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Επίπτωση και συνέπειες του αγγειακού εγκεφαλικού
επεισοδίου
 Σε άτομα ηλικίας 55-75 ετών, ο κίνδυνος να υποστούν
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της ζωής
τους είναι 20% στις γυναίκες και 14-17% στους άνδρες
Stroke 2006;37:345-50

 Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί την 3η αιτία
θανάτου στην Ευρώπη και ευθύνεται για το 9% των θανάτων
στους άνδρες και το 14% των θανάτων στις γυναίκες
Eur Heart J 2015;36:2696-705

 Το 10% των ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο θα
καταλήξει εντός 30 ημερών
Circulation 2016;133:e38-360

Θνητότητα 1 έτος μετά το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Circulation 2016;133:e38-360

Συνέπειες του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (II)

 Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί την 1η αιτία
μακροχρόνιας αναπηρίας
 Το 25% των ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο θα εξαρτάται
ισοβίως από άλλους για τις καθημερινές δραστηριότητές του
Circulation 2016;133:e38-360

 Το 62% των νέων εγκεφαλικών επεισοδίων και το 45% των
θανάτων από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αφορούν άτομα
< 75 ετών

Lancet 2014;383:245-55

Αιτιοπαθογένεια (Ι)

Τύποι αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων
 Ισχαιμικά (85%)
λόγω θρόμβωσης
λόγω εμβολής
λόγω συστηματικής ελάττωσης της αιματικής ροής
αιματολογικά νοσήματα και θρομβοφιλικές διαταραχές

 Αιμορραγικά (15%)
ενδοεγκεφαλική αιμορραγία (10%)
υπαραχνοειδής αιμορραγία (5%)

Αιτιοπαθογένεια (ΙΙ)

Ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια λόγω θρόμβωσης
 Νόσος μεγάλων αρτηριών (καρωτίδες, σπονδυλικές αρτηρίες,
αρτηρίες του κύκλου του Willis και οι μεγάλοι κλάδοι τους)
αθηροσκλήρωση
άλλα αίτια πολύ σπάνια (διαχωρισμός, τραυματισμός,
αγγειίτιδα)

 Νόσος μικρών αγγείων (διατιτραίνουσες ενδοεγκεφαλικές
αρτηρίες) : κενοχωριώδη (lacunar)
κυρίως λιποϋαλίνωση (κυρίως λόγω υπέρτασης και ηλικίας)
λιγότερο συχνά λόγω αθηροσκλήρωσης

Αιτιοπαθογένεια (ΙΙΙ)

Ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια λόγω εμβολής
 Κολπική μαρμαρυγή
 Ρευματική βαλβιδοπάθεια αορτικής ή μιτροειδούς ή
μεταλλική βαλβίδα
 Διατατική μυοκαρδιοπάθεια ή καρδιακή ανεπάρκεια με
κλάσμα εξώθησης < 30%
 Ανοικτό ωοειδές τρήμα
 Εμβολικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια άγνωστης εστίας
(ESUS, embolic stroke of undetermined source)

Παρουσίαση περιστατικού
 Άνδρας 69 ετών προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων
περιστατικών με δεξιά ημιπάρεση από διώρου
 Ατομικό ιστορικό: υπέρταση από 10ετίας, σακχαρώδης
διαβήτης από 5 ετίας, διέκοψε το κάπνισμα προ 5ετίας

 ΑΠ 175/85 mmHg
 ΗΚΓ: φλεβοκομβικός ρυθμός χωρίς ισχαιμικές αλλοιώσεις
 Αξονική τομογραφία εγκεφάλου : χωρίς παθολογικά ευρήματα

 National Institutes of Health Stroke Scale : 9

1η ερώτηση
 Άνδρας 69 ετών προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων
περιστατικών με δεξιά ημιπάρεση από διώρου, ΑΠ 175/85
mmHg, αξονική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς παθολογικά
ευρήματα, National Institutes of Health Stroke Scale : 9
 Πρέπει να υποβληθεί σε ενδοφλέβια θρομβόλυση?
1. Ναι
2. Όχι
3. Χρειάζονται επιπλέον πληροφορίες

Οφέλη θρομβόλυσης

 Η εφαρμογή θρομβόλυσης εντός των πρώτων 3 ωρών από την
έναρξη των συμπτωμάτων αυξάνει την πιθανότητα
λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά 53%
Lancet 2012;379:2364-72

 Η εφαρμογή θρομβόλυσης εντός των πρώτων 3-4,5 ωρών από
την έναρξη των συμπτωμάτων αυξάνει την πιθανότητα
λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά 34%
N Engl J Med 2008;359:1317-29

Διαγνωστική προσέγγιση (Ι)

 Η αξονική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς χορήγηση σκιαστικού
αποτελεί εξέταση εκλογής
 Η παρουσία περιορισμένης υπόπυκνης περιοχής στην αξονική
τομογραφία εγκεφάλου ή υπέρπυκνης μέσης εγκεφαλικής
αρτηρίας δεν αποτελούν αντενδείξεις για την εφαρμογή
θρομβόλυσης

 Η διενέργεια αξονικής τομογραφίας με σκιαστικό ή
μαγνητικής τομογραφίας δε πρέπει να καθυστερεί την
εφαρμογή θρομβόλυσης
Stroke 2018;49:e46-99

Διαγνωστική προσέγγιση (ΙΙ)

 Ο μόνος εργαστηριακός έλεγχος που απαιτείται πριν τη
χορήγηση θρομβόλυσης είναι η μέτρηση γλυκόζης αίματος
 Δεν πρέπει να καθυστερεί η χορήγηση θρομβόλυσης για να
προσδιοριστεί ο αριθμός των αιμοπεταλίων και ο πηκτικός
μηχανισμός, εκτός αν υπάρχει υπόνοια για αιμορραγική
διάθεση

 Δεν πρέπει να καθυστερεί η χορήγηση θρομβόλυσης για να
διαπιστωθεί αν βελτιώνεται αυτόματα η κατάσταση του
ασθενούς
Stroke 2018;49:e46-99

