, p: 0,042) και 3 μήνες μετά (NOAC: 1,5 έναντι ΑΦ: 

3,88, p: 0,039) (Πίνακας 9). 

 

Πίνακας 9: Σύγκριση λήψης NOAC και αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων αναφορικά με την 
έκβαση του ΑΕΕ 
 
 NOAC antiplatelet p-value 
NIHSS admission 6,75 18,7 0,087 
mRS discharge 2,25 4,22 0,042 
mRS 3 months  1,50 3,88 0,039 
 

3.9 Συνδυασμός φαρμακευτικής αγωγής  

 

Μελετήθηκαν διάφοροι συνδυασμοί φαρμάκων σε σχέση με τη βαρύτητα του ΑΕΕ και το 

μετέπειτα λειτουργικό αποτέλεσμα. Μεταξύ της αποκλειστικής χρήσης αντιαιμοπεταλιακών, 

αντιαιμοπεταλιακών και στατίνης και του τριπλού συνδυασμού αντιαιμοπεταλιακών, ACEI και 

στατίνης δε βρέθηκαν ούτε στατιστικά, ούτε κλινικά σημαντικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια, 

συγκρίνοντας το συνδυασμό αντιαιμοπεταλικού με αντιυπερτασικό παράγοντα και το συνδυασμό 

αυτό με την προσθήκη στατίνης σημειώθηκε διαφορά στην αρχική βαρύτητα του ΑΕΕ (1η 

κατηγορία: 15,17 έναντι 2ης: 8,46, p: 0,113), στη βαρύτητα κατά το εξιτήριο (1η κατηγορία: 10 

έναντι 2ης: 3,5, p: 0,080), στο λειτουργικό αποτέλεσμα κατά το εξιτήριο (1η κατηγορία: 4 έναντι 

2ης: 2,08, p: 0,033) και στο λειτουργικό αποτέλεσμα 3 μήνες μετά (1η κατηγορία: 4,6 έναντι 2ης: 

1,88, p: 0,036) (Πίνακας 10, Διαγράμματα Θ – Ι). 

 

Πίνακας 10 & Διαγράμματα Θ - Ι: Σύγκριση συνδυασμού αντιαιμοπεταλιακών και 
αντιυπερτασικών παραγόντων με το συνδυασμό αντιαιμοπεταλιακού, αντιυπερτασικού και 
στατίνης αναφορικά με την έκβαση του ΑΕΕ 
 
 Antiplatelet+ 

antihypertensive 
Antiplatelet+ 
antihypertensive+statin 

p-value 

NIHSS admission 15,17 8,46 0,113  
μη ΣΣ 

NIHSS discharge 10 3,5 0,080 
mRS discharge 4 2,08 0,033 
mRS 3 months  4,6 1,88 0,036 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 

4.1 Ηλικία και φύλο 

 

Στην παρούσα μελέτη παρατηρήθηκε ΣΣ (+) γραμμική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και της 

βαρύτητας του ΑΕΕ τόσο στην εισαγωγή των ασθενών όσο και κατά το εξιτήριο. Αντίστοιχα ΣΣ 

αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και μεταξύ της ηλικίας και του λειτουργικού αποτελέσματος στο 

εξιτήριο και 3 μήνες μετά το ΑΕΕ. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν και με κλινικές μελέτες 

που αναφέρουν πως  άτομα > 75 ετών εξέρχονται από το νοσοκομείο  με μεγαλύτερο ποσοστό 

αναπηρίας.3 Eπίσης, επιβεβαιώνουν τη βιβλιογραφία που σημειώνει πως με την ηλικία, χάνεται 

μέρος της λειτουργικότητας των υποστηρικτικών κυττάρων, η οποία παρείχε νευροπροστασία 

στον εγκέφαλο και τον καθιστούν πιο επιρρεπή σε ΑΕΕ μεγαλύτερης βαρύτητας.9 

 Σχετικά με τις αναφορές που επισημαίνουν καλύτερη νευροπροστασία στο γυναικείο 

φύλο σε νεαρή ηλικία, όσο ακόμη προστατεύονται από τις ορμόνες του φύλου,9 η οποία 

εξαφανίζεται με την πάροδο του χρόνου, η παρούσα μελέτη δε δύναται να δείξει σχετικά 

αποτελέσματα, καθώς είναι μικρό το δείγμα νεαρής ηλικίας. Επίσης, βιβλιογραφικά 

υποστηρίζεται πως οι γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας σε σχέση με τους 

άντρες,3 ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε ενώ παρουσιάστηκε ΣΣ διαφορά στην κλινική 

βαρύτητα του ΑΕΕ κατά την εισαγωγή, με υπεροχή των γυναικών, ανεξαρτήτου ηλικίας, περίπου 

3 μονάδες στην ΝΙΗSS κλίμακα.  

 

4.2 Συσχέτιση στατινών με τη βαρύτητα ΑΕΕ  

 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, δεν αναδείχθηκε ιδιαίτερη επίδραση της 

δυσλιπιδαιμίας στη βαρύτητα του ΑΕΕ· μη αναμενόμενο, καθώς η ΔΛΔ αποτελεί ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για τα ισχαιμικά ΑΕΕ.3 Επίσης, δεν προέκυψε κάποια 

σύνδεση  μεταξύ της προϋπάρχουσας θεραπείας με στατίνη και της κλινικής βαρύτητας 

οφειλόμενη στο ΑΕΕ, γεγονός που επισημαίνεται και στη βιβλιογραφία.75,76 Αντίστοιχα, 

συγκρίνοντας τη χρήση στατινών με το πρώιμο και το μακροχρόνιο λειτουργικό αποτέλεσμα δε 

βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα. Παρόμοια αποτελέσματα  σχετικά με το 

πρώιμο λειτουργικό αποτέλεσμα, ανέδειξε και μία μελέτη στον πληθυσμό της Dijon, στη Γαλλία 

από το 2006 – 2011.76 

Ταυτόχρονα υπάρχουν στη βιβλιογραφία και μελέτες με αντικρουόμενα αποτελέσματα, 
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τόσο σχετικά με την αρχική βαρύτητα του ΑΕΕ, όσο και με το πρώιμο λειουργικό αποτέλεσμα, 

υποστηρίζοντας πως η χρήση στατινών πριν από ισχαιμικά ΑΕΕ συνδέεται με χαμηλότερα 

NIHSS σκορ77,78 και χαμηλότερο σκορ mRS κατά το εξιτήριο συγκριτικά με εκείνους που δε 

