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ΑΕΕ- ορισμός 

    Οξεία απώλεια νευρολογικής λειτουργίας λόγω διακοπής 

της παροχής αίματος σε μια περιοχή του εγκεφάλου. 

 Ισχαιμικά ΑΕΕ  (80%) 

 Αιμορραγικά ΑΕΕ 

 



Επιδημιολογία 

 Η επίπτωση των ΑΕΕ μειώθηκε κατά 40% τις 4 

τελευταίες δεκαετίες στις χώρες υψηλού εισοδήματος, 

αλλά διπλασιάστηκε στις χώρες χαμηλού και 

μεσαίου εισοδήματος. 

 Ωστόσο, λόγω αύξησης της ηλικίας του πληθυσμού 

αναμένεται αύξηση των ΑΕΕ στην Ισλανδία, Νορβηγία, 

Ελβετία (από 1,1x106 το 2000 σε 1,5x106 το 2025). 

 

•Ferri , et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2011,  Truelsen, et al.  Eur J Neurology 2006 
•The Atlas of heart disease and stroke, WHO 2004,. http://www.who.int/cardiovascular_diseases/en/cvd_atlas_15_burden_stroke.pdf 



Σήμερα…… 



Από 3η, 4η και μετά 5η αιτία θανάτου… 

 Το 2008 το ΑΕΕ υποχώρησε από τρίτη σε τέταρτη αιτία θανάτου στις ΗΠΑ και πλέον 

είναι πέμπτη.  

 Εν μέρει η υποχώρηση αυτή αντανακλά τα αποτελέσματα μιας δέσμευσης της 

American Heart Association/American Stroke Association (AHA/ASA) προ 

δεκαετίας να μειώσει τα ΑΕΕ, τη στεφανιαία νόσο και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο κατά 

25% μέχρι το 2010 (ο στόχος επετεύχθη ήδη το 2009).  

 Οι λόγοι τις επιτυχίας είναι πολυπαραγοντικοί: 

 Βελτίωση πρόληψης 

 Βελτίωση αντιμετώπισης τις πρώτες ώρες του οξέος ΑΕΕ  

 Για τη συνέχιση αυτών των ελπιδοφόρων τάσεων, το κοινό και οι επαγγελματίες 

υγείας πρέπει να παραμείνουν σε επιφυλακή με στόχο την περεταίρω βελτίωση της 

πρόληψης και της αντιμετώπισης των ΑΕΕ. 

 



Θνητότητα 



Νεότερες θεραπείες στην αντιμετώπιση του 
ισχαιμικού ΑΕΕ 

1. Ενδοφλέβια  

    Θρομβόλυση 

2. Ενδοαρτηριακή  

    Θρομβεκτομή- 

    Θρομβόλυση 



Στόχος… 
…να διασωθεί η penubra 

http://www.strokeforum.com 



Saver JL, Stroke 2006 





Ενδείξεις ενδοφλέβιας θρομβόλυσης 

 
 

http://www.jneurology.gr/en/images/supplement_aee/eidik-ekdos1-noev2012/4062-12_AEE_v6_pp17-35.pdf 



Αντενδείξεις 

 

http://www.jneurology.gr/en/images/supplement_aee/eidik-ekdos1-noev2012/4062-12_AEE_v6_pp17-35.pdf 



Απόλυτες αντενδείξεις 

       Άγνωστος χρόνος έναρξης  

 Αιμορραγία στη CT 

 Εκτεταμένες υπόπυκνες βλάβες στη CT 

εγκεφάλου>1/3 της μέσης εγκεφαλικής 

 ΣΑΠ>185 ή ΔΑΠ>110 παρά την αγωγή  

 Sintrom και INR>1,7, πρόσφατη λήψη νεότερων 

αντιπηκτικών 

 Κλασσική ηπαρίνη <48 ώρες και aPTT αυξημένο 

 Αιμοπετάλια<100.000 

 Υποψία υπαραχνοειδούς αιμορραγίας 

 Σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια 

 Υπογλυκαιμία <50 mg/dl 

 

• Πρόσφατη παρακέντηση αρτηρίας που δεν συμπιέζεται 

εξωτερικά 

• Το τελευταίο τρίμηνο μείζων χειρουργείο ιδιαιτέρως ΚΝΣ,  

σοβαρή κάκωση κεφαλής 

• Πρόσφατη αιμορραγία ΓΕΣ 

• Ιστορικό αιμορραγίας ΚΝΣ (ειδικά < 1έτος) 

• Σοβαρή υποψία ενδοκαρδίτιδας, αορτικού διαχωρισμού 

• Οξεία παγκρεατίτιδα 

• Σηραγγώδες αιμαγγείωμα εγκεφάλου 

• Διαχωρισμός ενδοκρανιακού αγγείου 

• Μη ραγέν ανεύρυσμα εγκεφάλου με ενδοαυλικό θρόμβο 

• Υποξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (24ώρες – 7ημέρες) 

 



Time is brain! 