Απόλυτες αντενδείξεις θρομβόλυσης

 Αρτηριακή πίεση > 185/110 mmHg
 Εκτεταμένη υπόπυκνη περιοχή στη CT εγκεφάλου
 Ισχαιμικό εγκεφαλικό, κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή επέμβαση
στον εγκέφαλο ή τη σπονδυλική στήλη το τελευταίο 3μηνο
 Ιστορικό εγκεφαλικής αιμορραγίας
 Καρκίνος γαστρεντερικού ή γαστρεντερική αιμορραγία τις
τελευταίες 3 εβδομάδες
 Αιμοπετάλια < 100.000, INR > 1,7, PT > 15 sec, PTT > 40 sec
 Αγωγή με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους ή νεότερα
αντιπηκτικά
 Ενδοκράνια νεοπλασία
Stroke 2018;49:e46-99

Σχετικές αντενδείξεις θρομβόλυσης

 Σε ασθενείς που προσέρχονται εντός 3-4,5 ωρών από την
έναρξη των συμπτωμάτων:
 Ηλικία > 80 ετών
 Βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο (NIHSS > 25)
 Αγωγή με Sintrom και INR ≤ 1,7
 Ιστορικό διαβήτη και εγκεφαλικού επεισοδίου
Stroke 2018;49:e46-99

Ενδαγγειακή θεραπεία

 Ενδαγγειακή θεραπεία με αφαίρεση του θρόμβου ενδείκνυται
σε ασθενείς με όλα τα παρακάτω :
 Λειτουργικά ανεξάρτητοι πριν το εγκεφαλικό επεισόδιο
 Απόφραξη της έσω καρωτίδας ή του 1ου κλάδου της μέσης
εγκεφαλικής αρτηρίας
 NIHSS ≥ 6
 ASPECTS score ≥ 6
 Η ενδαγγειακή παρέμβαση μπορεί να αρχίσει εντός 6 ωρών
από την έναρξη των συμπτωμάτων (ή σε επιλεγμένους
ασθενείς εντός 24 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων)
Stroke 2018;49:e46-99

2η ερώτηση
 Άνδρας 69 ετών προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων
περιστατικών με δεξιά ημιπάρεση από διώρου, ΑΠ 175/85
mmHg, αξονική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς παθολογικά
ευρήματα, National Institutes of Health Stroke Scale 9, με
φλεβοκομβικό ρυθμό

 Ποιο αντιαιμοπεταλιακό πρέπει να λάβει κατά τη διάρκεια της
νοσηλείας του?
1.
2.
3.
4.

Ασπιρίνη
Κλοπιδογρέλη
Ασπιρίνη + κλοπιδογρέλη
Τικαγκρελόρη

Οξεία φάση : ασπιρίνη ?

 Σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο,
η χορήγηση ασπιρίνης 160-300 mg ελαττώνει τον κίνδυνο
εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων στη διάρκεια των
επόμενων 3 εβδομάδων κατά 11%
BMJ 2002;324:71-86

 Συνιστάται έναρξη χορήγησης της ασπιρίνης εντός των
πρώτων 48 ωρών

Οξεία φάση : ασπιρίνη μόνο ή με κλοπιδογρέλη ? (Ι)
ABCD2 scale
 Μελέτη POINT
 Age ≥ 65 ετών (1 βαθμός)
 Blood pressure ≥ 140/90 (1 βαθμός)
 4.881 ασθενείς με οξύ έλασσον
 Clinical manifestations
ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό
 Ετερόπλευρη έκπτωση μυϊκής
επεισόδιο (NIHSS ≤ 3) ή υψηλού
ισχύος (2 βαθμοί)
κινδύνου παροδικό εγκεφαλικό
 Διαταραχή ομιλίας (1 βαθμός)
επεισόδιο (ABCD2 scale ≥ 4) < 12
ώρες πριν την ένταξη στην
 Duration
μελέτη
 ≥ 60 λεπτά (2 βαθμοί)
 10-59 λεπτά (1 βαθμός)
 Ασπιρίνη 50-325 mg μόνο ή σε
 Diabetes (1 βαθμός)
συνδυασμό με κλοπιδογρέλη για
N Engl J Med 2018;379:215-25
90 μέρες

Οξεία φάση : ασπιρίνη μόνο ή με κλοπιδογρέλη ? (ΙΙ)

N Engl J Med 2018;379:215-25

Οξεία φάση : ασπιρίνη ή τικαγκρελόρη ?
 Μελέτη SOCRATES
 13.199 ασθενείς με οξύ έλασσον
ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο (NIHSS ≤ 5) ή υψηλού
κινδύνου παροδικό εγκεφαλικό
επεισόδιο (ABCD2 scale ≥ 4) < 24
ώρες πριν την ένταξη στην μελέτη

 Ασπιρίνη 100 mg ή τικαγκρελόρη
90 mg δις ημερησίως για 90 μέρες
N Engl J Med 2016;375:35-43

Κατευθυντήριες οδηγίες
 Συνιστάται χορήγηση ασπιρίνης 160-300 mg εντός 24-48 ωρών
από την εμφάνιση του εγκεφαλικού επεισοδίου (σε ασθενείς
που υποβάλλονται σε θρομβόλυση, η ασπιρίνη χορηγείται μετά
από 24 ώρες από τη χορήγηση αλτεπλάσης)
 Σε ασθενείς με έλασσον εγκεφαλικό, θα μπορούσε να
χορηγηθεί συνδυασμός ασπιρίνης - κλοπιδογρέλης
 Δε συνιστάται η χορήγηση τικαγκρελόρης
 Δεν υπάρχουν στοιχεία για άλλα αντιαιμοπεταλιακά, τα οποία
όμως θα μπορούσαν να χορηγηθούν επί δυσανεξίας στην
ασπιρίνη

Stroke 2018;49:e46-99

3η ερώτηση
 Άνδρας 69 ετών προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων
περιστατικών με δεξιά ημιπάρεση από διώρου, ΑΠ 175/85
mmHg, αξονική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς παθολογικά
ευρήματα, National Institutes of Health Stroke Scale : 9, με
φλεβοκομβικό ρυθμό

 Ποιο αντιαιμοπεταλιακό πρέπει να λάβει κατά την έξοδό του
από το νοσοκομείο?
1.
2.
3.
4.

