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Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων
• Οι παρουσιάσεις στοχεύουν σε εκπαιδευτικούς σκοπούς και μόνο και δεν
αντικαθιστούν την ανεξάρτητη επιστημονική κρίση
• Οι τοποθετήσεις ως προς τα δεδομένα και οι απόψεις που εκφράζονται προέρχονται
αποκλειστικά από τους ομιλητές ατομικώς
• Είχα επιστημονική συνεργασία ως ομιλητής ή ερευνητής
μελέτες/πρωτόκολλα με τις κάτωθι εταιρείες κατά την τελευταία 5ετία:

σε

κλινικές

Novartis, Menarini, Boehringer Ingelheim, Pfizer, MSD, BIANEX, Mylan, WinMedica,
Bayer, Sanofi, Novo, ELPEN, Lilly, Specifar

ASA/AHA guidelines.
Stroke published online January 31, 2013 & Stroke 2014;45: 1-152

• ~20% η ετήσια θνητότητα των ΑΕΕ

• ~35% αναπηρία ή/& άνοια με
εξάρτηση
• ~25% των ΑΕΕ αφορούν ασθενείς
ήδη με ένα προηγούμενο ΑΕΕ!

According to WΗΟ, stroke kills approximately 3 million women and 2.5 million men each year.
In developed countries, stroke is the third most common cause of death, exceeded only by coronary heart
disease (CHD) and cancer.

ESH Stroke survey web page

OUTCOME MEASURES


Cardiovascular events (hospitalization for recurrent non-fatal coronary &
cardiovascular events [including TIA])


Cardiovascular/total mortality

Συχνότητα – Θνητότητα
ισχαιμικών & αιμορραγικών ΑΕΕ
Η πλειοψηφία των ΑΕΕ είναι ισχαιμικά
Ισχαιμικά ΑΕΕ

Θνητότητα 1ου μηνός %

Αιμορραγικά ΑΕΕ

Συχνότητα

Θνητότητα

Η επίπτωση
των κύριων τροποποιήσιμων CVRF στον κίνδυνο ΑΕΕ
Επιπολασμός στον
πληθυσμό %

Σχετικός
Κίνδυνος x

Κίνδυνος με αναγωγή
στον πληθυσμό
%

Κάπνισμα

25

1,8-2,5

12 - 18

Σωματική αδράνεια

25

1,2-1,5

30

Αυξημένο σωματικό βάρος

20

1,5-2,4

12 - 20

Παράγοντες Κινδύνου

Παρέμβαση

Παράγοντες τρόπου ζωής

Μη υγειινή διατροφή

18

Συμβουλευτική, Σεμινάρια απεξάρτησης,
Θεραπεία υποκατάστασης Νικοτίνης,
Βουπροπιόνη (Zyban )*
Άθληση, Μαθήματα κίνησης
Μείωση σωματικού βάρους, Άθληση, Διατροφή
Μεσογειακή υγειινή διατροφή

Καρδιομεταβολικοί παράγοντας κινδύνου
Αρτηριακή Υπέρταση

25 - 60

1,4- 4,0

30 - 50

Αντιυπερτασική θεραπεία

Σακχαρώδης Διαβήτης

3-7

1,8-2,8

5 - 20

Αντιδιαβητική θεραπεία

Υπερχοληστεριναιμία

5 - 10

1,5-2,0

10 - 15

Στατίνες, Διατροφή

▪ Σε Ελληνικό πληθυσμό, ο ΣΔ δεύτερος σε συχνότητα παράγοντας κινδύνου ΑΕΕ μετά την υπέρταση (32% vs
77%), ενώ η συχνότητα ΑΕΕ στους διαβητικούς από 1,7%, ανέρχεται (x4) στο 7% όταν συνυπάρχει ΑΥ. Επίσης η
συχνότητα αυξάνεται με το κάπνισμα
* Άτυπο αντικαταθλιπτικό,
εκλεκτικός αναστολέας
νευρωνικής
επαναπρόσληψης
κατεχολαμινών
(νοραδρεναλίνης &
ντοπαμίνης)

ASA/AHA guidelines. Stroke 2011;42:517-84. Busch M. A. Cardiovasc 2009;9:50-5.
Masuhr F, Der Internist 2012;53:1496-504, Καραμήτσος και συν. Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 2003.
Kotsaftis P, Ntaios G, Savopoulos C, Hatzitolios A. Arch Gerontol Geriatr 2010;50(3):e31-5
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Διανύουμε περίοδο μεγάλης αύξησης του ΣΔ παγκοσμίως
Μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας!
53.2
64.1
+21%
28.3
40.5
+43%

24.5
44.5
+81%

16.2
32.7
+102%

10.4
18.7
+80%

46.5
80.3
+73%

67.0
99.4
+48%

World
2007 = 246 million
2025 = 380 million
Increase +55%

Diabetes Atlas, 3rd edition, IDF 2006

Επιταχυνόμενος χαρακτήρας διαβητικής αθηρωμάτωσης
(αθηροθρόμβωση – ΑΥ: Καρδιαγγειακή νόσος)
Παθογενετικοί Μηχανισμοί:

Αντίσταση στην Ινσουλίνη, οξειδωτικό στρες, χρόνια φλεγμονώδης κατάσταση,
ενδοθηλιακή δυσλειτουργία (μείωση ΝΟ – αύξηση ΕΤ-1), διέγερση ΣΝΣ & ΣΡΑ,
υπερπλασία αγγειακών ΛΜΙ, αύξηση TGF-β: ίνωση/σκλήρυνση
(αγγειοσύσπαση+κατακράτηση Νa => AY)
Γλυκοξείδωση πρωτεϊνών βασικής μεμβράνης: αυξημένη παραγωγή ROS &
παραγωγή/εναπόθεση προϊόντων τελικής γλυκοζυλίωσης (AGEs)
Η αθηρωμάτωση στον ΣΔ είναι πιο διάχυτη, επεκτείνεται σε περιφερικά αγγεία και
συνοδεύεται από διαταραχές της μικροκυκλοφορίας
Επίσης, στους διαβητικούς οι αθηρωματικές πλάκες είναι πιο ασταθείς & πιο επιρρεπείς για
ρήξη με επακόλουθη θρόμβωση & απόφραξη του αγγείου

Σακχαρώδης Διαβήτης: Επιπλοκές
& αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους
Μακροαγγειακές

Μικροαγγειακές
Οφθαλμική νόσος

ΑΕΕ

(αμφιβληστροειδοπάθεια - καταρράκτης)

Αυτόνομη Νευροπάθεια
(αυτορρύθμιση εγκεφαλικής
κυκλοφορίας)

Καρδιακή νόσος (ΣΝ,ΣΚΑ,ΚΜ)
Αρτηριακή Υπέρταση

Νεφροπάθεια

Περιφερική Αγγειακή
Νόσος (Καρωτιδική νόσος)

Περιφερική Νευροπάθεια
Διαβητικό πόδι

Meltzer et al. CMAJ 1998;20(Suppl 8):S1-S29
A.I. Hatzitolios, et al J Diabetes Complications 2009;23(4):283-96