Each 15 minute decrease in treatment delay provided an average equivalent of 1 

month of additional disability-free life. 

Lees et al, Lancet, 2010 

 Saver, J. L.&Kalafut, M. (2011). 

Thrombolytic Therapy in Stroke 

[Internet]. Medscape. Available 

from: http://emedicine.medscape.c

om/article/1160840 

http://emedicine.medscape.com/article/1160840
http://emedicine.medscape.com/article/1160840


Επιπλοκές ενδοφλέβιας θρομβόλυσης 

1. Αιμορραγίες: ενδοκράνιες & 
εξωκράνιες 

 
2. Αγγειοοίδημα  



Stroke, 2014 









Επαναιμάτωση 
 Ωστόσο με την iv θρομβόλυση τα ποσοστά επαναιμάτωσης παραμένουν σχετικά χαμηλά. 

 Aυτόματη (24.1%), iv θρομβόλυση  (46.2%), iv θρομβόλυση+TCD (66.2%), ενδαρτηριακή 

θρομβόλυση (63.2%), συνδυασμός iv/ia (67.5%), μηχανική (83.6%). 

 14 και 55% για την έσω καρωτίδα και τη μέση εγκεφαλική αντίστοιχα με iv θρομβόλυση 

 Recanalization matters:   

 Καλό λειτουργικό αποτέλεσμα OR 4.43 (95% CI, 3.32 to 5.91) 

 Θνητότητα στους 3 μήνες μειωμένη OR 0.24 (95% CI, 0.16 to 0.35) 

 Παρόμοια συμπτωματική ενδοκρανιακή αιμορραγία OR 1.11 (95% CI, 0.71 to 1.74) 

 

Rha & Shaver, Stroke, 2007 



Ενημέρωση του κοινού και των 
επαγγελματιών υγείας 

 Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αναγνώριση των συμπτωμάτων/σημείων του 

ΑΕΕ από το κοινό παραμένει φτωχή. 

 40% των ασθενών με πιθανό ΑΕΕ  δεν γνώριζαν τα συμπτώματα και τους παράγοντες 

κινδύνου (Lambert Y. Presentation at the ESC in Hamburg, 2011). 

 42% των ασθενών με υποψία ΑΕΕ τηλεφώνησαν τον Γεν ιατρό (Jones et al, Age Ageing 

2010). 

 Εντατική και συνεχής ενημέρωση του κοινού για τα συμπτώματα/σημεία 

του ΑΕΕ βελτιώνει την έγκαιρη αναγνώριση του ΑΕΕ. 

 California Acute Stroke Pilot Registry (CASPR, Neurology, 2005):  

 Η θρομβόλυση εντός 3 ωρών θα μπορούσε να αυξηθεί από 4.3% σε 28.6% εάν όλοι οι 

ασθενείς έκαναν αμέσως κλήση στο 991 

 



FAST (face, arm, speech, time) 

παρόντα στο 88% των ΑΕΕ και των ΠΙΕ 

 



Υποδοχή στα ΤΕΠ 

• Οι ασθενείς με υποψία ΑΕΕ έχουν την ίδια προτεραιότητα με 

αυτούς με ΟΕΜ ή σοβαρό τραύμα, ανεξάρτητα από τη 

σοβαρότητα του νευρολογικού ελλείμματος 

•Αρχική εκτίμηση: airway, breathing, and circulation (ABCs), 

εκτίμηση νευρολογικού ελλείμματος (NIHSS). 

•Πρώιμη  κινητοποίηση της ομάδας οξέος ΑΕΕ, ενεργοποίηση 

πρωτοκόλλων.   



Συντηρητικά μέτρα 

Σωστή παρακολούθηση- ρύθμιση 
παραμέτρων με βάση πρωτοκόλλων 

Αποκατάσταση 



Αποκατάσταση 

 



Πρόγνωση 

 10% των ασθενών έχουν πλήρη αποκατάσταση 

 25% των ασθενών έχουν μικρά ελλείμματα 

 40% των ασθενών έχουν μέτρια ελλείμματα, που 
απαιτούν ειδική φροντίδα 

 10% των ασθενών έχουν σοβαρά ελλείμματα, που 
απαιτούν ειδική φροντίδα 

 15% πεθάνουν σύντομα μετά το ΑΕΕ 

 



Αποκατάσταση 

 Πρώιμες αποτελεσματικές παρεμβάσεις αποκατάστασης 
επιταχύνουν την ανάρρωση και ελαχιστοποιούν την 
αναπηρία 

 Ένας αυξανόμενος αριθμός μελετών δείχνουν καλύτερα 
αποτελέσματα (θνησιμότητα, βαθμός αναπηρίας και 
αυτοεξυπηρέτησης) όταν η προσέγγιση είναι καλά 
οργανωμένη και πολυπαραγοντική 

 Η ομάδα αποκατάστασης πρέπει να περιλαμβάνει 
φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, 
κλινικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές 
και ιατροί εξειδικευμένη στην  αποκατάσταση από ΑΕΕ. 