Ασπιρίνη
Κλοπιδογρέλη
Ασπιρίνη + διπυριδαμόλη
Ασπιρίνη + κλοπιδογρέλη

Ασπιρίνη ?
 Σε μετα-ανάλυση 11 μελετών (n = 9.629 ασθενείς με ιστορικό
ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου), η ασπιρίνη
ελάττωσε τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακού συμβάματος
κατά 22% σε σύγκριση με το placebo
Arch Intern Med 1999;159:1248-53

 Οι μικρές δόσεις ασπιρίνης (75-100 mg) είναι εξίσου
αποτελεσματικές στην ελάττωση του καρδιαγγειακού κινδύνου
με τις μεγαλύτερες δόσεις (325 mg)
Arch Intern Med 1999;159:1248-53
BMJ 2002;324:71-86

 Επίσης, οι μικρότερες δόσεις ασπιρίνης σχετίζονται με
μικρότερο κίνδυνο αιμορραγίας σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες
δόσεις

N Engl J Med 1991;325:1261-6

Ασπιρίνη ή ασπιρίνη/διπυριδαμόλη ? (Ι)
 Μελέτη ESPRIT
 2.739 ασθενείς με ιστορικό
ισχαιμικού εγκεφαλικού
επεισοδίου εντός 6 μηνών

 Ασπιρίνη 30-325 mg/μέρα μόνο ή
σε συνδυασμό με διπυριδαμόλη
200 mg δις ημερησίως
 Διάρκεια παρακολούθησης 3,5 έτη

Lancet 2006;367:1665-73

Ασπιρίνη ή ασπιρίνη/διπυριδαμόλη ? (ΙΙ)
 Μελέτη ESPRIT

 Η συχνότητα καρδιαγγειακών συμβαμάτων ήταν 22%
μικρότερη στους ασθενείς που έλαβαν ασπιρίνη/διπυριδαμόλη
 Η συχνότητα μειζόνων αιμορραγιών δε διέφερε μεταξύ των 2
ομάδων
 Το ποσοστό διακοπής της αγωγής ήταν μεγαλύτερο στους
ασθενείς που έλαβαν ασπιρίνη/διπυριδαμόλη (34% έναντι 13%
στους ασθενείς που έλαβαν μονοθεραπεία με ασπιρίνη), κυρίως
Lancet 2006;367:1665-73
λόγω κεφαλαλγίας (26%)

Ασπιρίνη ή κλοπιδογρέλη ? (Ι)
 Μελέτη CAPRIE
 19.185 ασθενείς με ιστορικό
εμφράγματος του μυοκαρδίου,
ισχαιμικού εγκεφαλικού ή
περιφερικής αρτηριακής νόσου
 Ασπιρίνη 325 mg/μέρα ή
κλοπιδογρέλη για 1,9 έτη
 Η κλοπιδογρέλη ελάττωσε τα
καρδιαγγειακά επεισόδια κατά 8,7%
περισσότερο από την ασπιρίνη

Lancet 1996;348:1329-39

Ασπιρίνη ή κλοπιδογρέλη? (ΙΙ)
 Μελέτη CAPRIE
 Στους ασθενείς με ιστορικό
ισχαιμικού εγκεφαλικού
επεισοδίου (n = 6.431), η
κλοπιδογρέλη ελάττωσε τα
καρδιαγγειακά συμβάματα κατά
7,3% (p = 0,26)

Lancet 1996;348:1329-39

Ασπιρίνη ή κλοπιδογρέλη ? (ΙΙΙ)
 Μελέτη CAPRIE
 Η συχνότητα βαριάς αιμορραγίας από το γαστρεντερικό
σύστημα ήταν υψηλότερη στους ασθενείς που έλαβαν ασπιρίνη
(0,71% έναντι 0,49% στους ασθενείς που έλαβαν κλοπιδογρέλη,
p = 0,05)
 Η συχνότητα ενδοκράνιας αιμορραγίας ήταν παρόμοια
στις 2 ομάδες (0,43 και 0,31% αντίστοιχα)

Lancet 1996;348:1329-39

Κλοπιδογρέλη ή ασπιρίνη/διπυριδαμόλη ? (I)
 Μελέτη PRoFESS
 20.332 ασθενείς με πρόσφατο
ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο
(< 90 μέρες πριν την ένταξη στην
μελέτη)
 Ασπιρίνη/διπυριδαμόλη 25/200mg
δις ημερησίως ή κλοπιδογρέλη
 Διάρκεια παρακολούθησης 2,5 έτη

N Engl J Med 2008;359:1238-51

Κλοπιδογρέλη ή ασπιρίνη/διπυριδαμόλη ? (IΙ)

 Οι ασθενείς που έλαβαν ασπιρίνη/διπυριδαμόλη είχαν 15%
μεγαλύτερο κίνδυνο μειζόνων αιμορραγιών σε σύγκριση με τους
ασθενείς που έλαβαν κλοπιδογρέλη (4,1 έναντι 3,6%)
 Επίσης, ο κίνδυνος ενδοκράνιας αιμορραγίας ήταν 42%
μεγαλύτερος στους ασθενείς που έλαβαν ασπιρίνη/διπυριδαμόλη
(1,4 έναντι 1,0%)

 Τα ποσοστά εμφάνισης κεφαλαλγίας ήταν 30,2% και 10,2%
αντίστοιχα και τα ποσοστά διακοπής της αγωγής λόγω
κεφαλαλγίας ήταν 5,9 και 0,9% αντίστοιχα
N Engl J Med 2008;359:1238-51

Συνδυασμός ασπιρίνης – κλοπιδογρέλης ? (Ι)
 Μελέτη MATCH
 7.599 ασθενείς με πρόσφατο
ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο
(< 3 μήνες πριν την ένταξη στην
μελέτη)
 Κλοπιδογρέλη σε συνδυασμό με
ασπιρίνη 75 mg ή με placebo για
18 μήνες
Lancet 2004;364:331-7

 Απειλητικές για τη ζωή
αιμορραγίες : 2,5 έναντι 1,3%
(p < 0,0001)

Συνδυασμός ασπιρίνης – κλοπιδογρέλης ? (ΙΙ)
 Μελέτη CHARISMA
 4.320 ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο

 Ασπιρίνη (75-162 mg) σε συνδυασμό με κλοπιδογρέλη ή με
placebo για 28 μήνες
 Ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο : 4,9 έναντι 6,1% (p = NS)
 Μείζονες αιμορραγίες : 1,9 έναντι 1,7% (p = NS)
N Engl J Med 2006;354:1706-17
Int J Stroke 2011;6:3-9

Συνδυασμός ασπιρίνης – κλοπιδογρέλης ? (ΙΙΙ)
 Μελέτη SPS3

 3.020 ασθενείς με πρόσφατο
κενοχωριώδες ισχαιμικό
εγκεφαλικό επεισόδιο (< 6 μήνες
πριν την ένταξη στην μελέτη)
 Ασπιρίνη 325 mg σε συνδυασμό με
κλοπιδογρέλη ή με placebo
 Διάρκεια παρακολούθησης 3,4 έτη

N Engl J Med 2012;367:817-25

Συνδυασμός ασπιρίνης – κλοπιδογρέλης ? (ΙV)

 Μελέτη SPS3
 Οι ασθενείς που έλαβαν ασπιρίνη+κλοπιδογρέλη είχαν 2 φορές
μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης μειζόνων αιμορραγιών σε
σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν μονοθεραπεία με
ασπιρίνη (2,1 έναντι 1,1%, p < 0,001), κυρίως λόγω αύξησης
των γαστρεντερικών αιμορραγιών

 Επίσης, οι ασθενείς που έλαβαν ασπιρίνη+κλοπιδογρέλη είχαν
50% μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με τους
ασθενείς που έλαβαν μονοθεραπεία με ασπιρίνη (p = 0,004)
N Engl J Med 2012;367:817-25

Άλλα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα

 Δύο μικρές μελέτες (n = 431 και n = 2.113) έδειξαν παρόμοια
αποτελεσματικότητα της τριφλουζάλης και της ασπιρίνης στην
πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων σε ασθενείς με ισχαιμικό
εγκεφαλικό επεισόδιο και μικρότερο κίνδυνο αιμορραγίας με
την τριφλουζάλη
Stroke 2003;34:840-8
Neurology 2004;62:1073-80

 Η πρασουγρέλη και το vorapaxar αντενδείκνυνται σε ασθενείς
με ιστορικό ισχαιμικού ή παροδικού εγκεφαλικού επεισοδίου

Κατευθυντήριες οδηγίες

 Σε ασθενείς με μη καρδιοεμβολικό ισχαιμικό εγκεφαλικό
επεισόδιο, πρώτη επιλογή είναι η χορήγηση ασπιρίνης 50-325
mg ή συνδυασμού ασπιρίνης/διπυριδαμόλης 25/200mg δις
ημερησίως

 Η χορήγηση κλοπιδογρέλης αποτελεί δεύτερη επιλογή
Stroke 2014;45:2160-236

Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή σε υποτροπιάζοντα επεισόδια
 Σε ασθενείς που εμφανίζουν νέο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
ενώ λαμβάνουν ασπιρίνη, η αντιμετώπιση εξατομικεύεται αλλά
δεν συνιστάται αύξηση της δόσης της ασπιρίνης
 Δεν υπάρχουν στοιχεία για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των
ασθενών που εμφανίζουν νέο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
ενώ λαμβάνουν κλοπιδογρέλη
 Δεν συνιστάται εκτίμηση της λειτουργικότητας των
αιμοπεταλίων σε ασθενείς που εμφανίζουν νέο αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακή αγωγή
Stroke 2014;45:2160-236

Κολπική μαρμαρυγή και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
 Οι ασθενείς με χρόνια κολπική μαρμαρυγή έχουν 5 φορές
μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο σε σύγκριση με άτομα χωρίς κολπική μαρμαρυγή
 Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια που οφείλονται σε χρόνια
κολπική μαρμαρυγή προκαλούν μεγαλύτερη αναπηρία, έχουν
διπλάσια θνητότητα και έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να
υποτροπιάσουν σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ισχαιμικά
αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

Νεότερα αντιπηκτικά : ασφάλεια και
αποτελεσματικότητα
 Το dabigatran στη δόση των 150 mg x 2 είναι πιο
αποτελεσματικό από τη βαρφαρίνη κι έχει παρόμοιο κίνδυνο
μειζόνων αιμορραγιών

N Engl J Med 2009;361:1139-51

 Το rivaroxaban είναι εξίσου αποτελεσματικό με τη βαρφαρίνη
κι έχει παρόμοιο κίνδυνο μειζόνων αιμορραγιών
N Engl J Med 2011;365:883-91

 Το apixaban είναι πιο αποτελεσματικό από τη βαρφαρίνη κι
έχει μικρότερο κίνδυνο μειζόνων αιμορραγιών
N Engl J Med 2011;365:981-92

Νεότερα αντιπηκτικά στο οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο
 Ασθενείς με εγκεφαλικό εντός των τελευταίων 14 ημερών ή
σοβαρό εγκεφαλικό εντός των τελευταίων 6 μηνών
αποκλείστηκαν από την μελέτη RELY με το dabigatran
N Engl J Med 2009;361:1139-51

 Ασθενείς με εγκεφαλικό εντός των τελευταίων 14 ημερών ή
σοβαρό εγκεφαλικό εντός των τελευταίων 3 μηνών
αποκλείστηκαν από την μελέτη ROCKET-AF με το
rivaroxaban

N Engl J Med 2011;365:883-91

 Ασθενείς με εγκεφαλικό εντός των τελευταίων 7 ημερών
αποκλείστηκαν από την μελέτη ARISTOTLE με το apixaban
N Engl J Med 2011;365:981-92

Νεότερα αντιπηκτικά σε ειδικές ομάδες ασθενών

 Οι μεγάλες μελέτες των καινούριων αντιπηκτικών δεν
συμπεριέλαβαν ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης < 30 ml/min
 Σύμφωνα με το φύλλο οδηγιών, όλα τα καινούρια αντιπηκτικά
αντενδείκνυνται σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης < 15 ml/min
 Επίσης, όλα τα καινούρια αντιπηκτικά αντενδείκνυνται σε
ασθενείς με μεταλλική βαλβίδα

Οξεία φάση εγκεφαλικού : Κατευθυντήριες οδηγίες (Ι)

 Σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο,
η χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους δεν
πλεονεκτεί έναντι της χορήγησης ασπιρίνης
 Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των νεότερων
αντιπηκτικών σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο δεν είναι γνωστές
Stroke 2018;49:e46-99

 Συνιστάται έναρξη από του στόματος αντιπηκτικών εντός των
πρώτων 2 εβδομάδων από το εγκεφαλικό επεισόδιο, εκτός αν ο
ασθενής έχει αυξημένο κίνδυνο για αιμορραγική μετατροπή
Stroke 2014;45:2160-236

Οξεία φάση εγκεφαλικού : Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ)

 Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία προτείνει την έναρξη
αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και
ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο:
 Μετά από 3 μέρες σε ασθενείς με NIHSS < 8
 Μετά από 6 μέρες σε ασθενείς με NIHSS 8-15 και αφού
πρώτα αποκλειστεί η αιμορραγική μετατροπή
 Μετά από 12 μέρες σε ασθενείς με NIHSS > 15 και αφού
πρώτα αποκλειστεί η αιμορραγική μετατροπή
Eur Heart J 2016;37:2893-962

Επιλογή αντιπηκτικού : Κατευθυντήριες οδηγίες

 Σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία και την
Αμερικανική Εταιρεία Εγκεφαλικών, σε ασθενείς με ισχαιμικό
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και κολπική μαρμαρυγή μη
βαλβιδικής αιτιολογίας, πρώτη επιλογή είναι η χορήγηση
ασενοκουμαρόλης, απιξαμπάνης ή νταμπιγκατράνης και
δεύτερη επιλογή η χορήγηση ριβαροξαμπάνης
Stroke 2014;45:2160-236

 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, πρώτη
επιλογή είναι η χορήγηση απιξαμπάνης, νταμπιγκατράνης ή
ριβαροξαμπάνης και δεύτερη επιλογή η χορήγηση
ασενοκουμαρόλης

Eur Hear J 2016;37:2893-962

Κατευθυντήριες οδηγίες

 Σε ασθενείς με ισχαιμικό ΑΕΕ χωρίς κολπική μαρμαρυγή αλλά
και χωρίς άλλη σαφή αιτιολογία, είναι λογικό να εφαρμοστεί
καταγραφή του καρδιακού ρυθμού για 30 μέρες για να
ανιχνευθεί κολπική μαρμαρυγή
Stroke 2014;45:2160-236

4η ερώτηση
 Άνδρας 69 ετών προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων
περιστατικών με δεξιά ημιπάρεση από διώρου, ΑΠ 175/85
mmHg, αξονική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς παθολογικά
ευρήματα, National Institutes of Health Stroke Scale : 9, με
φλεβοκομβικό ρυθμό

 Πρέπει να λάβει αντιυπερτασική αγωγή το πρώτο 24ωρο?
1. Ναι
2. Όχι

Υπέρταση : ο σημαντικότερος τροποποιήσιμος
παράγοντας κινδύνου για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
 Μετα-ανάλυση 61 προοπτικών
μελετών παρατήρησης σε υγιείς
ενήλικες (n = 958.074)
Lancet 2002;360:1903-13

Υπέρταση και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
 Μελέτη INTERSTROKE : 13.447 ασθενείς με αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο και 13.472 μάρτυρες από 32 χώρες

Παράγων κινδύνου
Υπέρταση
Καθιστική ζωή
apoB / apoA1
Ανθυγιεινή δίαιτα
Κοιλιακή παχυσαρκία
Κάπνισμα
Κολπική μαρμαρυγή
Σύνολο

Πληθυσμιακός
αποδιδόμενος κίνδυνος
47,9%
35,8%
26,8%
23,2%
18,6%
12,4%
9,1%
91,5%
Lancet 2016;388:761-75

Αντιυπερτασική αγωγή στην οξεία φάση του αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου (I)
 Υπο-μελέτη της PROFESS (n = 1.360 ασθενείς με ήπιο
ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο πριν < 72 ώρες και αρτηριακή
πίεση 147/84 mmHg)
 Τελμισαρτάνη 80 mg ή placebo

Stroke 2009;40:3541-6

Αντιυπερτασική αγωγή στην οξεία φάση του αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου (II)
 Μελέτη SCAST (n = 2.209 ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο
πριν < 30 ώρες και συστολική αρτηριακή πίεση > 140 mmHg)
 Καντεσαρτάνη 4-16 mg ή placebo για 7 μέρες

Lancet 2011;377:741-50

Αντιυπερτασική αγωγή στην οξεία φάση του αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου (IIΙ)
 Μελέτη ENOS (n = 4.011
ασθενείς με εγκεφαλικό
επεισόδιο πριν < 48 ώρες και
συστολική αρτηριακή πίεση
> 140 mmHg (μέση πίεση
167/90 mmHg)
 Διαδερμική τρινιτρική
γλυκερίνη 5 mg/μέρα ή placebo
για 7 μέρες και συνέχιση ή
διακοπή της προηγούμενης
αντιυπερτασικής αγωγής για 7
μέρες

Lancet 2015;385:617-28

Κατευθυντήριες οδηγίες (Ι)
 Σε ασθενείς με αρτηριακή πίεση ≥ 220/120 mmHg, δεν είναι
σαφές το όφελος από την ελάττωση της αρτηριακής πίεσης
εντός των πρώτων 48-72 ωρών
 Στους ασθενείς αυτούς, θα μπορούσε να ελαττωθεί η
αρτηριακή πίεση κατά 15% εντός του πρώτου 24ώρου από την
έναρξη των συμπτωμάτων
 Σε ασθενείς που είναι υποψήφιοι για χορήγηση θρομβόλυσης,
η αρτηριακή πίεση πρέπει να ελαττωθεί σε επίπεδα < 185/110
mmHg πριν την έναρξη της θεραπείας και να διατηρηθεί σε
επίπεδα < 185/105 mmHg κατά τη διάρκεια του 1ου 24ώρου
Stroke 2018;49:ε46-99

Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ)

 Έναρξη αντιυπερτασικής αγωγής συνιστάται όταν η
αρτηριακή πίεση είναι ≥ 140/90 mmHg μετά από αρκετές
μέρες από το εγκεφαλικό επεισόδιο
 Σε ασθενείς που λάμβαναν αντιυπερτασική αγωγή πριν το
εγκεφαλικό επεισόδιο, επανέναρξη αντιυπερτασικής αγωγής
συνιστάται όταν η αρτηριακή πίεση είναι ≥ 140/90 mmHg μετά
από αρκετές μέρες από το επεισόδιο
 Στόχος αρτηριακής πίεσης : < 140/90 mmHg (ενδεχομένως
< 130 mmHg σε ασθενείς με κενοχωριώδες έμφρακτο)
Stroke 2014;45:2160-236

5η ερώτηση
 Ο ασθενής εξακολουθεί να έχει αρτηριακή πίεση ≥ 140/90
mmHg μετά από αρκετές μέρες από το εγκεφαλικό επεισόδιο
 Ποιο είναι το αντιυπερτασικό εκλογής?