λάμβαναν θεραπεία,75 ενώ αναφέρεται πως δεν υπάρχει διαφορά στη βαρύτητα του επεισοδίου 

μεταξύ ασθενών που λάμβαναν διαφορετικές δόσεις στατινών.77  

 Όσον αφορά τη ρύθμιση της δυσλιπιδαιμίας, μέσω ελέγχου της LDL, δε σημειώθηκε 

στατιστικώς σημαντική επίδραση αυτής στην έκβαση του ΑΕΕ, γεγονός που δεν τεκμηριώνεται 

ούτε από τη βιβλιογραφία.76 Συνεπώς, παρόλο που υπάρχουν ενδείξεις για τις 

νευροπροστατευτικές δράσεις των στατινών,16 κάθε άλλο παρά σαφής δεν είναι η επίδραση που 

έχουν στη βαρύτητα ενός εγκεφαλικού επεισοδίου και στην επακόλουθη λειτουργική αναπηρία.  

 

4.3 Επίδραση αντιυπερτασικής αγωγής στην έκβαση του ΑΕΕ 

 

Πειραματικά δεδομένα κάνουν λόγο για τη νευροπροστατευτική δράση κάποιων 

αντιυπερτασικών φαρμάκων, μεμονωμένα ή κατηγορίες αυτών.27 Οι νευροπροστατευτικές αυτές 

ιδιότητες θα μπορούσαν να εξηγήσουν το ρόλο των αντιυπερτασικών στη μείωση της επίπτωσης 

των ισχαιμικών ΑΕΕ.3 Ωστόσο, δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν αυτή η νευροπροστασία συμβάλλει 

και στη βαρύτητα ενός ισχαιμικού επεισοδίου ή και στο λειτουργικό έλλειμμα που προκαλείται 

εξαιτίας αυτού.  

 Στη μελέτη αυτή, τα αντιυπερτασικά φάρμακα, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο τους, δε 

σημείωσαν στατιστικώς σημαντική βελτίωση στη βαρύτητα των ΑΕΕ ή στη λειτουργική 

κατάσταση των ασθενών. Επίσης, μελετώντας χωριστά κάθε κατηγορία και τη σχέση της με την 

έκβαση του εγκεφαλικού τα αποτελέσματα δεν είναι αρκετά ισχυρά, όπως ούτε και στη 

βιβλιογραφία. Σχετικά με τους ACEIs, δεν παρουσιάστηκε σημαντική επίδραση στη βαρύτητα 

του ΑΕΕ, ενώ και οι βιβλιογραφικές αναφορές παρουσιάζουν μία μη στατιστικώς σημαντική 

σχέση μεταξύ των ACEIs και ΑΕΕ ήπιας βαρύτητας (NIHSS ≤ 7).79 Όσον αφορά τους ARBs, η 

παρούσα μελέτη δεν εμφάνισε στατιστικώς καμία ιδιαίτερη επίδραση στην έκβσαση των 

ισχαιμικών ΑΕΕ, σε αντίθεση με υπάρχουσες αναφορές που καταγράφουν κλινικό και 

λειτουργικό αποτέλεσμα σε ασθενείς που θεραπεύονταν με ARBs.80 Σε μία μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε από τους Tziomalos και συνεργάτες, παρουσιάστηκαν ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα και για τα διουρητικά φάρμακα, υποστηρίζοντας πως ΑΕΕ μικρότερης βαρύτητας 

με NIHSS < 16 παρουσίασαν άτομα που βρίσκονταν σε θεραπεία με διουρητικά φάρμακα, ενώ 

ασθενείς που δε λάμβαναν διουρητική αγωγή ενφάνισαν δυσμενή έκβαση ύστερα από το ΑΕΕ 
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(mRS  ≥ 2).81 Αντίστοιχα συμπεράσματα, ιδίως για το μακροπρόθεσμο λειτουργικό αποτέλεσμα 

3 μήνες μετά το ΑΕΕ, σημειώνουν και άλλες ομάδες καταγράφοντας μεγαλύτερα ποσοσοτά 

ασθενών οι οποίοι λάμβαναν θειαζιδικά διουρητικά (42,4%) με καλύτερο λειτουργικό προφίλ 

(mRS ≤ 2), και μικρότερα ποσοστά (26,9%) με αντίστοιχη καλή έκβαση σε αυτούς που δε 

λάμβαναν.82  Ωστόσο, στην παρούσα ερευνητική εργασία δεν μπόρεσαν να τεκμηριωθούν 

παρόμοια αποτελέσματα. Συνολικά, δεν μπορούν να προκύψουν ισχυρά συμπεράσματα για τη 

νευροπροστατευτική δράση στον ισχαιμικό εγκεφαλο κάποιας συγκεκριμένης κατηγορίας 

αντιυπερτασικών φαρμάκων με τα παραπάνω δεδομένα, καθώς τα αποτελέσματα συνεχώς 

αντικρούονται.  

 Βέβαια, κατηγοριοποιώντας τα αντιυπερτασικά σύμφωνα με την ενίσχυση και την 

καταστολή του σχηματισμού της Ang II,28 ενώ κλινικά μέχρι σήμερα, δεν έχει σημειωθεί 

στατιστικά σημαντική διαφορά στη βαρύτητα των ΑΕΕ μεταξύ ασθενών που λάμβαναν φάρμακα 

από τις δύο παραπάνω κατηγορίες,83 πειραματικά  υπάρχουν ενδείξεις νευροπροστατευτικής 

δράσης της κατηγορίας των αντιυπερτασικών που ευνοούν το σχηματισμό της Ang II και 

συγκεκριμένα, των διουρητικών είτε ως μονθεραπεία, ή σε συσνδυασμό με ARBs ή CCBs.28 

Ενώ, η προσθήκη β- αποκλειστή σε διουρητικό φάρμακο σημειώνει μείωση της 

νευροπροστατευτικής δράσης κατά 34%. Γενικώς, οι β- αποκλειστές και οι ACEIs, παρόλη τη 

μείωση της ΣΑΠ που πετυχαίνουν, δε φαίνεται να έχουν καμία νευροπροστατευτική επίδραση σε 

ισχαιμικούς εγκεφάλους, ιδίως συγκριτικά με διουρητικά.28 Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν και 

στα αποτελέσματα της δικής μας μελέτης.  