Αποκατάσταση 

 Η αποκατάσταση πρέπει να ξεκινά άμεσα, μόλις 
σταθεροποιηθεί ο ασθενής και να είναι εξατομικευμένη.  

 Η πρώιμη παρέμβαση οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα 

 Ο στόχος της αποκατάστασης είναι αποφυγή επιπλοκών, 
η ελαχιστοποίηση της αναπηρίας και μεγιστοποίηση  της 
λειτουργικότητας του ασθενούς. 

 Η δευτερογενής πρόληψη είναι μείζονος σημασίας για 
την αποφυγή υποτροπής ΑΕΕ, στεφανιαίου επεισοδίου. 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 ΕΝΔ. ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥ ΙΑΕΕ 

 

 Η ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΙΑΕΕ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦ ΘΡ/ΣΗΣ 

 

 Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΧΕΓΓΥΟ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

 ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ   

 

 Η ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΕΥΝΟΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ 

 
 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 



 



Κατευθυντήριες οδηγίες 

 Intravenous rtPA (0.9 mg/kg, maximum dose 90 mg) is recommended for selected patients 

who may be treated within 3 hours of onset of ischemic stroke (Class I; Level of Evidence 

A). Physicians should review the criteria (which are modeled on those used in the NINDS 

Trial) to determine the eligibility of the patient.  

 

 Intravenous rtPA (0.9 mg/kg, maximum dose 90 mg) is recommended for administration to 

eligible patients who can be treated in the time period of 3 to 4.5 hours after stroke 

onset (Class I; Level of Evidence B). The eligibility criteria for treatment in this time period 

are similar to those for people treated at earlier time periods within 3 hours, with the 

following additional exclusion criteria: patients >80 years old, those taking oral 

anticoagulants regardless of INR, those with a baseline NIHSS score >25, those with 

imaging evidence of ischemic injury involving more than one third of the MCA territory, 

or those with a history of both stroke and diabetes mellitus. 





 The evidence for both acute and post-acute 

(rehabilitation) stroke care suggests that organized care 

for poststroke patients is worthwhile to achieve optimal 

outcomes, and the outcomes measured are substantial (ie, 

mortality and dependency and return to community 

living). In several randomized controlled trials (RCTs),16 

–20 stroke unit care or organized inpatient 

multidisciplinary rehabilitation showed improved outcome 

compared with “standard” care (see Table 1) 



Frank et al, VISTA collaborators, Stroke 2013 



Ενδοφλέβια θρομβόλυση 
 NINDS rtPA Stroke Trial (FDA έγκριση το 1996):  

 624 ασθενείς με ισχαιμικό ΑΕΕ έλαβαν placebo ή ενδοφλεβίως rtPA (0.9 mg/kg IV, maximum 90 mg) 

μέσα σε 3 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων: αύξηση πιθανοτήτων θετικής έκβασης (πλήρης ή 

σχεδόν πλήρης αποκατάσταση στους 3 μήνες, OR, 1.9; 95% CI, 1.2–2.9) 

 Ενδοκράνια αιμορραγία στο 6.4% των ασθενών που έλαβαν rtPA και 0.6% των ασθενών που έλαβαν 

placebo 

  θνητότητα παρόμοια στις δύο  ομάδες στους 3 μήνες (17% versus 21%) και στον 1 χρόνο (24% versus 

28%) 

 

 ECASS I και ECASS II, ATLANTIS A και ATLANTIS B παρόμοια αποτελέσματα 

στο παράθυρο ≤3 ώρες  

•NEngJ J Med, 1995 

•Hacke et al, JAMA, 1995 

•Hacke et al, Lancet, 1998 

•Clark et al, Stroke , 2000 

•Calrk et al, JAMA, 1999 

http://www.metropolitan-hospital.gr/maf-aee.html 



Πρώτη επίσημη έγκριση του tPA στην 
Ευρώπη 

 Tο 2002, η European Medicines Evaluation Agency εγκρίνει την ενδοφλέβια 

έγχυση rtPA για την αντιμετώπιση του οξέος ισχαιμικού εντός 3 ωρών από την 

έναρξη των συμπτωμάτων με την προϋπόθεση της εκπόνησης της ECASS III 

και της εγγραφής των ασθενών στη βάση δεδομένων Safe Implementation of 

Thrombolysis in Stroke-Monitoring/Observational Study (SITS-MOST). 