1.
2.
3.
4.
5.

β-αποκλειστής
Διουρητικό
Αποκλειστής διαύλων ασβεστίου
Αναστολέας μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης
Συνδυασμός αναστολέα μετατρεπτικού ενζύμου
αγγειοτενσίνης και διουρητικού

Αντιυπερτασική αγωγή σε ασθενείς με ιστορικό
εγκεφαλικού επεισοδίου (Ι)
 Μελέτη PROGRESS
(n=6.105 ασθενείς με
ισχαιμικό ΑΕΕ ή
παροδικό ΑΕΕ εντός
των τελευταίων 5
ετών και μέση
αρτηριακή πίεση
147/86 mmHg)

 Περινδοπρίλη 4 mg ±
ινδαπαμίδη 2,5 mg ή
placebo
 Μέση διάρκεια
παρακολούθησης: 3,9
έτη

Lancet 2001;358:1033-41

Αντιυπερτασική αγωγή σε ασθενείς με ιστορικό
εγκεφαλικού επεισοδίου (ΙΙ)
 Μελέτη PRoFESS
(n=20.332 ασθενείς με
ισχαιμικό εγκεφαλικό
επεισόδιο εντός των
τελευταίων 90 ημερών
και μέση αρτηριακή
πίεση 144/84 mmHg)
 Τελμισαρτάνη 80 mg ή
placebo
 Μέση διάρκεια
παρακολούθησης: 2,5 έτη

N Engl J Med 2008;359:1225-37

Αντιυπερτασική αγωγή σε ασθενείς με ιστορικό
εγκεφαλικού επεισοδίου (ΙΙI)
 Μελέτη MOSES (n = 1.405 ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό
επεισόδιο εντός των τελευταίων 24 μηνών και μέση αρτηριακή
πίεση 150/86 mmHg)
 Επροσαρτάνη 600 mg ή νιτρενδιπίνη 10 mg για 2,5 έτη

Stroke 2005;36:1218-26

Κατευθυντήριες οδηγίες (Ι)

 Σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία και την
Αμερικανική Εταιρεία Εγκεφαλικών, τα υπάρχοντα στοιχεία
δείχνουν ότι τα διουρητικά μόνα ή σε συνδυασμό με
αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης
είναι χρήσιμα
 Η επιλογή του αντιυπερτασικού φαρμάκου πρέπει να λαμβάνει
υπόψη και τις συνοσηρότητες των ασθενών

Stroke 2014;45:2160-236

Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ)

 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία και την
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης, προτιμάται ο συνδυασμός
αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης ή
αποκλειστή των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης με αποκλειστή
διαύλων ασβεστίου ή διουρητικό
 Συνιστάται έναρξη θεραπείας με συνδυασμό φαρμάκων

 Ο στόχος της συστολικής αρτηριακής πίεσης είναι 120-130 mmHg
J Hypertens 2018;36:1953-2041

6η ερώτηση
 Σε εργαστηριακό έλεγχο, διαπιστώνεται LDL 120 mg/dl,
HDL 45 mg/dl, τριγλυκερίδια 250 mg/dl
 Ποιο είναι το υπολιπιδαιμικό φάρμακο εκλογής?

1.
2.
3.
4.

Ατορβαστατίνη 10 mg
Σιμβαστατίνη 40 mg
Ατορβαστατίνη 40 mg
Ατορβαστατίνη/εζετιμίμπη 10/10 mg

Δυσλιπιδαιμία και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
 Μελέτη INTERSTROKE : 13.447 ασθενείς με αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο και 13.472 μάρτυρες από 32 χώρες

Παράγων κινδύνου
Υπέρταση
Καθιστική ζωή
apoB / apoA1
Ανθυγιεινή δίαιτα
Κοιλιακή παχυσαρκία
Κάπνισμα
Κολπική μαρμαρυγή
Σύνολο

Πληθυσμιακός
αποδιδόμενος κίνδυνος
47,9%
35,8%
26,8%
23,2%
18,6%
12,4%
9,1%
91,5%
Lancet 2016;388:761-75

Οφέλη από την ελάττωση της LDL με στατίνη
 Μετα-ανάλυση 26 μελετών με στατίνες σε 169.138 ασθενείς
 Για κάθε ελάττωση της LDL κατά 39 mg/dl, οι στατίνες
ελάττωσαν
τη θνησιμότητα από στεφανιαία νόσο κατά 20% (p<0,0001)
τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια κατά 16% (p<0,0001)
την ολική θνησιμότητα κατά 10% (p<0,0001)
Lancet 2010;376:1670-81

 Αναμενόμενη ελάττωση της LDL σε ασθενή με LDL 130 mg/dl :
 Με ατορβαστατίνη 40 mg
61 mg/dl
 με ροσουβαστατίνη 40 mg
77 mg/dl
Am J Cardiol 2010;105:69-76

Επίδραση των στατινών στα καρδιαγγειακά συμβάματα
σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (Ι)
 Heart Protection
Study (n=3.280
ασθενείς με
ισχαιμικό ΑΕΕ ή
παροδικό ΑΕΕ και
ολική
χοληστερόλη >
135 mg/dl)