Ασθενείς που βρίσκονταν σε θεραπεία με αντιυπερτασικά – ενισχυτές του σχηματισμού 

Ang II, εμφάνισαν στατιστικώς καλύτερα αποτελέσματα τόσο στην αρχική βαρύτητα (NIHSS 

admission: 8,53) έναντι των υπολοίπων (NIHSS admission: 17), όσο και στην κλινική εικόνα των 

ασθενών αυτών κατά την έξοδο τους από το νοσοκομείο (NIHSS discharge: 4,76) έναντι των 

υπολοίπων (NIHSS discharge: 8,86). Να σημειωθεί πως η διαφορά στο σκορ NIHSS ήταν και 

στις δύο μετρήσεις > 4 μονάδες, ιδίως κατά την εισαγωγή τους, γεγονός που υποδηλώνει και 

σημαντική κλινικά ηπιότερη αρχική βαρύτητα του ΑΕΕ στους ασθενείς που λάμβαναν φάρμακα 

της 1ης κατηγορίας. Επίσης, ο μ.ο. του NIHSS κατά το εξιτήριο των ασθενών που λάμβαναν 

αντιυπερτασικά – ενισχυτές του σχηματισμού Ang (4,76) II, ήταν κατά πολύ < 8, υποδεικνύοντας 

τη συσχέτιση των παραπάνω φαρμάκων με ΑΕΕ ήπιας ή μεσαίας βαρύτητας. Αντίθετα, το μέσο 

NIHSS σκορ εισαγωγής των ασθενών που λάμβαναν αντιυπερτασικά – καταστολείς του 

σχηματισμού Ang (17), ήταν > 15 σε σύγκριση με το σκορ των ασθενών που λάμβαναν φάρμακα 

της 1ης κατηγορίας (8,53), το οποίο ήταν κατά πολύ <15. Αυτό δείχνει την τάση των 
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κατασταλτών του σχηματισμού Ang να συνδέονται περισσότερο με ΑΕΕ μεγαλύτερης βαρύτητας 

σε σύγκριση με τους ενισχυτές, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις βιβλιογραφικές 

αναφορές.95  Στη συνέχεια, εξίσου σημαντικά ήταν και τα αποτελέσματα σχετικά με το πρώιμο 

λειτουργικό αποτέλεσμα, το οποίο σημείωσε > 1 μονάδα διαφορά στο mRS σκορ, με υπεροχή 

ξανά των αντιυπερταστικών  - ενισχυτών του σχηματισμού Ang II (3,6) έναντι των κατασταλτών 

(2,38). Τα αποτελέσματα της μελέτης μας είναι από τα πρώτα που επιβεβαιώνουν κλινικά τη 

νευροπροστατευτική δράση του σχετικού παθοφυσιολογικού μηχανισμού, που επιτυγχάνεται 

μέσω της διέγερσης των ΑΤ2 υποδοχέων.29 

Τέλος, σχετικά με τη ρύθμιση της ΑΥ, αποδείχθηκε η σημασία του σωστού ελέγχου και 

η επίδραση του τόσο στη βαρύτητα του ΑΕΕ, όσο και στο πρώιμο αλλά και στο μακροπρόθεσμο 

λειτουργικό αποτέλεσμα. Το NIHSS σκορ εμφάνισε διαφορά > 4 μονάδες και στις δύο χρονικές 

στιγμές (εισαιγωγή και εξιτήριο) μεταξύ εκείνων που ανέφεραν ρυθμισμένη ΑΥ και εκείνων με 

μη ελεγχόμενη ΑΥ. Επίσης, και το mRS σκορ εμφάνισε > 1 διαφορά και στις και στις δύο 

χρονικές στιγμές (εξιτήριο και 3 μήνες μετά) μεταξύ των δύο ομάδων. Ιδιαίτερα, αξίζει να 

αναφερθεί ότι η ορθή ρύθμιση της ΑΥ συνδέθηκε ήδη από το εξιτήριο, με λειτουργικό 

αποτέλεσμα < 2, γεγονός που υποδηλώνει πως αυτή η ομάδα ασθενών επέστρεψε επιτυχώς στις 

καθημερινές της δραστηριότητες, με ελάχιστα λειτουργικά ελλείμματα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν 

αντίστοιχα βιβλιογραφικά δεδομένα ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της 

παρούσας μελέτης.  

 

4.4 Συσχέτιση αντιδιαβητικών δισκίων και έκβασης ΑΕΕ και επίδραση ΣΔ στη 

θρομβόλυση 

 

Η μετφορμίνη, σε πειραματικό στάδιο, έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό τη βιβλιογραφία 

σχετικά με το νευροπροστατευτικό της ρόλο σε καταστάσεις εγκεφαλικής ισχαιμίας και το 

μηχανισμό μέσω του οποίου επιτυγχάνεται, με την ΑΜΡΚ ενεργοποίηση να κατέχει ρόλο 

κλειδί.37,38,39 Στην παρούσα μελέτη, στα πλαίσια της κλινικής διερεύνησης του 

νευροπροστατευτικού ρόλου της μετφορμίνης σε ένα ισχαιμικό ΑΕΕ, παρουσιάζονται ενδείξεις 

θετικής επίδρασης στην έκβαση του εγκεφαλικού επεισοδίου. Οι ασθενείς που λάμβαναν 

διγουανίδια είχαν εμφανώς καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα 3 μήνες μετά το επεισόδιο (mRS: 

1,83), αναφέροντας ελάχιστη υπολειπόμενη λειτουργική αναπηρία και πλήρως 

αυτοεξυπηρετούμενοι,  έναντι εκείνων που δε λάμβαναν (mRS: 3,11). Αντίστοιχα στη 

βιβλιογραφία, μόλις το 2016, καταγράφεται η πρώτη αναφορά στην επίδραση της μετφορμίνης 
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στη βαρύτητα του ΑΕΕ, συσχετίζοντας το φαρμακευτικό παράγοντα με ηπιότερη νευρολογική 

συμπτωματολογία (NIHSS < 3) συγκριτικά με εκείνους που δε λάμβαναν προηγουμένως 

μετφορμίνη, ενώ τα αποτελέσματα σχετικά με το λειτουργικό αποτέλεσμα δεν ήταν στατιστικώς 

σημαντικά.85 

 Σχετικά με τους υπόλοιπους αντιδιαβητικούς παράγοντες, σε αντίθεση με τις 

βιβλιογραφικές αναφορές, οι οποίες δεν αναφέρουν καμία σύνδεση μεταξύ των 

σουλφονυλουριών86,87 και των αναστολέων DPP-488 με την έκβαση του ΑΕΕ, από τα 

αποτελέσματα της μελέτης μας αναδεικνύεται μία σχέση μεταξύ της χρήσης σουλφονυλουριών 

και μικρότερης βαρύτητας του ΑΕΕ κατά το εξιτήριο (NIHSS: 1,25) έναντι εκείνων που δε 

λάμβαναν (NIHSS: 4,18) και μεταξύ των αναστολέων DPP4 και της αρχικής βαρύτητας (NIHSS: 

5,7) σε σύγκριση με αυτούς που δε λάμβαναν ((NIHSS: 7,5). 