Κίνδυνος ΑΕΕ σε ΣΔ- Επιδημιολογικά στοιχεία
Διαφορές των ΑΕΕ σε ασθενείς με ή χωρίς ΣΔ
•ο ΣΔ αυξάνει τον κίνδυνο για ΑΕΕ (x3-4 φορές) & τον κίνδυνο θανάτου από ΑΕΕ, μάλιστα
περισσότερο στις γυναίκες.
•επιπλέον αύξηση θνητότητας με τη συνύπαρξη περισσοτέρων CVRF σε σχέση με μη διαβητικούς
•ο ΣΔ μειώνει την ηλικία εκδήλωσης ΑΕΕ & σε άτομα κάτω των 55 ετών: αύξηση έως x 5 ιδίως σε
άνδρες!
•τα ΑΕΕ στους διαβητικούς συνήθως χωρίς προειδοποίηση (προηγούμενα ΤΙΑ)
•διπλάσια αναλογία ισχαιμικών vs αιμορραγικών (10:1) συγκριτικά με μη διαβητικούς (5:1)
•μεγαλύτερη συχνότητα ΑΕΕ μικρών αγγείων (βοθρυωτά - lacunar)
•μεγαλύτερη συχνότητα προσβολής μεσεγκεφάλου, στελέχους &παρεγκεφαλίδας (οπίσθιος κρανιακός
βόθρος - υποσκηνίδιος περιοχή)
•η συνύπαρξη ΑΥ η κακή γλυκαιμική ρύθμιση, η μακρά διάρκεια διαβήτη, η λευκωματουρία (ΔΝ &
ενδοθηλιακή δυσλειτουργία), η αυτόνομη νευροπάθεια & η περιφερική αρτηριοπάθεια : δείκτες
αυξημένου κινδύνου ΑΕΕ
•συσχέτιση του μεγέθους του εμφράκτου με την κακή γλυκαιμική ρύθμιση & την συνύπαρξη ΑΥ

Tuttolomondo A et al. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases 2007,
Tziomalos K, Giampatzis V, Savopoulos C, Hatzitolios AI. Vasa 2014;43(1):55-61,
Gouveri E, Papanas N, Hatzitolios AI, Maltezos E. Eur J Intern Med 2012;23(8):674-81

Πολύ αυξημένος επιπολασμός ΑΥ στους διαβητικούς
Αύξηση επιπολασμού ΑΥ & σε Προδιαβήτη
Noρμο-λευκωματινουρία (UAE  30 mg/d)

Μακρο-λευκωματινουρία (UAE  300 mg/d)

Mικρο-λευκωματινουρία (UAE 30-300 mg/d)

Συνολικά οι ασθενείς
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Εμφάνιση
Υπέρτασης
(%)

Αύξηση
συνύπαρξης
ΑΥ ανάλογα
με ηλικία &
ΒΣ

50

0
ΑΥ ορίζεται ως ΑΠ > 140/90 mm Hg.
UAE = urinary albumin excretion

Tarnow L et al. Diabetes Care 1994;17:1247-1251
Kotsaftis P, Ntaios G, Savopoulos C, Hatzitolios A. Arch Gerontol Geriatr 2010;50(3):e31-5
Tziomalos K, Kirkineska L, Savopoulos C, Hatzitolios AI. Blood Press 2013;22(5):307-11

Πρωτογενής (& Δευτερογενής) πρόληψη ΑΕΕ σε Διαβητικούς:
Αντιμετώπιση Υπεργλυκαιμίας & Υπέρτασης
UKPDS: Μείωση εκδηλώσεων μάκρο- (κυρίως) & μικροαγγειοπάθειας
ανάλογα με ΣΑΠ & HbA1c (σύνθετο τελικό σημείο -24%)
➢ για κάθε 1% αύξηση της HbA1c, 37% αύξηση θανατηφόρου ΑΕΕ,
➢ μείωση ΑΕΕ κατά 42% με την εντατική ρύθμιση, που συσχετίσθηκε κυρίως με την μείωση της
ΣΑΠ (μείωση ΣΑΠ/ΔΑΠ κατά 10/5 mgHg:144/82 vs 154/87 στην συνήθη ρύθμιση)
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Tight glucose control

Tight BP control

Reductions in risk %

-30
-20
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Stroke

Any DM
endpoint

DM death

Microvascular
complications

Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes
UK Prospective Diabetes Study. Lancet 1998; 352: 854–65, Adler AI et al BMJ 2000 & BMJ 2003, Stratton IM et al BMJ 2000

Πρωτογενής (& Δευτερογενής) πρόληψη ΑΕΕ σε Διαβητικούς:
Ταυτόχρονη επιθετική αντιμετώπιση των CV παραγόντων κινδύνου :
Mελέτη Steno -2: Μείωση ΑΕΕ & όλων των CV συμβαμάτων
- γλυκαιμικός έλεγχος
- ρύθμιση ΑΠ
- διακοπή καπνίσματος
- μείωση ΒΣ
- αλλαγή διαιτητικών συνηθειών
- άσκηση
vs
της ομάδας συνήθους αγωγής

53% κινδύνου καρδιαγγειακών επιπλοκών
& έως 63% μικροαγγειακών επιπλοκών

Gaede P et al. Effect of a multifactorial intervention on mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2008 7;358(6):580-91,
Holman RR et al. 10-years follow up of intensive glucose control in type-2 diabetes. NEJM 2008;359:1577-89

Αντιμετώπιση της ΑΥ σε ασθενείς με ΣΔ & AEE
Κατευθυντήριες Οδηγίες ESH/ESC 2013
Στόχος ΣΑΠ για ασθενείς με ΣΔ: <140 mmHg
Στόχος ΔΑΠ για ασθενείς με ΣΔ: <85 mmHg
Όλοι οι παράγοντες αντι-υπερτασικής
αγωγής μπορούν να χορηγηθούν για τους
ασθενείς με ΣΔ
(σημασία η αποτελεσματικότητα & η
αποφυγή παρενεργειών-προσοχή βαποκλειστές, διουρητικά)

• ΣΡΑ blockers προτιμώνται
• Ιδίως σε συνύπαρξη αλβουμινουρίας

Επιλογή θεραπείας, λαμβάνοντας υπ’όψιν τα συνοδά νοσήματα (ΣΝ, ΚΑ, ΚΜ, ΠΑΝ, ΧΝΝ)
Στόχος ΣΑΠ σε ασθενείς με ιστορικό εγκεφαλικού ή ΠΙΕ: <140 mmHg

Υψηλότερος στόχος ΣΑΠ σε ηλικιωμένους με ιστορικό εγκεφαλικού ή ΠΙΕ (<150mmHg)

Journal of Hypertension 2013;31:1281-1357

Πρόληψη ΑΕΕ σε Διαβητικούς:
Αντιμετώπιση Υπέρτασης. Οδηγίες ADA 2015

*

*

• Το ποσοστό ρύθμισης ΑΥ στους διαβητικούς χαμηλό. Απαιτείται συνήθως
συνδυασμός αντιϋπερτασικών με φάρμακα εκλογής αυτά που αποκλείουν το
ΣΡΑΑ, λόγω νεφρο- & καρδιο-προστασίας (πιθανή υπεροχή ARBs στα ΑΕΕ)!