 Σιμβαστατίνη 40
mg ή placebo
 Μέση διάρκεια
παρακολούθησης:
5 έτη

Lancet 2004;363:757-67

Επίδραση των στατινών στα καρδιαγγειακά συμβάματα
σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΙΙ)
 Μελέτη SPARCL
(n=4.731 ασθενείς
με ισχαιμικό ΑΕΕ
ή παροδικό ΑΕΕ
προ 1-6 μηνών και
LDL > 100 mg/dl)
 Ατορβαστατίνη 80
mg ή placebo
 Μέση διάρκεια
παρακολούθησης:
4,9 έτη
N Engl J Med 2006;355:549-59

Επίδραση των στατινών στα καρδιαγγειακά συμβάματα
σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΙΙΙ)

N Engl J Med 2006;355:549-59

Επίδραση των στατινών στα καρδιαγγειακά συμβάματα
σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΙV)
 Μετα-ανάλυση 26 μελετών με χορήγηση στατίνης (n = 169.138)

Lancet 2010;376:1670-81

Στόχοι υπολιπιδαιμικής αγωγής
 Σε ΟΛΟΥΣ τους ασθενείς, πρωτεύων στόχος της
υπολιπιδαιμικής αγωγής είναι η LDL χοληστερόλη
 Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι ασθενείς με τριγλυκερίδια
> 440-500 mg/dl όπου πρώτος στόχος είναι η ελάττωση των
τριγλυκεριδίων για την αποτροπή οξείας παγκρεατίτιδας
 Σε ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο,
στόχος είναι LDL < 70 mg/dl ή σε ασθενείς με LDL μεταξύ
70-135 mg/dl ελάττωση της LDL > 50%
Atherosclerosis 2016;253:281-344

Επιλογή υπολιπιδαιμικής αγωγής
 Φάρμακο εκλογής για την επίτευξη του στόχου της LDL
χοληστερόλης είναι οι στατίνες
 Οι στατίνες πρέπει να χορηγηθούν έως την μέγιστη επιτρεπτή
ή ανεκτή δόση για την επίτευξη του στόχου της LDL, πριν
προστεθεί δεύτερο υπολιπιδαιμικό φάρμακο
 Στους ασθενείς πολύ υψηλού και υψηλού καρδιαγγειακού
κινδύνου, η χορήγηση στατίνης πρέπει να αρχίζει άμεσα με τη
διάγνωση, σε συνδυασμό με υγιεινοδιαιτητικά μέτρα
Atherosclerosis 2016;253:281-344

 Οι μόνες στατίνες που μπορούν να επιτύχουν ελάττωση της
LDL > 50% είναι η ατορβαστατίνη 40-80 mg (ως 53%) και η
ροσουβαστατίνη 20-40 mg (ως 59%)
Am J Cardiol 2010;105:69-76

LDL : όσο πιο χαμηλά, τόσο καλύτερα
Παρεμβατικές μελέτες με στατίνες (Ι)
 Μετα-ανάλυση 26 μελετών
με χορήγηση στατίνης

 n = 169.138
Lancet 2010;376:1670-81

LDL : όσο πιο χαμηλά, τόσο καλύτερα
Παρεμβατικές μελέτες με στατίνες (ΙΙ)
 Μετα-ανάλυση 8 μελετών με χορήγηση στατίνης (n = 64.323)

J Am Coll Cardiol 2014;64:485-94

Αύξηση SGPT
> 3 ULN

Αύξηση
CPK
> 10 ULN

PROVE- Ατορβαστατίνη 80 mg
IT
(n=4.162) Πραβαστατίνη 40 mg

3,3%

NR

1,1%

NR

TNT
Ατορβαστατίνη 80 mg
(n=10.001)
Ατορβαστατίνη 10 mg

1,2%

0

0,2%

0

SPARCL Ατορβαστατίνη 80 mg
(n=4.731)
Placebo
SATURN Ατορβαστατίνη 80 mg
(n=1.039)
Ροσουβαστατίνη 40

2,2%

0,1%

0,5%

0

2,1%

0,6%

0,7%

0,1%

mg

Ασφάλεια των χαμηλών επιπέδων LDL
 Στις μελέτες PROVE-IT και JUPITER (ατορβαστατίνη 80 mg
και ροσουβαστατίνη 20 mg αντίστοιχα), τα ποσοστά εμφάνισης
ανεπιθύμητων ενεργειών δε διέφεραν μεταξύ των ασθενών που
πέτυχαν επίπεδα LDL < 40 και < 50 mg/dl, αντίστοιχα, και των
ασθενών που πέτυχαν υψηλότερα επίπεδα LDL, με την
εξαίρεση αυξημένης συχνότητας αιματουρίας στην μελέτη
JUPITER (1,3 έναντι 1,0%)
J Am Coll Cardiol 2005;46:1411-6
J Am Coll Cardiol 2011;57:1666-75

 Στην μελέτη JUPITER, τα ποσοστά εμφάνισης ανεπιθύμητων
ενεργειών δε διέφεραν μεταξύ των ασθενών που πέτυχαν
επίπεδα LDL < 30 mg/dl κι εκείνων που πέτυχαν υψηλότερα
επίπεδα LDL, με την εξαίρεση αυξημένης συχνότητας αϋπνίας
(1,5 έναντι 1,2%) και αιματουρίας (1,9 έναντι 1,1%)
Am J Cardiol 2014;114:1682-9

Επιλογές επί μη επίτευξης του στόχου της LDL

 Σε ασθενείς που δεν επιτυγχάνουν το στόχο της LDL παρά τη
χορήγηση της μέγιστης επιτρεπτής ή ανεκτής δόσης ισχυρής
στατίνης (ατορβαστατίνη 40-80 mg ή ροσουβαστατίνη 20-40
mg), πρέπει να εκτιμάται το ενδεχόμενο προσθήκης
εζετιμίμπης

Atherosclerosis 2016;253:281-344

 Η προσθήκη εζετιμίμπης σε οποιαδήποτε στατίνη αναμένεται
Am J Cardiol 2009;103:369-74
να ελαττώσει την LDL κατά 24%

LDL : όσο πιο χαμηλά, τόσο καλύτερα
Παρεμβατικές μελέτες με εζετιμίμπη
 Μελέτη IMPROVE-IT (18.144
ασθενείς με οξύ στεφανιαίο
σύνδρομο τις τελευταίες 10 μέρες
και LDL 94 mg/dl)
 Σιμβαστατίνη 40 mg σε
συνδυασμό με εζετιμίμπη ή
placebo για 6 έτη
 LDL στο τέλος της μελέτης:
69 και 54 mg/dl, αντίστοιχα
N Engl J Med 2015;372:2387-97