 Στη συνέχεια, δε βρέθηκε διαφορά στη βαρύτητα του ΑΕΕ, ούτε και στο λειτουργικό 

αποτέλεσμα μεταξύ των ασθενών με ρυθμισμένο και αρρύθμιστο ΣΔ. Σχετική αναφορά δεν 

υπάρχει στη βιβλιογραφία, ωστόσο δεδομένου ότι ο έλεγχος του γλυκαιμικού δείκτη δεν 

επηρεάζει τις μακροαγγειακές επιπλοκές του ΣΔ, συμπεριλαμβανομένων και των εγκεφαλικών 

επεισοδίων,3 είναι αναμενόμενο να μην επηρέαζει ούτε τη βαρύτητα του επεισοδίου. Ωστόσο, 

παράδοξο αποτελεί το γεγονός πως η συσχέτιση του ΣΔ με τη βαρύτητα του ΑΕΕ, δεν ανέδειξε 

σημαντικά αποτελέσματα, παρόλη τη μεγάλη επίδραση που έχει στην επίπτωση των ΑΕΕ.3 

Επίσης, είναι γνωστό πως ο ΣΔ αποτελεί φτωχό προγνωστικό δείκτη για την έκβαση της 

θρομβόλυσης και την πορεία των ασθενών με ισχαιμικό ΑΕΕ μετά από αυτήν,32,33 γεγονός που 

επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της μελέτης μας. Στους θρομβολυθέντες ασθενείς που 

είχαν ΣΔ, παρατηρήθηκε χειρότερη κλινική εικόνα (NIHSS discharge: 5,29) κατά το εξιτήριο 

τους σε σύγκριση με αυτούς που έπασχαν από ΣΔ και δε θρομβολύθηκαν (3,53), χωρίς να 

σημειώνεται ως στατιστικά σημαντικό. Οι Lansberg και συνεργάτες αναφέρουν πως η πρώιμη 

υπεργλυκαιμία μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο σχετίζεται με υψηλά ποσοστά συμπτωματικών 

μετα – θρομβολυτικών ενδοεγκεφαλικών αιμορραγιών.34 Αυτή η χειρότερη κλινική εικόνα στον 

θρομβολυθέντα διαβητικό πληθυσμό, θα μπορούσε να οφείλεται στο ήδη βεβαρημένο 

νευροπίλημα που οφείλεται στον ΣΔ. Aκόμη, συγκρίνοντας τον θρομβολυθέντα πληθυσμό (αν 

και το δείγμα ήταν αρκετά μικρό, 24 ασθενείς), υπήρξαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Οι μη 

διαβητικοί ασθενείς εμφάνισαν μία βελτίωση της αρχικής βαρύτητας του ΑΕΕ, της τάξεως των 7 

μονάδων στην κλίμακα του NIHSS, το οποίο αντιπροσωπεύει μία σημαντική κλινική βελτίωση, 

ενώ ο διαβητικός πληθυσμός που θρομβολύθηκε δεν παρουσίασε καμία αλλαγή μετά τη 

θρομβόλυση στην κλινική του εικόνα (NIHSS dif: 0,86). Το γεγονός αυτό οδηγεί στο 
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συμπέρασμα πως η θρομβόλυση δε βελτιώνει τη βαρύτητα του ΑΕΕ σε ασθενείς με ΣΔ και 

μάλιστα ίσως εμποδίζει και τη βελτίωση της κλνικής τους εικόνας, επιβεβαιώνοντας ότι ο ΣΔ 

αποτελεί φτωχό προγνωστικό δείκτη για την έκβαση της θρομβόλυσης.32,33 

Σε αντίθεση με την έκβαση της κλινικής εικόνας των θρομβολυθέντων ασθενών με ΣΔ, η 

παρούσα μελέτη δεν ανέδειξε κάποια τάση σχετικά την πορεία του λειτουργικού αποτελέσματος 

στον αντίστοιχο πληθυσμό. Ωστόσο, οι Reiter και συνεργάτες ανέφεραν πως το λειτουργικό 

αποτέλεσμα σε διαβητικούς ασθενείς μετά τη θρομβόλυση εμφανίστηκε βελτιωμένο σε σύγκριση 

με τους διαβητικούς που δεν θρομβολύθηκαν, τόσο κατά το εξιτήριο, όσο και 3 μήνες μετά.89 

  

4.5 Η αναγκαιότητα των αντιπηκτικών στην ΚΜ για την καλύτερη έκβαση του ΑΕΕ 

 

H KM αποτελεί το μοναδικό παράγοντα κινδύνου από τις παθήσεις που έδειξε να επιδρά στη 

βαρύτητα του ΑΕΕ, αλλά και στη λειτουργική αναπηρία, που οφείλεται σε αυτό, γεγονός που 

επιβεβαιώνει πως τα καρδιοεμβολικά ΑΕΕ που οφείλονται εκτός των άλλων και στην ΚΜ 

συνοδεύονται από σοβαρό νευρολογικό έλλειμμα.96  Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, καθώς 

από το σύνολο των 119 ασθενών, εκείνοι που καταγράφηκαν με ΚΜ εμφάνισαν ΑΕΕ σχεδόν 

διπλάσιας αρχικής βαρύτητας (NIHSS: 13,26) σε σύγκριση με τους υπόλοιπους (NIHSS: 6,88), 

γεγονός που επαναλήφθηκε και κατά το εξιτήριο (7,08 έναντι 4,33). Αντίστοιχα, και το 

λειτουργικό αποτέλεσμα ήταν αισθητά καλύτερο στους ασθενείς χωρίς ΚΜ με το σκορ mRS να 

κυμαίνεται κοντά στο 2, τόσο κατά το εξιτήριο, όσο και 3 μήνες μετά σε αντίθεση με τους 

ασθενείς με ΚΜ που σημείωσαν mRS 3,53 και 3,27 αντίστοιχα.  