*albuminuria and/or one or more additional CVRFs

LIFE: Υπεροχή ARBs vs άλλης αγωγής (β-blocker), παρά την παρόμοια
μείωση της ΑΠ, συνολικά στον κίνδυνο CV νοσηρότητας & θνητότητας,
στα ΑΕΕ, στην υποστροφή ΥΑΚ & στην νεοεμφανιζόμενη ΚΜ

Συνδυασμός καρδιαγγειακού θανάτου, εγκεφαλικού
επεισοδίου και εμφράγματος του μυοκαρδίου
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Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study ( LIFE ), JACC 2005;45:712–19. Lancet 2002;359:995-1003

Διέγερση αγγειοδιασταλτικών ΑΤ2 εγκεφάλου
(από περίσσεια ΑΙΙ λόγω αποκλεισμού των ΑΤ1 ) 
νευροπροστασία με νευροαναγέννηση & μείωση μεγέθους
εμφράκτου

Πρωτογενής & Δευτερογενής πρόληψις ΑΕΕ σε Διαβητικούς:
Αντιμετώπιση Υπεργλυκαιμίας
Οδηγίες ADA 2015
Γλυκόζη νηστείας: 80-130 & μεταγευματική <180 mg/dl
HbA1C ≤ 7% μειώνει τις μικροαγγειακές επιπλοκές του διαβήτη & εάν η παρέμβαση γίνει
νωρίς μετά τη διάγνωση του ΣΔ υπάρχει μακροπρόθεσμα & μείωση των μακροαγγειακών
επιπλοκών. Έτσι στους περισσότερους (ιδίως νεώτερους) ασθενείς ο στόχος HbA1C < 7%.
Πιο αυστηρός γλυκαιμικός έλεγχος δυνατόν σε ασθενείς με μικρή διάρκεια διαβήτη,
μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης (νεώτερους) και χωρίς σημαντική καρδιαγγειακή νόσο.

Λιγότερο αυστηρός γλυκαιμικός έλεγχος (HA1C < 8%) σε ασθενείς με σοβαρές &
ανεπίγνωστες υπογλυκαιμίες, μικρό προσδόκιμο επιβίωσης (πολύ ηλικιωμένους), σοβαρές
μικρο- & μακροαγγειακές επιπλοκές (ΑΕΕ), σοβαρά συνοδά νοσήματα & σε αυτούς με
μεγάλη διάρκεια διαβήτη που ο στόχος είναι δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς υπογλυκαιμίες
παρά την κατάλληλη αγωγή

Υπολιπιδαιμική Αγωγή σε Διαβητικούς. Οδηγίες ADA 2015

**& οικογεν. ιστορικό πρώϊμης ΚΑΝ, ΠΑΝ-ΚΝ, αλβουμινουρία-ΧΝΝ

•
•
•
•

Οι διαβητικοί στατίνη με στόχο LDL <100 mg/dL
Στόχος LDL <70 mg/dL σε δευτερογενή πρόληψη ΚΑΝ/ΑΕΕ.
Εάν δεν επιτυγχάνεται ο στόχος ή μείωση LDL τουλάχιστον 30–40% της αρχικής τιμής, συνδυασμός με
εζετιμίμπη.
Εάν Τριγλυκερίδια >150 mg/dL & HDLcholesterol <40/ άνδρες & <50 mg/dL/ γυναίκες (αθηρογόνοςμικτή δυσλιπιδαιμία: τυπική σε διαβητικούς & νεφροπαθείς), συνδυασμός με φαινοφιμπράτη (ή Ω3)

Αντιθρομβωτική Αγωγή σε Διαβητικούς

Το οξύ ΑΕΕ είναι άκρως επείγον περιστατικό που απαιτεί: άμεση αναγνώριση,
διαγνωστική προσέγγιση & αντιμετώπιση εί δυνατόν & προνοσοκομειακά
Εμφρακτο

Εξέλιξη ισχαιμικού εμφράκτου
• Απόφραξη εγκεφαλικού αγγείου, κεντρική
περιοχή μη αναστρέψιμης νεκρωτικής βλάβης
• Περιφερική ισχαιμική ζώνη, Penumbra, όπου ο
ιστός βιώσιμος & η λειτουργική διαταραχή
αναστρέψιμη (εν μέρει διατήρηση αιμάτωσης
>20ml/100gr/min, μέσω αναστομωτικών αγγείων)
εάν η ισχαιμία αναστραφεί εγκαίρως
• Το έμφρακτο σχηματίζεται ~3 ώρες μετά την
έναρξη της ισχαιμίας – κυτταροτοξικό οίδημα
(συνεχίζει να αυξάνει -12 ώρες, αν και με πολύ
μικρότερη ταχύτητα)
• Ανάπτυξη αγγειογενούς οιδήματος πέριξ της
ισχαιμούσας περιοχής λόγω καταστροφής του
αιματοεγκεφαλικού φραγμού (συνδέσεων
ενδοθηλιακών κυττάρων), 1-4 ημέρες μετά, με
πιεστικά φαινόμενα & επέκταση νεκρωτικής
περιοχής
Εξέλιξη αιμορραγικού ΑΕΕ
• Αύξηση αιματώματος στις πρώτες ~4 ώρες &
~40% το 1ο 24ωρο (λόγω συνέχισης της
αιμορραγίας ή υποτροπής της), με αντίστοιχη
πιεστική επέκταση του οιδήματος το 1ο 48ωρο

Penumbra

Άμεση διακομιδή & νοσοκομειακή
αντιμετώπιση ασθενούς με ΑΕΕ
Άμεση προτεραιότητα (όπως και στο ΟΕΜ), εκτίμηση του ασθενούς και απόφαση για
θεραπεία <30-60 min από την άφιξη του ασθενή στο νοσοκομείο, ώστε σε ένδειξη
θρομβόλυσης να είναι δυνατή η διενέργειά της εντός του θεραπευτικού παραθύρου < των
3- 4,5 h (μέγιστο όφελος < 90΄)
 Καρδιο-αγγειο-αναπνευστική εξέταση (ΑΠ, ΚΣ, ακρόαση καρδιάς, αγγείων
τραχήλου, ψηλάφηση περιφερικών αγγείων, ακρόαση πνευμόνων)


Νευρολογική εξέταση: Επίπεδο συνείδησης, προσανατολισμός, αφασία, ημιανοψία,
κινήσεις βλέμματος, αγνωσία, δυσαρθρία, διπλωπία, δυσκαταποσία, πάρεση
προσωπικού, μυϊκή ισχύς, αταξία, κινητικές & αισθητικές διαταραχές, αντανακλαστικά &
παθολογικά, εστιακή σημειολογία. CT εγκεφάλου (αποκλεισμός αιμορραγίας, μέγεθος
εμφράκτου)
 Χρήση κλιμάκων: Γλασκώβης (επίπεδο συνείδησης 0-15): μέγιστο 15, κώμα <8,
εγκεφαλικός θάνατος 3, υποστήριξη (ΜΕΘ) σε σκορ 7 – 9) & National Institute Health
Stroke Scale (NIHSS, Κλίμακα Εθνικού Συστήματος Υγείας για Νευρολογική εκτίμηση
ασθενούς με ΑΕΕ: 0-42 μέγιστη βαρύτητα, < 5 ήπιο & > 25 βαρύ ΑΕΕ)
 Κατά την έξοδο: Modified Rankin Scale (εκτίμηση αναπηρίας 0-5 μέγιστη βαρύτητα,
6 θάνατος), Barthel – Index (εκτίμηση αυτονομίας: 0-20 πλήρης εξάρτηση έως
πλήρης αυτονομία)