Ασφάλεια χαμηλών επιπέδων LDL

N Engl J Med 2015;372:2387-97

Επιλογές επί μη επίτευξης του στόχου της LDL (ΙΙ)
 Σε ασθενείς που δεν πετυχαίνουν το στόχο της LDL παρά τη
χορήγηση της μέγιστης ανεκτής δόσης ισχυρής στατίνης (δηλ.
ατορβαστατίνη 40-80 mg ή ροσουβαστατίνη 20-40 mg) σε
συνδυασμό με εζετιμίμπη, θα μπορούσε να προστεθεί
αναστολέας της PCSK9
Atherosclerosis 2016;253:281-344

 Η προσθήκη αναστολέα της PCSK9 σε ασθενείς που
λαμβάνουν συνδυασμό στατίνης και εζετιμίμπης ελαττώνει την
LDL κατά 60%

Lancet 2015;385:331-40

Μηχανισμός δράσης των αναστολέων της proprotein
convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9)

Nat Genet 2003;34:154-6
Nat Rev Drug Discov 2012;11:817-9

Επίδραση των αναστολέων της PCSK9
στα καρδιαγγειακά συμβάματα
 Μελέτη FOURIER (n = 27.564
ασθενείς με εγκατεστημένη
καρδιαγγειακή νόσο)
 LDL > 70 mg/dl υπό στατίνη (70%
υπό ατορβαστατίνη 40-80 mg ή
ροσουβαστατίνη 20-40 mg)

 Evolocumab (140 mg κάθε 2
εβδομάδες ή 420 mg κάθε μήνα) ή
placebo
 Διάρκεια παρακολούθησης 2,2 έτη

N Engl J Med 2017;376:1713-22

Ανάλυση υποομάδων

N Engl J Med
2017;376:1713-22

LDL : όσο πιο χαμηλά, τόσο καλύτερα (Ι)

 Στους ασθενείς που έλαβαν evolocumab:
 το 87% των ασθενών πέτυχε LDL < 70 mg/dl
 το 67% (n = 9.235) πέτυχε LDL < 40 mg/dl
 το 42% (n = 5.789) πέτυχε LDL < 25 mg/dl

N Engl J Med 2017;376:1713-22

LDL : όσο πιο χαμηλά, τόσο καλύτερα (ΙΙ)

Lancet
2017;390:1962-71

Ασφάλεια χαμηλών επιπέδων LDL

N Engl J Med 2017;376:1713-22

Σακχαρώδης διαβήτης : Κατευθυντήριες οδηγίες (Ι)

 Σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, ο στόχος των επιπέδων
γλυκόζης κατά τη διάρκεια της νοσηλείας είναι 140-180 mg/dl
 Σε ασθενείς που δε σιτίζονται, συνιστάται χορήγηση βασικής
ινσουλίνης μόνο ή σε συνδυασμό με ταχείας δράσης ινσουλίνη
για διόρθωση των τιμών σακχάρου
 Σε ασθενείς που σιτίζονται, συνιστάται χορήγηση βασικής
ινσουλίνης μόνο ή σε συνδυασμό με ταχείας δράσης ινσουλίνη
Stroke 2018;49:e46-99

Σακχαρώδης διαβήτης : Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ)
 Ο στόχος της αντιδιαβητικής αγωγής είναι HbA1c < 7%

 Ωστόσο, σε ασθενείς με μικρό προσδόκιμο επιβίωσης,
προχωρημένη καρδιαγγειακή νόσο, πολλαπλές συνοσηρότητες ή
μακρά διάρκεια διαβήτη, ο στόχος μπορεί να είναι λιγότερο
επιθετικός (HbA1c < 8,0%)
 Πρώτη επιλογή : μετφορμίνη εκτός επί αντενδείξεων

 Αν δεν επιτευχθεί ο στόχος με μονοθεραπεία με μετφορμίνη,
συνιστάται προσθήκη δεύτερου φαρμάκου (εμπαγλιφλοζίνη,
καναγλιφλοζίνη ή λιραγλουτίδη)
Diabetes Care 2019;42(Suppl 1):S1-S187

Γενικές συστάσεις

 Δε συνιστάται χορήγηση αντιβίωσης προληπτικά
 Δε συνιστάται χορήγηση οξυγόνου σε ασθενείς χωρίς
υποξυγοναιμία
 Το όφελος από τη χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού
βάρους για την πρόληψη της φλεβοθρόμβωσης δεν είναι σαφές
 Συνιστάται έναρξη εντερικής σίτισης εντός των πρώτων 7
ημερών (μέσω ρινογαστρικού σωλήνα σε ασθενείς με
δυσφαγία)
Stroke 2018;49:ε46-99

Αντιμετώπιση αθηροσκλήρωσης καρωτίδων
 Συνιστάται ενδαρτηρεκτομή εντός 15 ημερών σε ασθενείς με
70-99% στένωση της σύστοιχης έσω καρωτίδας
 Η αγγειοπλαστική αποτελεί εναλλακτική επιλογή
 Σε ασθενείς με 50-69% στένωση, συνιστάται εξατομίκευση της
αντιμετώπισης με βάση την ηλικία, το φύλο και τις
συνοσηρότητες

Stroke 2014;45:2160-236

 Αν διαπιστωθεί 70-99% στένωση της ετερόπλευρης έσω
καρωτίδας, ενδεχομένως θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί
ενδαρτηρεκτομή
Stroke 2014;45:3754-832

Συμπεράσματα

 Η θρομβόλυση είναι η μόνη αγωγή που βελτιώνει την έκβαση
του οξέος ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου
 Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία για τη βέλτιστη
αντιαιμοπεταλιακή, αντιπηκτική, αντιυπερτασική,
αντιδιαβητική και υπολιπιδαιμική αγωγή κατά τη διάρκεια
της οξείας φάσης του εγκεφαλικού επεισοδίου

 Η αντιμετώπιση όλων των παραγόντων καρδιαγγειακού
κινδύνου είναι βασικό στοιχείο της δευτερογενούς πρόληψης
κατά την έξοδο από το νοσοκομείο