Τα παραπάνω δείχνουν τον καταλυτικό ρόλο που κατέχει η ΚΜ στην έκβαση ενός 

ισχαιμικού ΑΕΕ και σε τι βαθμό επηρεάζει την επακόλουθη λειτουργικότητα των ασθενών. 

Συνεπώς, το επόμενο βήμα ήταν να διευκρινιστεί αν η σωστή ρύθμιση της φαρμακευτικής 

αγωγής βελτιώνει είτε την κλινική βαρύτητα ή το λειτουργικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, στη μελέτη 

μας, κανένας ασθενής που λάμβανε ασενοκουμαρόλη, δεν εμφάνισε θεραπευτικό παράθυρο στο 

INR, γι΄αυτό και δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθεί η σημασία της ορθής λήψης των αντιπηκτικών 

στη βαρύτητα του ΑΕΕ. Παρόλαυτα, στη βιβλιογραφία, έχει εκτιμηθεί πως σε ασθενείς με ΚΜ 

και λήψη ασενοκουμαρόλης, το INR ≥ 2 στην εισαγωγή τους, αποτελεί παράγοντα που συνδέεται 

με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου μέτριας βαρύτητας (NIHSS <10)47 

και επίσης, ελάχιστα επηρεασμένη λειτουργική κατάσταση (mRS ≤ 2)92 κατά το εξιτήριο.91,90 

Αντίθετα, δεν έχει καταγραφεί επίδραση στο μακροπρόθεσμο λειτουργικό προφίλ των 

ασθενών.93 Ενδιαφέρον της παρούσας μελέτης αποτελεί το εύρημα πως ασθενείς με λήψη 
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ασενοκουμαρόλης, παρόλο που όπως αναφέρθηκε δε βρίσκονταν σε θεραπευτικό παράθυρο, 

παρουσίασαν ΣΣ μικρότερης βαρύτητας εγκεφαλικά επεισόδια. Η ανεπαρκής ρύθμιση του INR 

δεν αποκλείει την αντιπηκτική δράση των VKA, μέσω άλλων μηχανισμών, γεγονός που εξηγεί 

την ευνοϊκή έκβαση των ΑΕΕ σε ασθενείς με λήψη (υποθεραπευτικών δόσεων, σύμφωνα με το 

INR) ασενοκουμαρόλης. 

 Στο σύνολο τους, η χρήση οποιουδήποτε αντιπηκτικού παράγοντα, ασενοκουμαρόλης ή 

NOAC, ανέδειξε στατιστικά και κλινικά μικρότερο σκορ στην NIHSS κλίμακα και συγκεκριμένα 

για τους ασθενείς που λάμβαναν αντιπηκτικά σημείωσαν μ.ο. NIHSS ήδη από την εισαγωγή 5,15 

(< 8), που υποδηλώνει ΑΕΕ μικρής βαρύτητας και κατά το εξιτήριο τους ακομή μικρότερο 

(2,54). Αντίθετα, οι ασθενείς χωρίς αντιπηκτική αγωγή ενφάνισαν ΑΕΕ πολύ μεγαλύτερης 

βαρύτητας, με μ.ο. αρχικής βαρύτητας 17,4 (> 15) και στο εξιτήριο 10,2 (> 8). Όσον αφορά τη 

λειτουργική αναπηρία, σημειώθηκε σχεδόν διπλάσια σε ασθενείς άνευ αντιπηκτικής αγωγής, 

τόσο πρώιμα, όσο και 3 μήνες μετά. Αντίστοιχα, ήταν τα αποτελέσματα και από τους ασθενείς 

που έκαναν συγκεκριμένα χρήση ΝΟΑC τόσο σχετικά με την αρχική βαρύτητα, όσο και με το 

πρώιμο (2) και μακροχρόνιο λειτουργικό αποτέλεσμα (1,17), το οποίο σημειώθηκε ελάχιστα 

επηρεασμένο, σε σύγκριση με αυτούς που δε λάμβαναν NOAC και εμφάνισαν λειτουργική 

αναπηρία, σε βαθμό που χρήζει φροντιστή (3,73 και 3,59 αντίστοιχα).  

 Παρόμοιου πεδίου ενδιαφέροντος μελέτες, συγκρίνοντας το σύνολο των 

αντθρομβωτικών παραγόντων, υποδεικνύουν την υπεροχή των VKA (με INR ≥ 2) και των 

ΝΟΑC σε σχέση με την απουσία αντιθρομωτικής θεραπείας, τα υποθεραπευτικά επίπεδα 

βαρφαρίνης και τα ΑΦ, σχετικά με τη βαρύτητα των ΑΕΕ.48,49 Σε συμφωνία έρχονται και τα δικά 

μας αποτελέσματα όταν έγινε σύγκριση των NOAC με τα ΑΦ και αναδείχθηκε στατιστικά και 

κλινικά καλύτερη έκβαση του ΑΕΕ, τόσο ως προς την αρχική βαρύτητα (6,75 έναντι 18,7), όσο 

και ως προς το πρώιμο (2,25 έναντι 4,22) και μακροχρόνιο λειτουργικό αποτέλεσμα (1,5 έναντι 

3,88).  

Τέλος, κανένας από τους ασθενείς που λάμβανε αντιπηκτικά δε θρομβολύθηκε στην 

παρούσα μελέτη, γεγονός που οφείλεται στα κριτήρια αποκλεισμού: λήψη NOAC τις 

προηγούμενες 3 ημέρες ή λήψη ασενοκουμαρόλης και ΙΝR>1.7 για τις 3 πρώτες ώρες, ή 

ανεξάρτητα του ΙΝR μέχρι τις πρώτες 4,5 ώρες. Συνεπώς, δεν ήταν ευφικτή η διερεύνηση της 

συμβολής της αντιπηκτικής αγωγής (VKA) στην έκβαση του ΑΕΕ, σε θρομβολυθέντα πληθυσμό. 