Internist 2012;53:585-94

(& υπογλυκαιμία, μετακριτικό στάδιο «Ε»,
ουραιμική- ηπατική εγκεφαλοπάθεια,
υπονατριαιμία- υπερασβεστιαιμία)

Αντιμετώπιση ΑΕΕ
Ειδική: Θρομβόλυση (εφαρμογή 5-20% παγκοσμίως) ή &
συνδυασμός με ενδαρτηριακή θρομβόλυση / θρομβεκτομή

• CT εγκεφάλου εισαγωγής φυσιολογική, χωρίς ευρήματα αιμορραγίας ή με ενδείξεις
μη εκτεταμένου εμφράκτου (< 1/3 του ημισφαιρίου). Το έμφρακτο δεν απεικονίζεται,
έμμεσα σημεία (ασαφοποίηση αυλάκων)
• ΑΕΕ μέσης βαρύτητος (ΝΙΗSS 5-25) που δεν παρουσιάζουν κριτήρια αποκλεισμού
για διενέργεια θρομβόλυσης (μεταξύ άλλων: αιμορραγική διάθεση, λήψη αντιπηκτικών,
πρόσφατα: κακώσεις, επεμβάσεις, ΟΕΜ, ΑΕΕ)
• Ιστορικό ΣΔ, ΑΕΕ & Ηλικία > 80 ετών δεν αποτελούν απόλυτη αντένδειξη
• Η ΑΠ πρέπει να είναι < 185/110 mmHg και το σάκχαρο <180 (εύρος 50-400 mg/dl)
• Ύπαρξη αναγκαίας Υποδομής (ΜΑΦ, Stroke Unit, συνεχές monitoring)
χορήγηση rt-PA (αντλία): Alteplase (Actilyse (R)) iv 0.9 mg/kg σωματικού βάρους,
(μέγιστη δόση 90 mg, 10 % bolus, 90 % σε μία ώρα)
• Εντατική παρακολούθηση επιπέδων ΑΠ & γλυκόζης πριν και μετά την χορήγηση rtPA (αυξημένες τιμές, κίνδυνος αιμορραγίας)
• Σε υπερεξειδικευμένα Κέντρα με δυνατότητες επεμβατικής ακτινολογίας καθετηριασμός
– διάνοιξη της αποφραχθείσης αρτηρίας με ενδαρτηριακή θρομβόλυση & μηχανική
θρομβεκτομή
Stroke Unit Trialists' Collaboration. Cochrane Database Syst Rev 2007, NEJM 2008; 359:1317-29 & 1393-5,
Int J Stroke 2011;6:125-7, Cardiovasc Ther 2011;29:e31-42,
AHA/ASA. Guidelines for the early management of patients with ischemic stroke. Stroke , January 31, 2013,
Mc Clean Trial. NEJM 2015;372(1):11-20

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΞΕΟΣ ΑΕΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΥΠΕΡΟΞΕΙΑ & ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥΣ
Λόγω της μη ύπαρξης ειδικής φαρμακευτικής αγωγής & του μικρού ποσοστού εφαρμογής
θρομβόλυσης, η αντιμετώπιση σωματικών προβλημάτων, που μπορεί να επιβαρύνουν τη γενική
κατάσταση & άρα & την εγκεφαλική λειτουργία, αποκτούν τη μεγαλύτερη κλινική σημασία.
Καρδιακή/αναπνευστική παρακολούθηση, αρρυθμίες, κυρίως ΚΜ, Κορεσμός
Ο2 > 95%, Επαρκής οξυγόνωση σημαντική για τη διάσωση της penumbra
Έλεγχος ΑΠ
Έλεγχος γλυκόζης αίματος (υπεργλυκαιμία, υπογλυκαιμία)
❖Έλεγχος θερμοκρασίας σώματος & διερεύνηση για πιθανή λοίμωξη, >37,5 ο C μπορεί να
επιδεινώσει την εξέλιξη του ΑΕΕ
Γενική αίματος, aPTT, INR, Na, K, κρεατινίνη, καρδιακά ένζυμα - CKMB, τροπονίνη

Α/α θώρακος, ΗΚΓ
Ισοζύγιο υγρών/ ηλεκτρολυτική ισορροπία
Αντιμετώπιση δυσφαγίας & σίτιση, αφυδάτωση & υποσιτισμός (Levin & γαστροστομία-PEG)
Συνεχές monitoring τις πρώτες 48h σε ειδική ΜΑΦ, Stroke Unit: .Μεταανάλυση Stroke Unit
Trialists Collaboration: 20% μείωση θνητότητας & βελτίωση λειτουργικής έκβασης/αναπηρίας
συγκριτικά με νοσηλεία σε συμβατικό θάλαμο!

Tziomalos K, Ntaios G, Savopoulos C, Hatzitolios AI, et al. The ARISTEIDIS Trial. Intern Emerg Med 2016;11(7):953-8
Theofanidis D, Savopoulos C, Hatzitolios AI. J Vasc Nurs 2016;34(1):2-11
Apostolopoulou M, Michalakis K, Miras A, A.I. Hatzitolios, C. Savopoulos. Maturitas 2012;72(1):29-34

Eιδική Μονάδα (ΜΑΦ) νοσηλείας ΑΕΕ (3 κλίνες)
Α’ Προπαιδευτική Παθολογική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
•
•
•
•

Έναρξη λειτουργίας: 9/2012
Nοσηλευθέντες μέχρι σήμερα (495)
19 επιτυχείς θρομβολύσεις
Στη μεγάλη πλειοψηφία μη θρομβολυθέντες
που αποτελούν όμως βαρύτερα περιστατικά
(που χρήζουν εντατικότερης παρακολούθησης)
με καλύτερη έκβαση σε σχέση με τους
νοσηλευόμενους σε κοινούς θαλάμους.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΟΞΕΟΣ ΑΕΕ
Συχνότερες σε Διαβητικούς
(ανοσοκαταστολή, αυτόνομη νευροπάθεια, περιφερική αγγειοπάθεια, οστεοπόρωση)
▪

Βρογχοπνευμονία (υποστατική: μείωση αναπνευστικών κινήσεων, εισρόφηση)

▪

Δυσλειτουργία ουροδόχου κύστεως & λοιμώξεις ουροποιητικού (ιδίως σε κινητική
ή/και νοητική αναπηρία, κατάκλιση)

▪

Έλκη κατακλίσεως (αερόστρωμα, συχνή αλλαγή θέσης, έγκαιρη περιποίηση)

▪

Πτώσεις- κατάγματα

▪

Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση (DVT) & πνευμονική εμβολή (ΠΕ): ΗΧΜΒ,
ενυδάτωση, πρώιμη κινητοποίηση ή & χρήση αντιθρομβωτικών ελαστικών καλτσών

▪

Εγκεφαλικό οίδημα- Ενδοκράνια Υπέρταση. Κύρια αιτία πρώιμης επιδείνωσης &
θανάτου σε εκτεταμένα έμφρακτα. Ανάκλιση, Ο2, αντιμετώπιση υπερκαπνίας &
πυρετού, μαννιτόλη IV. Χειρουργική θεραπεία αποσυμπίεσης (κρανιοανάτρηση)

▪

Επιληπτικές κρίσεις

▪

Αντιμετώπιση κεφαλαλγίας & ψυχικών διαταραχών: (αναλγητικά, αγχολυτικά,
αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά π.χ. αλλοπεριδόλη επί διέγερσης)
Α.Ι. Χατζητόλιος & συνεργάτες. Ελληνική Ιατρική Επιθεώρηση 2011;2(23): 45-73

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ &
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΑΕΕ
1.

Άμεση μείωση ΑΠ μόνο σε ιδιαίτερα αυξημένες τιμές (εσμολόλη, λαβεταλόλη,
νικαρδιπίνη, νιτρογλυκερίνη, νιτροπρωσσικό & κλονιδίνη)
(>200-220/120 για τα ισχαιμικά & χαμηλότερες >180/105 mmHg για τα αιμορραγικά
ΑΕΕ), άλλως μείωση μετά το 1ο 24ωρο. Σε αιμορραγικά με ΑΠ> 220 mmHg, επιθετική
μείωση ΑΠ με συνεχή iv χορήγηση αντιϋπερτασικών υπό συνεχή παρακολούθηση. Σε
αιμορραγικά με ΑΠ μεταξύ 150-220 mmHg και χωρίς αντένδειξη άμεσης μείωσής της,
τιμή στόχος 140 mmHg συνδέεται με καλύτερη έκβαση

2.

Ανάλογη μείωση με τα αιμορραγικά ΑΕΕ, σε συνύπαρξη βαρειάς ΚΑ / ΟΠΟ,
διαχωρισμού αορτής, ΟΕΜ ή ΟΝΑ καθώς & σε περίπτωση θρομβόλυσης, θα πρέπει
όμως να επιδιώκεται επίσης με προσοχή

3.

Στην οξεία φάση (1η εβδομάδα) προοδευτική εξατομικευμένη μείωση ΑΠ < 15% την
ημέρα, με μικρότερη μείωση σε προϋπάρχουσα ΑΥ & χωρίς εμφάνιση ορθοστατικών
φαινομένων & υπότασης (προτιμώνται φάρμακα που αποκλείουν το ΣΡΑΑ). Ιδιαίτερη
προσοχή στους διαβητικούς λόγω της αυτόνομης νευροπάθειας

4.

Η υπόταση πρέπει να αποφεύγεται & να αντιμετωπίζεται (ΣΑΠ < 120 mmHg), με
φυσιολογικό ορό ή και ινότροπα, αφού μπορεί να προκαλέσει επέκταση της θρόμβωσης
& του εμφράκτου
Hocker S, et al. Management of arterial blood pressure in acute ischemic and hemorrhagic stroke. Neurol Clin 2010;28:863-86
Α.Ι. Χατζητόλιος & συνεργάτες. Ελληνική Ιατρική Επιθεώρηση 2011;2(23): 45-73

Διαταραχές επιπέδου γλυκόζης και ΑΕΕ
Η υπογλυκαιμία μπορεί να εκδηλωθεί με εικόνα ΑΕΕ (απαραίτητη διαφορική
διάγνωση στους διαβητικούς)
Η Υπεργλυκαιμία: δείκτης κλινικής βαρύτητας ΑΕΕ
> 50% των ασθενών με ΑΕΕ έχουν αυξημένη τιμή γλυκόζης (110 - 144 mg/dl
ακόμη και 72h μετά το AEE)
Το 80% αυτών χωρίς γνωστό ΣΔ: 70% παροδική υπεργλυκαιμία λόγω stress
κυρίως σε προδιαβήτη
& προχωρημένη ηλικία + 10% λόγω υφιστάμενου μη
~20%
διαγνωσθέντος ΣΔ
Η εκδήλωση~25%
υπεργλυκαιμίας σε ΑΕΕ σχετίζεται και με νευροενδοκρινικά &
νευροανατομικά αίτια:
•Αυξημένη έκκριση GH λόγω δυσλειτουργίας του υποθαλάμου μετά το ΑΕΕ
•Ισχαιμία κέντρων ρύθμισης της γλυκόζης στον υποθάλαμο, το στέλεχος ή τη νήσο
του Reil*
* στο βάθος της πλαγίας σχισμής,
εσωτερικά μεταξύ των
ημισφαιρίων, συναισθηματικές
αντιδράσεις σε στρεσογόνα
ερεθίσματα
Diabetes Care 2006; 1839-44,
Tziomalos K, Savopoulos C, Hatzitolios AI, et al. Diab Vasc Dis Res 2015;12(6):463-6

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣΒΛΑΒΗΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

Εγκεφαλική ισχαιμία

Υπεργλυκαιμία

Αναερόβιος μεταβολισμός

Παραγωγή γαλακτικού / Η+
Ενδοκυττάριο Ca+2

Ελεύθερες ρίζες
Ενδονουκλεάσες

Γλουταμικό

Μιτοχονδριακή βλάβη
Μη αναστρέψιμη βλάβη νευρικού κυττάρου

Journal of Clinical Neuroscience 9: 618-626, 2002

Υπεργλυκαιμία και οξύ ΑΕΕ : δεδομένα από
πειραματικά μοντέλα & Κλινικές Μελέτες
Υπεργλυκαιμία τις πρώτες 72 h αποτελεί δείκτη βαρύτητας & συνδέεται με:

•Εκτεταμένα έμφρακτα, μείωση διασωθείσας penumbra, παράταση νοσηλείας, χειρότερη
έκβαση
•Για κάθε 100 mg/dl αύξηση της Glu εισαγωγής, 24% μείωση της νευρολογικής βελτίωσης
και 75% αύξηση της ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας

•Αυξημένη θνητότητα & αυξημένη θνητότητα από ενδοεγκεφαλική αιμορραγία
•Σε μη διαβητικούς: 3πλασιασμός θνητότητας συγκριτικά με διαβητικούς:
•Οι διαβητικοί παρουσιάζουν διαταραχές σε επίπεδο μικροκυκλοφορίας του εγκεφάλου, όπως shunts
και μείωση της μεταφοράς γλυκόζης μέσω του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, μεταβολές που δυνατόν να
μειώνουν την πρόσληψη της γλυκόζης από τα κύτταρα του εγκεφάλου, παρέχοντας προστασία του
εγκεφαλικού ιστού από τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης μετά από οξύ ΑΕΕ

J Cereb Blood Flow Metab 19:288-97,1999 , Stroke 19;623-30,1988, Journal of the Neurological Sciences 255;90–4,2007,
Stroke 34;2208-14, 2003, Neurology 59;669–74,2002, Neurology 59;67–71,2002, Stroke 32;2426-2432,2001,
Annals of Medicine 37;357–64, 2005, Diabetes Metab 2010 Oct; 36 Suppl 3:S94-9
Tziomalos K, Spanou M, Savopoulos C, Hatzitolios AI. World J Diabetes 2014;5(6):939-44, Ann Neurol 52;20–28,2002