Βιβλιογραφικά, ενώ έγινε προσπάθεια διερεύνησης της σχέσης μεταξύ των αντιπηκτικών 

(ασενοκουμαρόλης) και της ανταπόκρισης στην ενδοφλέβια θρομβόλυση, δε βρέθηκαν θετικά 

αποτελέσματα.92 
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4.6 Προφίλ ασθενών που λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες και πως 

διαμορφώνεται η έκβαση του ΑΕΕ 

 

Στην παρούσα μελέτη, στους χρήστες αντιαμοπεταλιακών φαρμάκων (ΑΦ) καταγράφηκε 

στατιστικώς και κλινικώς χειρότερη έκβαση του ΑΕΕ, τόσο ως προς τη βαρύτητα, όσο και ως 

προς το λειτουργικό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα για την ασπιρίνη σημαντικά αποτελέσματα 

παρουσίαστηκαν για το λειτουργικό αποτέλεσμα 3 μήνες μετά το ΑΕΕ και για την κλοπιδογρέλη 

για την κλινική βαρύτητα του ΑΕΕ κατά το εξιτήριο. Αντίστοιχα αποτελέσματα, πιο δυσμενούς 

έκβασης με τη χρήση ΑΦ δεν υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Ωστόσο, σε παρόμοιες προσπάθειες 

για να διευκρινιστεί η επίδραση της ΑΦ αγωγής στη βαρύτητα των ισχαιμικών ΑΕΕ, δεν 

υπήρξαν ισχυρές ενδείξεις ευεργετικής δράσης από τη χρήση ΑΦ,57,58 ενώ παρόμοια 

αποτελέσματα έχουν καταγραφεί και για το λειτουργικό αποτέλεσμα.59 

Στη βιβλιογραφία, παρόλο που φαίνεται πως η χρήση ΑΦ δεν επηρεάζει τη βαρύτητα στο 

σύνολο των ισχαιμικών ΑΕΕ,  υποστηρίζεται όλο και περισσότερο πως επιδρούν ευεργετικά 

μόνο σε συγκεκριμένους υποτύπους ΑΕΕ.57,58,59 Οι Kim WJ και συνεργάτες αναφέρουν πως ο 

μηχανισμός του ΑΕΕ καθορίζει την επίδραση των ΑΦ στη βαρύτητα των επεισοδίων. 

Συγκεκριμένα, βρέθηκε θετική επίδραση των ΑΦ στη βαρύτητα σε ΑΕΕ που αποδόθηκαν σε 

αθηρωματική νόσο μεγάλων αγγείων, ενώ δεν αναφέρθηκαν παρόμοια αποτελέσματα για τα 

καρδιογενή εγκεφαλικά.58 Αντίστοιχα, μία ερευνητική ομάδα στον ελληνικό χώρο, σύνδεσε τη 

χρήση κλοπιδογρέλης με μικρότερη αρχική βαρύτητα, αλλά μόνο στα μη καρδογενή ΑΕΕ.59 

Ωστόσο, στη δική μας μελέτη δεν έγινε διαχωρισμός των ΑΕΕ σε υποτύπους, λόγω ήδη μεγάλου 

όγκου δεδομένων, οπότε και δεν υπήρξαν συναφή αποτελέσματα. 

Είναι σημαντικό, επίσης, να σχολιαστεί και το προφίλ των ασθενών που λάμβαναν ΑΦ, 

καθώς εμφάνιζαν ένα ήδη βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Ο μ.ο. ηλικίας τους (76 έτη) ήταν κατά 

7 χρόνια μεγαλύτερος από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 50% των 

χρηστών ΑΦ αγωγής εμφάνιζε ΣΔ, ενώ μόλις το ¼  των υπόλοιπων ασθενών. Όσον αφορά τη 

δυσλιπιδαιμία, τα ποσοστά εμφάνισης ήταν αρκετά υψηλά και στους δύο πληθυσμούς. Επίσης, 

ΑΥ είχαν τα 2/3 περίπου των ασθενών  που δε λάμβαναν ΑΦ, ενώ στους ασθενείς υπό 

αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, το ποσοστό επίπτωσης της ΑΥ ξεπερνούσε τα 2/3. Κολπική 

μαρμαρυγή εφάνιζε το 1/3 των ασθενών που λάμβαναν ΑΦ, ένώ μόλις το ¼ των υπολοίπων. 

Συνεπώς, όπως επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφία, πρόκειται για ασθενείς, μεγαλύτερης 

ηλικίας, με περισσότερους παράγοντες κινδύνου από τον υπόλοιπο πληθυσμό, πιθανώς ασθενείς 
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με ΣΚΑ ή ΣΝ στο ιστορικό τους και συνηθώς με ένα βαθμό προυπάρχουσας αναπηρίας (mRS > 

1).57 Το τελευταίο, στην παρούσα μελέτη δεν επαληθεύτηκε. Συνεπώς, τα παραπάνω ίσως 

εξηγούν γιατί στη μελέτη μας τα αποτελέσματα καταδεικνύουν χειρότερη έκβαση του ΑΕΕ 

στους χρήστες ΑΦ. Το γεγονός αυτό πιθανώς σχετίζεται με το προφίλ των ασθενών αυτών και 

όχι και με τη λήψη της συγκεκριμένης αγωγής.  Η ίδια ερευνητική ομάδα κατέγραψε πως 

ασθενείς που λάμβαναν ΑΦ εμφανίζονταν πιο συχνά με ΑΕΕ καρδιοεμβολικής αρχής απ’ ότι με 

κενοτοπιώδη, τα οποία σχετίζονται με περιορισμένης εντόπισης νευρολογικό έλλειμμα και 

συνεπώς μικρότερη βαρύτητα.57 Αντίθετα, τα ΑΕΕ καρδιοεμβολικής αρχής τα οποία οφείλονται 

στην ΚΜ, παρουσίαζουν μεγαλύτερη βαρύτητα,96 όπως έδειξαν και τα αποτελέσματα της 

παρούσας μελέτης.  

 Εν κατακλείδι, ελάχιστες είναι οι αναφορές που ενισχύουν την ευεργετική δράση των 

αντιαιμοπεταλιακών στη βαρύτητα του συνόλου των ΑΕΕ, ενώ υπάρχουν ενδείξεις για τη 

συμβολή τους στα μη καρδιογενή ΑΕΕ. Συνεπώς, χρειάζονται αναμφίβολα περισσότερες μελέτες 

προκειμένου να αποσαφηνιστεί αυτή η ενδεχόμενη αλληλεπίδραση.  

 

4.7 Συνδυασμός παραγόντων που συμβάλλουν στη μείωση της βαρύτητας των ΑΕΕ 

 

Δεδομένης της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με την ευεργετική δράση ορισμένων 

φαρμακευτικών παραγόντων, στα πλαίσια πρωτογενούς πρόληψης, στην βαρύτητα ενός 

πρωτοεμφανιζόμενου ΑΕΕ, ορισμένες ερευνητικές ομάδες μελέτησαν το συνδυασμό μερικών 

παραγόντων και την επίδραση τους στην πορεία του ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου. 