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ & ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ
 Υπεργλυκαιμία & υπογλυκαιμία επιδεινώνουν την ισχαιμική βλάβη
(αναερόβια γλυκόλυση-γαλακτική οξέωση) & μειώνουν τον νευρωνικό
μεταβολισμό & την αποκατάσταση.
• Η διάσωση της penumbra στόχος της άμεσης αντιμετώπισης της σοβαρής
υπεργλυκαιμίας με συνεχή παρακολούθηση (monitoring) των επιπέδων
γλυκόζης στις πρώτες 72h
• Επίσης αύξηση και του αιμορραγικού εμφράκτου
Τέλος αύξηση ποσοστού αποτυχίας της θρομβόλυσης (αντιϊνωδολυτική δράση
υπεργλυκαμίας) & του κινδύνου αιμορραγίας μετά από αυτήν. Η διατήρηση
ευγλυκαιμίας ή τιμών <160mg/dl, αυξάνει το όφελος της θρομβόλυσης
 Σε τιμές >180 mg/dl θεραπεία με ινσουλίνη. Επαναφορά στα φυσιολογικά
σταδιακή, ιδίως στους διαβητικούς, προς αποφυγήν ενδοκυττάριου
νευρωνικού οιδήματος.
 Άμεση διόρθωση υπογλυκαιμίας (που μπορεί και να μιμείται ι-ΑΕΕ, με
Dextrose 10-20% iv bolus & έγχυση) & ηλεκτρολυτικών διαταραχών

M

Χατζητόλιος Α & συν. Διαχείριση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων Επιθεώρηση Υγείας 2007; 18: 11-18, Stroke 39:2177-2185, 2008

Πότε αγωγή;
•

Όταν η γλυκόζη αίματος:

•

>180 mg/dl σύμφωνα με European Stroke Initiative (EUSI)

•

>198 mg/dl σύμφωνα με Αmerican Stroke Association (ASA)

•

Σε γλυκόζη νηστείας >140 mg/dl ή σε τυχαία δείγματα κατά την υπεροξεία φάση >180
mg/dl, επίπεδα στόχος 140-180 mg/dl (ADA)

•

Αντιφατικά δεδομένα μελετών κατά πόσον η δραστική μείωση της γλυκόζης
στο οξύ ι-ΑΕΕ βελτιώνει την έκβαση ή αντίθετα συνδέεται με δυσμενή έκβαση
(υπέρ η μελέτη Treatment of Hyperglycemia In Ischemic Stroke-THIS, κατά η NICESUGAR Study).

•

Στόχος <140 mg/dl, επιθυμητός σε ασθενείς με προηγούμενα καλά ρυθμισμένο
ΣΔ, απουσία ιστορικού ΣΔ πριν το ΑΕΕ & μικρό κίνδυνο υπογλυκαιμίας

•

Eξατομικευμένη προσέγγιση στην οξεία φάση, εξαρτώμενη από την ηλικία του
ασθενούς, την διάρκεια του ΣΔ και το ατομικό ιστορικό για καρδιαγγειακά
νοσήματα

•

Προτιμάται η διατήρηση μιας ελαφρώς υπεργλυκαιμικής κατάστασης
συγκριτικά με τον κίνδυνο πρόκλησης υπογλυκαιμίας*
Stroke 2007; 38: 1655-1711, Stroke 2008; 39: 2177-85, Curr Treat Options Neurol 2011; 13(6): 616-28,
ADA. Diabetes Care 2015;38 (suppl1):1-149, Hanefeld M, Monnier L, Schnell O, Owens D. Diabetes Ther. 2016;7(2):187-201,
* C. Savopoulos, A.I. Hatzitolios, et al. J Endocrinol Invest 2016

ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ & ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ;
•

Κατά το 1ο 24ωρο (υπεροξεία φάση) αποφεύγεται η χορήγηση σακχαρούχων
διαλυμάτων λόγω κινδύνου επιδείνωσης της γαλακτικής οξέωσης στην περιοχή της
εγκεφαλικής ισχαιμίας. Παρά το γεγονός ότι στην ουσία βλάπτει η υπεργλυκαιμία και
όχι η γλυκόζη των ορών per se, συνήθη τακτική αποτελεί η αποφυγή
σακχαρούχων ορών το 1ο 24ωρο και η έγχυση αλατούχων ορών, που φαίνεται
αποτελεσματική στην μείωση των επιπέδων γλυκόζης

✓ Ιv έγχυση σακχαρούχου ορού-ινσουλίνης-Κ+ vs αλατούχων ορών (Glucose Insulin in
Stroke Trial - GIST), δεν έδειξε όφελος στην έκβαση σε ασθενείς με μικρή έως μέτρια
αύξηση της γλυκόζης, ενώ συνδέθηκε με επεισόδια υπογλυκαιμίας

✓ Ιv έγχυση ινσουλίνης σε ασθενείς με μέτρια υπεργλυκαιμία δεν συνιστάται,
αποτελεί όμως την ακολουθούμενη πρακτική μείωσης σε μονάδες ΑΕΕ (με
δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης κάθε 2 h) όταν η γλυκόζη φθάνει τα 180mg/dl.

ESO , Cerebrovasc Dis 2008;25:457-507, C. Savopoulos, A.I. Hatzitolios, et al. J Endocrinol Invest 2016, Lancet Neurol. 2007; 6(5):397.
N Engl J Med 2009; 360: 1283-97. Stroke 2008; 39:384-9

Ινσουλινοθεραπεία ΥΔ και οξύ ΑΕΕ
•

Δεν υπάρχουν μελέτες έκβασης με ΥΔ ινσουλινοθεραπεία

•
•

Συνήθης θεραπεία ενδονοσοκομειακά.
Περιλαμβάνει υποδόρια χορήγηση ινσουλίνης μακράς (ενδιάμεσης) δράσης (2/5
των αναγκαίων μονάδων) σε συνδυασμό με ινσουλίνη ταχείας δράσης ή ανάλογα
αυτής

•
•

Να μην παραλείπονται δόσεις, αλλά προσοχή & στην υπογλυκαιμία
Δυσκολία ρύθμισης ασθενών που δεν σιτίζονται ή λαμβάνουν εντερική ή
παρεντερική διατροφή
Συνεχής παρακολούθηση επιπέδων γλυκόζης (ανά 4ωρο) τουλάχιστον τα 2-3
πρώτα 24ωρα (προσοχή: ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια, υπερήλικες)

•

•

Ινσουλίνη & σε ασθενείς που σιτίζονται σε καλή γενική κατάσταση

Clement S. Diabetes Care 2004;27:533-591, Lien LF, Med Clin N Am 2004; 88:1085–1105, ADA. Diabetes Care 2015;38 (suppl1):1-149

Αντιδιαβητικά δισκία και οξύ ΑΕΕ
Δεν υπάρχουν μελέτες ασφαλούς χορήγησης σε οξύ ΑΕΕ & για
νεώτερες κατηγορίες αντιδιαβητικών (GLP-1, DPP-4 i, SGLT-2)
Εκκριταγωγά (σουλφονυλουρίες)
•κίνδυνος παρατεταμένης υπογλυκαιμίας σε νοσηλευόμενους με μειωμένη πρόσληψη θερμίδων
•δεν επιτρέπουν γρήγορες αναπροσαρμογές της δόσης τους

•πολλοί από τους νοσηλευόμενους αντενδείξεις (διαταραχές νεφρικής, ηπατικής λειτουργίας, οξεία
νόσηση - όπως το ίδιο το ΑΕΕ, σοβαρή λοίμωξη)

Ινσουλινοευαισθητοποιητικά
Μετφορμίνη
•πολλοί νοσηλευόμενοι αντενδείξεις (ιστική υποξία, ΣΚΑ, αναπνευστική, νεφρική, ηπατική
ανεπάρκεια, ηλικιωμένοι, αφυδάτωση, βαρειά λοίμωξη)
•τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες: ναυτία, διάρροια και ανορεξία, δημιουργούν επιπρόσθετα
προβλήματα σε οξεία νόσο

Θειαζολιδινεδιόνες (πιογλιταζόνη)
•βραδεία έναρξη δράσης για την επίτευξη γλυκαιμικού ελέγχου

•ανεπιθύμητες ενέργειες - αντενδείξεις: Κατακράτηση υγρών - ↑ διαπερατότητας πνευμονικής
μικροκυκλοφορίας : ↑ κίνδυνος για ασθενείς με αιμοδυναμική αστάθεια, καρδιακή ανεπάρκεια

Clement S. Diabetes Care 27;533-591, 2004, Lien LF, Med Clin N Am 88;1085–1105, 2004

Αντιδιαβητική αγωγή μετά την έξοδο από το νοσοκομείο
•

Προσοχή: μεταβολή διατροφής, κινητικότητας-φυσικής δραστηριότητας, stress.
Τακτική παρακολούθηση σακχάρου

•

Αλλαγή αγωγής τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έξοδο

•

Ασθενείς υπό ινσουλίνη < 20 U: εκκριταγωγά με μικρότερο κίνδυνο υπογλυκαιμίας (πχ
νεώτερες 2ης γενιάς σουλφονυλουρίες: γλικλαζίδη (Diamicron), γλιμεπιρίδη (Solosa,
Dialosa) ή GLP-1 ανάλογα: Εξενατίδη (BYETTA, BYDUREON), Λιραγλουτίδη (Victoza),
ή DPP-4 αναστολείς: Σιταγλιπτίνη (Januvia) Βιλνταγλιπτίνη (Galvus) Σαξαγλιπτίνη
(Onglyza) Λιναγλιπτίνη (TRADJENTA), Αλογλιπτίνη (Vipidia)

•

Ασθενείς που χρήζουν συνέχιση της ινσουλίνης: το απλούστερο δοσολογικό σχήμα
που μπορεί να ελέγξει την υπεργλυκαιμία με τον μικρότερο κίνδυνο υπογλυκαιμίας
(HbA1c <7%, βασική: 20% ΣΒ ή 10 μονάδες και τιτλοποίηση με προσθήκη 2-4
μονάδων ανάλογα με τα πρωϊνά σάκχαρα + 1, 2 ή 3 ταχείας δράσης ανάλογα & με την
μεταγευματική γλυκόζη <180mg/dl: 4 μονάδες με αύξηση 2 μονάδες κάθε 3 ημέρες)

•

Μετά την οξεία φάση, δυνατόν και λοιπές κατηγορίες αντιδιαβητικών, όπως
SGLT2 (ταυτόχρονο όφελος από τη μείωση του Σωματικού Βάρους και της ΑΠ) ή
πιογλιταζόνη (ινσουλινοευαισθητοποιητικό, PPΑR-γ αγωνιστής) - μετά την PROactive &
πρόσφατες δημοσιεύσεις για όφελος σε ΑΕΕ και άνοια

Lancet 2005;366(9493):1279-89
Secondary prevention of macrovascular events in patients with type 2 diabetes in the PROactive
Study (PROspective pioglitAzone Clinical Trial In macroVascular Events): a randomised controlled
trial.
INTERPRETATION: Pioglitazone reduces the composite of all-cause mortality, non-fatal
myocardial infarction, and stroke in patients with type 2 diabetes who have a high risk of
macrovascular events.

NEJM 2016;374(14):1321-31
Pioglitazone after Ischemic Stroke or Transient Ischemic Attack. IRIS Trial
CONCLUSIONS: In this trial involving patients without diabetes who had insulin resistance along
with a recent history of ischemic stroke or TIA, the risk of stroke or myocardial infarction was lower
among patients who received pioglitazone than among those who received placebo. Pioglitazone was
also associated with a lower risk of diabetes but with higher risks of weight gain, edema, and
fracture.
Ann Neurol 2015;78(2):284-94
Effect of pioglitazone medication on the incidence of dementia
INTERPRETATION: These findings indicate that pioglitazone treatment is associated with a
reduced dementia risk in initially non-insulin-dependent diabetes mellitus patients. Prospective
clinical trials are needed to evaluate a possible neuroprotective effect in these patients in an ageing
population.
06/11/17
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ΟΞΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΕΕ: ANTIΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ –
ΑΓΓΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ
➢ Σε ισχαιμικό ΑΕΕ που δεν θα γίνει θρομβόλυση, ασπιρίνη* per os 325mg/24h τουλάχιστον για 10
ημέρες (στην κλινική πράξη τις περισσότερες φορές από την αρχή χορήγηση 100 mg).
➢ Σε θρομβόλυση, μετά αρνητική CT για αιμορραγία το επόμενο 24ωρο, έναρξη 100 mg ασπιρίνης.

➢ Αντιπηκτική θεραπεία με iv ηπαρίνη δεν συνιστάται γενικά (δεν βελτιώνει την έκβαση, δεν μειώνει
τις υποτροπές, ενώ μπορεί να οδηγήσει και σε αιμορραγική μετατροπή)
➢ Eάν ήδη λαμβάνονται αντιπηκτικά per os, χορηγείται ΗΧΜΒ
➢ ΗΧΜΒ επίσης, σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο για ΕΦΘ ή/και ΠΕ (ιστορικό, ακινησία,

φλεβική/καρδιακή ανεπάρκεια, ΧΑΠ, παχυσαρκία, μεγάλη ηλικία). Μπορεί επιπλέον να είναι ωφέλιμη
σε εξελισσόμενο εγκεφαλικό προλαμβάνοντας την επέκταση του θρόμβου πχ σε καρωτιδική νόσο.
➢ Χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής ή τοποθέτηση φίλτρου κάτω κοίλης φλέβας σε ασθενείς με
αιμορραγικό ΑΕΕ και διάγνωση εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης ή πνευμονικής εμβολής
➢ Επίσης, άμεση χορήγηση στατινών σε υψηλή δόση (αγγειοπροστασία: προστατεύουν το
ενδοθήλιο, μειώνουν την φλεγμονή, σταθεροποιούν την αθηρωματική πλάκα)

* Εντεροδιαλυτή Salospir

Stroke. 2007;38:1655-711
ESO , Cerebrovasc Dis 2008;25:457-507,
AHA/ASA. Stroke, 2013
AHA/ASA. Stroke 2014;45: 1-15