 Σε μία αναδρομική μελέτη ασθενών με πρωτο επεισόδιο ισχαιμικού επεισοδίου, οι 

συγγραφείς επικεντρώθηκαν στη λήψη AΦ, ACEIs και στατινών και σύγκριναν τη λήψη του 

συνδυασμού και των τριών φαρμακευτικών παραγόντων με τη λήψη δύο εξ’ αυτών, εκ των 

οποίων ο ένας ήταν σίγουρα ΑΦ και με τη λήψη μόνο ΑΦ. Παρατηρήθηκε πως η τριπλός 

συνδυσμός ΑΦ, ACEI και στατίνης συνδέθηκε με χαμηλότερο NIHSS σκορ συγκριτικά με όλες 

τις υπόλιπες ομάδες (p: 0,001) και καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα κατά το εξιτήριο.94 

Παρόλαυτα, στην παρούσα μελέτη, μεταξύ των ΑΦ, των ΑΦ με στατίνη (δεν υπήρξαν ασθενείς 

που να λαμβάνουν μόνο ΑΦ και ACEI) και του τριπλού συνδυασμού αντιαιμοπεταλιακών, ACEI 

και στατίνης δε βρέθηκαν ούτε στατιστικά, ούτε κλινικά σημαντικά αποτελέσματα.  

Στη συνέχεια, συγκρίνοντας τη λήψη αντιαιμοπεταλικού και αντιυπερτασικού παράγοντα 

και το συνδυασμό αυτό μαζί με στατίνη (δεν υπήρξαν ασθενής που να λαμβάνουν αποκλειστικά 

ΑΦ ή ΑΦ και στατίνη, χωρίς τη λήψη φαρμάκων από τις υπόλοιπες κατηγορίες) σημειώθηκε 
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στατιστικώς μικρότερη βαρύτητα του ΑΕΕ στην εισαγωγή αλλά και κατά το εξιτήριο, με > 4 

μονάδες διαφορά στην κλίμακα NIHSS. Μάλιστα, ασθενείς με τον διπλό συνδυασμό 

φαρμακευτικής αγωγής εμφάνισαν ΑΕΕ μεγάλης βαρύτητας (μ.ο.: 15,17) κατά την εισαγωγή 

τους, ενώ ασθενείς με τον τριπλό συνδυασμό εξήλθαν από το νοσοκομείο, καταγράφοντας μ.ο. 

NIHSS: 3,5 (κατά πολύ < 8), καταδεικνύοντας ΑΕΕ ήπιας βαρύτητας. Όσον αφορά το 

λειτουργικό αποτέλεσμα τόσο κατά το εξιτήριο, όσο και το μακροπρόθεσμο, 3 μήνες μετά, 

φάνηκε μεγάλη υπεροχή στους ασθενείς που λάμβαναν την τριπλή θεραπεία (2,08 και 1,88 

αντίστοιχα) έναντι εκείνων που λάμβαναν ΑΦ και αντιυπερτασικό παράγοντα (4 και 4,6 

αντίστοιχα). Αν και δεν αναφέρθηκαν αντίστοιχα αποτελέσματα από όλες τις μελέτες που είχαν 

παρόμοιο αντικείμενο ενδιαφέροντος,84 τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και από τη 

βιβλιογραφία, κυρίως για το πρώιμο λειτουργικό αποτέλεσμα.95  

 

4.8 Περιορισμοί της μελέτης 

 

Ένας από τους περιορισμούς της μελέτης είναι ο ανεπαρκής αριθμός ασθενών για την ανάλυση 

συγκεκριμένων παραγόντων, όπως ήταν το ΣΥΑ και η μετεμμηνοπαυσιακή ορμονική 

υποκατάσταση, που εμφανίζουν μικρότερη επίπτωση στον πληθυσμό. Ωστόσο, αυτοί οι ασθενείς 

αποτελούν το σύνολο των ασθενών που διεγνώσθηκαν για πρώτη φορά με ισχαιμικό ΑΕΕ στο 

ΠΑΓΝΗ. Θα μπορούσε σε επόμενη μελέτη να ενταχθούν περισσότεροι ασθενείς με διασύνδεση 

με τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης, ώστε να έχουν μεγαλύτερη ισχύ τα αποτελέσματα και τα 

συμπεράσματα και ακόμη να υπάρχει η δυνατότητα πιο ενδελεχούς ανάλυσης ορισμένων 

παραγόντων. Επίσης, υπάρχουν περιορισμοί που αφορούν στη μεθοδολογία της μελέτης καθώς 

στη λήψη ιστορικού, σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών δεν ήταν εφικτή η συλλογή ολων των 

απαραίτητων δεδομένων λόγω είτε μεγάλης βαρύτητας του ΑΕΕ και αδυναμία επικοινωνίας με 

τον ασθενή, ή λόγω άγνοιας του ασθενούς ή και των συνοδών και συνεπώς ο αριθμός του 

δείγματος μειωνόταν για συγκεκριμένες μεταβλητές. Τέλος, επειδή η συλλογή δεδομένων έγινε 

με προσωπική συνέντευξη και σε δεύτερο χρόνο μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας υπάρχει η 

πιθανότητα της υποκειμενικότητας στις ερωτήσεις σχετικά με τη ρύθμιση της ΑΥ, την ύπαρξη 

ΣΥΑ και τη λειτουργική αναπηρία του ασθενούς 3 μήνες μετά το ΑΕΕ, μία πληροφορία που 

δινόταν μέσω τηλεφώνου. Ωστόσο, αυτό ξεπεράστηκε στο βαθμό που ήταν εφικτό, είτε 

πραγματοποιώντας ένα πιο λεπτομερές ιστορικό (στην περίπτωση του ΣΥΑ, εφαρόζοντας το 

‘’ερωτηματολόγιο του Βερολίνου’’), είτε ρωτώντας αναλυτικά τον ασθενή ή το φροντιστή του 

για τη λειτουργική κατάσταση του (στην περίπτωση συμπλήρωσης του mRS σκορ 3 μήνες μετά 
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το ΑΕΕ, μέσω τηλεφώνου).   
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Τα ΑΕΕ αποτελούν την κυριότερη αιτία σοβαρής και μακροχρόνιας αναπηρίας, ιδίως με την 

αύξηση της ηλικίας. Από τα βιβλιογραφικά δεδομένα, είναι πλεόν γνωστή η συμμετοχή κάθε 

παράγοντα κινδύνου στην επίπτωση των ΑΕΕ. Ταυτόχρονα, καταγράφεται και η συμβολή των 

φαρμακευτικών παραγόντων και της επαρκούς ρύθμισης ορισμένων από αυτών, στη δραματική 

μείωση της επίπτωσης τους την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, λίγα, μεμονωμένα και συχνά 

αντικρουόμενα είναι τα στοιχεία σχετικά με το σύνολο των παραγόντων που επηρεάζουν τη 

βαρύτητα ενός πρωτοεμφανιζόμενου ισχαιμικού ΑΕΕ και την επακόλουθη λειτουργική 

κατάσταση του ασθενούς.  