Δευτερογενής πρόληψη: Χορήγηση αντιαιμοπεταλιακής- αντιπηκτικής αγωγής
•Ασπιρίνη* 100mg ή ασπιρίνη + διπυριδαμόλη. Εναλλακτικά σε αλλεργία ή αντίσταση ή
διαταραχές/αιμορραγία ΓΕΣ: κλοπιδογρέλη, ή τριφλουζάλη
•Επί ενδείξεως αντιπηκτικής αγωγής - Κολπική Μαρμαρυγή: ανταγωνιστές βιταμίνης Κ
(ακενοκουμαρόλη, βαρφαρίνη) με στόχο INR 2-3 ή νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά (NOACs)
Apixaban
(Eliquis® 2,5 & 5)
Direct Anti- Xa-Inhibitor

Rivaroxaban
(Xarelto® 15 & 20)
Direct Anti- Xa-Inhibitor

Dabigatran
(Pradaxa® 110 & 150)
Direct IIa- (thrοmbin)
Inhibitors

Edoxaban
(Lixiana® 15, 30 & 60)
Direct Anti- XaInhibitor

27% renal
73% hepat

36% renal
64% hepat

80% renal
20% hepat

35% renal
65% hepat

2x/d

1x/d

1x/d, 2x/d

1x/d

Monitoring

No

No

No

No

Antidote

No

No

Yes
(Praxbind: structurally
resembles thrombin)

No

Cmax : 2 - 4 h
T ½ : 7 -15 h
Elimination
Dosing

Stroke. 2007;38:1655-711, ESO , Cerebrovasc Dis 2008;25:457-507, AHA/ASA. Stroke, 2013, AHA/ASA. Stroke 2014;45: 1-15
Tziomalos K, Savopoulos C, Hatzitolios AI, et al. Cerebrovasc Disease 2016;41(5-6):226-32
Tziomalos K, Savopoulos C, Hatzitolios AI, et al. Blood Coagul Fibrinolysis 2016;27(2):185-9
Tziomalos K, Savopoulos C, Hatzitolios AI, et al. J Thromb Thrombolysis 2016;41(2):336-42
* Εντεροδιαλυτή Salospir
Annu Rev Med 2011; 62: 41-57, Blood. 2013;121(18):3554-66

ΟΞΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ ΑΕΕ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ

➢ Σε αιμορραγικό ΑΕΕ διακοπή για 1-2 εβδ. τυχόν αντιαιμοπεταλιακής ή αντιπηκτικής
αγωγής per os (ενεργός άνθρακας σε λήψη < 2 h, άμεσα Vit K, FFP, σύμπλεγμα
προθρομβίνης). Επί απολύτου ενδείξεως ΗΧΜΒ (σε κάθε περίπτωση –ειδικά σε
κατακεκλινένους- 1 έως 4 μέρες μετά την αποδεδειγμένη διακοπή της αιμορραγίας).
Επανέναρξη αντιθρομβωτικής αγωγής ανάλογα με θρομβοεμβολικό κίνδυνο & κίνδυνο
αιμορραγίας (CHA2DS2-VASc score >2 : ΣΚΑ ή δυσλειτουργία ΑΚ, ΑΥ, ηλικία >75 (x2),
ΣΔ, ΑΕΕ ή θρομβοεμβολή (x2), ΟΕΜ ή αγγειακή ν., ηλικία 65-74, θήλυ & HAS-BLED
score >3: ΑΥ >160, διαταραγμένη νεφρική / ηπατική λειτουργία, ΑΕΕ, ιστορικό ή
αιμορραγική διάθεση ή αναιμία, ασταθές INR>40%, ηλικία >65 , ΜΣΑΦ ή
αντιαιμοπεταλιακά / αλκοόλ), αντιπηκτικά μόνο σε υψηλό, ενώ σε χαμηλό (πχ ΚΜ χωρίς
ιστορικό ισχαιμικού ΑΕΕ) αντιαιμοπεταλιακά.
➢ Αποιδηματική αγωγή με μαννιτόλη ή και δεξαμεθαζόνη σε έντονα πιεστικά συμπτώματα.
➢ Νευροχειρουργική επέμβαση (αποσυμπίεσης/κρανιοανάτρηση-αφαίρεσης αιματώματοςπαροχέτευσης υδροκεφάλου).

ΑΕΕ: ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ CVD
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
(ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΟΕΜ) ΚΙΝΔΥΝΟΥ :
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ
 Αλλαγή τρόπου ζωής
(μεσογειακή δίαιτα, άσκηση, απώλεια ΒΣ, μείωση άλατος, διακοπή καπνίσματος,
περιορισμός αλκοόλ)
 Αρτηριακή Υπέρταση (<130/80 ή 140/85 ή 150/90 (?) mmHg => εξατομίκευση).
Προτίμηση αναστολείς ΣΡΑ (?). Αντιμετώπιση άπνοιας ύπνου (μάσκα CPAP) .
 Αντιαιμοπεταλιακά ή αντιπηκτικά per os (καρδιακή εμβολογόνος ν. - ΚΜ)
•

Ασθενείς που έπαθαν ΑΕΕ υπό αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία θα πρέπει να
επανεκτιμηθούν για τους παράγοντες κινδύνου & την αντιμετώπισή τους

•

Δυσλιπιδαιμία (Στατίνες): Τ-CHO <200, LDL <70 mg/dl (συνδυασμός Εζετιμίμπη εάν δεν
επιτυγχάνεται ο στόχος ή μείωση της αρχικής τιμής 40%). Σε υπερτριγλυκεριδαιμία &
HDL<40-50 mg/dl φιμπράτη, Ω3 λιπαρά (διαβητικοί: αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία).

 Σακχαρώδης Διαβήτης (HbA1c <7-8%). Ρύθμιση χωρίς υπογλυκαιμίες (ιδίως
ανεπίγνωστες, εγκεφαλική βλάβη)
DIABETES CARE 2015;38(suppl1):S33-40, JAMA. doi:10.1001/jama.2013.284427,
ESO guidelines. International Journal of Stroke 2014, Stroke 2011;42:227-76, NEJM 2012; 366:1914-22, Eur Neurol 2012;68:1-7

So many drugs…

For I am nothing if not critical
William Shakespear

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Πρωτογενής & Δευτερογενής πρόληψη ΑΕΕ σε Διαβητικούς: Ταυτόχρονη
αντιμετώπιση όλων των CV παραγόντων κινδύνου: μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα

Γλυκαιμικός
έλεγχος

Ρύθμιση ΑΠ Υπολιπιδαιμική Αντιαιμοπεταλιακά
αγωγή
ή Αντιπηκτικά

Μείωση καρδιαγγειακών συμβαμάτων
➢ Στην μελέτη UKPDS, όσο & στην μελέτη Steno-2, παρατηρήθηκε &
μετα-παρεμβατικό όφελος στις μικρο- & μακροαγγειακές επιπλοκές του ΣΔ-2, & για >10 χρόνια
παρακολούθηση μετά την επιθετική θεραπεία (φαινόμενο κληροδοτούμενης επίδρασης).

Αρχίζει από τον ασθενή
Συνεχίζεται με τον ασθενή
και
Τελειώνει στον ασθενή

Hypertension is not….
an arm disease !

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην
Εσωτερική Παθολογία με Διεθνή Συμμετοχή, 21-25/2/2018, Grand
Hotel, Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος (ΕΠΕ)