 Από τους μη τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου που μελετήθηκαν, η αύξηση της 

ηλικίας παρουσίασε θετική συσχέτιση με τη βαρύτητα του ΑΕΕ και το μετέπειτα λειτουργικό 

αποτέλεσμα, ενώ το αντρικό φύλο ενφάνισε μεγαλύτερη αρχική βαρύτητα συγκριτικά με το 

γυναικείο. Από τους υπόλοιπους παράγοντες, μόνο η ΚΜ φάνηκε να επηρεάζει αρνητικά σε 

μεγάλο βαθμό τη βαρύτητα του ΑΕΕ, αλλά και τη λειτουργική αναπηρία, που οφείλεται σε αυτό. 

Αντίθετα, η δυσλιπιδαιμία, ο έλεγχος αυτής και η χρήση στατινών δεν ανέδειξε καμία σημαντική 

επίδραση στην έκβαση του ισχαιμικού ΑΕΕ, παρόλο που μερικές βιβλιογραφικές αναφορές 

καταδεικνύουν το ρόλο των στατινών στην αρχική βαρύτητα και το πρώιμο λειτουργικό 

αποτέλεσμα. Επίσης, όσον αφορά τη σωστή ρύθμιση των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου, 

ο αυστηρός έλεγχος του ΣΔ δε σημείωσε καμία διαφορά ούτε στη βαρύτητα ούτε στο 

λειτουργικό αποτέλεσμα, όπως άλλωστε έχει ήδη αποδειχτεί ότι δεν επηρεάζει ούτε την 

επίπτωση των ΑΕΕ ενώ ο επαρκής έλεγχος της ΑΥ συνδυάστηκε με σαφώς μικρότερη βαρύτητα 

και ελάχιστα επηρεασμένη λειτουργικότητα των ασθενών.  

 Σχετικά με την επίδραση των φαρμακευτικών παραγόντων υπήρξαν σημαντικά 

αποτελέσματα, τόσο σε μεμονωμένους παράγοντες, όσο και σε συνδυασμούς φαρμακευτικής 

αγωγής. Ενδιαφέρον αποτελεί ότι τα αποτελέσματα από τη διάκριση των αντιυπερτασικών σε 

ενισχυτές και καταστολείς του σχηματισμού Ang II, είναι από τα πρώτα που επιβεβαιώνουν 

κλινικά τη νευροπροστατευτική δράση του σχετικού παθοφυσιολογικού μηχανισμού. Οι 

καταστολείς του σχηματισμού Ang ΙΙ συνδέθηκαν με ΑΕΕ αισθητά μεγαλύτερης βαρύτητας, 

γεγονός που κλινικά επιβεβαιώνεται μόλις μία φορά, ενώ το πρώιμο λειτουργικό αποτέλεσμα 

εμφάνισε σημαντική διαφορά υπέρ των ασθενών που λάμβαναν αντιυπερτασικά που επάγουν το 

σχηματισμό Ang II. Όσον αφορά τη μετφρομίνη, ασθενείς οι οποίοι λάμβαναν διγουανίδια είχαν 

εμφανώς καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα 3 μήνες μετά το επεισόδιο, με ελάχιστα 
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υπολειπόμενη λειτουργική αναπηρία και πλήρως αυτοεξυπηρετούμενοι, ενώ βιβλιογραφικά 

αναφέρεται πως η χρήση μετφορμίνης συμβάλλει στην ήπια νευρολογική συμπτωματολογία κατά 

την αρχική εκτίμηση του ΑΕΕ. Αξιοσημείωτη είναι και η συμβολή των αντιπητικών παραγόντων 

και κυρίως των ΝΟΑC στην εμφάνιση ΑΕΕ ηπιότερης βαρύτητας, στην εισαγωγή αλλά και κατά 

το εξιτήριο, και με λιγότερες συνέπειες στο συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα, σε ασθενείς με 

ΚΜ. Από τη σοβαρή επίδραση της ΚΜ στη βαρύτητα των ΑΕΕ, επισημαίνεται η αναγκαιότητα 

της λήψης αντιπηκτικής αγωγής, καθώς φάνηκε ότι σχετίζεται με μία συνολικά πολύ καλύτερη 

πορεία των ασθενών αυτών. Προκύπτει ακόμη και η ανάγκη για σωστή ρύθμιση των 

θεραπευτικών δόσεων των ανταγωνιστών βιταμίνης Κ, καθώς κανένας από τους ασθενείς της 

μελέτης δεν παρουσίασε θεραπευτικά επίπεδα INR. Επίσης, ο συνδυασμός τριπλής θεραπευτικής 

αγωγής με αντιαιμοπεταλιακό παράγοντα, αντιυπερτασικό και στατίνη αποδείχθηκε ανώτερος σε 

σύγκριση με άλλους συνδυασμούς ή μονοθεραπείες συνολικά στη βαρύτητα και το επακόλουθο 

λειτουργικό αποτέλεσμα, ενώ βιβλιογραφικά επιβεβαιώνεται η υπεροχή του τριπλού συνδυασμού 

μόνο ως προς το πρώιμο λειτουργικό αποτέλεσμα. 

 Τέλος, στο διαβητικό πληθυσμό, η θρομβόλυση συνδέθηκε με ελαφρώς βαρύτερη 

νευρολογική κλινική εικόνα κατά το εξιτήριο, συγκριτικά με τους μη θρομβολυθέντες, ενώ 

μεταξύ των θρομβολυθέντων ασθενών, οι διαβητικοί δεν παρουσίασαν καμία βελτίωση στην 

κλινική τους εικόνα. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης επιβεβαιώνουν τη βιβλιογραφία 

πως ο ΣΔ είναι φτωχός προγνωστικός δείκτης για την έκβαση της θρομβόλυσης.  
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