 SITS-MOST μελέτησε 6483 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν εντός 3 ωρών σε 

285 κέντρα σε 14 χώρες παγκόσμιος: 1.7% συμπτωματική αιμορραγία στις 24 

ώρες και 11.3% θνητότητα στους 3 μήνες, συγκρίσιμα με τις κλινικές μελέτες. 

(Wahlgren et al, Lancet, 2007)  

http://www.metropolitan-hospital.gr/maf-aee.html 



Διεύρυνση θεραπευτικού παραθύρου 

rtPA iv 
 ECASS I, ECASS II, ATLANTIS A, και ATLANTIS B clinical trials μελέτησαν 

τη χρησιμοποίηση του ενδοφλέβιου rtPA μέχρι τις 5-6 ώρες.  

 

 1847 ασθενείς στο 3- to 6-ωρών χρονικό παράθυρο 

 

 Μετανάλυση: όφελος της θεραπείας στο 3- to 4.5-ωρών παράθυρο, 
τόσο στην αύξηση της πιθανότητας άριστου αποτελέσματος όσο και στη 
συνολική αναπηρία που σχετίζεται με το ΑΕΕ. 

 

 Στο 3- to 4.5-ωρών χρονικό παράθυρο, η παρεγχυματική αιμορραγία μετά 
τη θρομβόλυση ήταν 5.9% versus 1.7% του placebo, αλλά η θνητότητα 
δεν αυξήθηκε (13% versus 12%) 

 

 Θετική έκβαση (mrS<3) στους 3 μήνες σε σχέση με το placebo:  
 rtPA εκκίνηση έγχυσης 3 με 4.5 hours από την έναρξη των συμπτωμάτων OR  

1.40 (95% CI, 1.05–1.85)  

Hache et al, Lancet, 2004 

http://www.metropolitan-hospital.gr/maf-aee.html 



Διεύρυνση θεραπευτικού παραθύρου 

rtPA iv: ECASS III trial 
 ECASS III trial: όφελος του iv rtPA στο 3- to 4.5-ωρών χρονικό 

παράθυρο  
 3.0 με 4.5 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων τυχαιοποίηση προς  

intravenous rtPA (n=418) ή placebo (n=403).  

 Δόση 0.9 mg/kg (maximum of 90 mg), 10% αρχικό bolus, το υπόλοιπο 
έγχυση εντός 1 ώρας  

 Αποκλείστηκαν: >80 ετών, αρχικό NIHSS score >25, από του στόματος 
αντιπηκτικά (ακόμα και με INR <1.7), συνδυασμός προηγούμενου ΑΕΕ 
και ΣΔ  

 Αποτελέσματα: 
 Συμπτωματική ενδοκρανιακή αιμορραγία σε 10 ασθενείς που έλαβαν 

rtPA (2,4%) και 1 που έλαβε placebo (0.2%); OR, 9.85; 95% CI, 1.26–
77.32; P=0.008) 

 Θνητότητα παρόμοια στις 2 ομάδες 

 Άριστο αποτέλεσμα στις 90 ημέρες (mRS score 0–1): rtPA (52.4%) 
placebo (45.2%; OR, 1.34; 95% CI, 1.02–1.76; risk ratio, 1.16; 95% CI, 
1.01–1.34;P=0.04).  

 Ή συνολική θετική έκβαση, 1.28; 95% CI, 1.00–1.65)   

 Hacke et al, N Engl J Med, 2008 

http://www.metropolitan-hospital.gr/maf-aee.html 



IST-3 
 (IST-3), μεγαλύτερη τυχαιοποιημένη, placebo-controlled μελέτη του iv rtPA  

 3035 ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν εντός 6 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων  

 Κριτήρια επιλογής παρόμοια με προηγούμενες μελέτες του rtPA συν: χωρίς άνω όριο 

ηλικίας και πιο διευρυμένα όρια ΑΠ 

 Πρωτογενές καταλυτικό σημείο, an Oxford Handicap Score of 0 to 2 (ζωντανός και 

ανεξάρτητος) στους 6 μήνες, στο 37% των ασθενών του rtPA group versus 35% στο control 

group (OR, 1.27; 95% CI, 1.10–1.47; P=0.001).  

 Στις 7 ημέρες, θανατηφόρα ή μη ενδοκρανιακή αιμορραγία στο 7% versus 1% rtPA ή 

placebo αντίστοιχα  

 Περισσότεροι θάνατοι στις 7 ημέρες στην ομάδα θεραπεία (11%) από το control group (7%; 

adjusted OR, 1.60; 95% CI, 1.22–2.08; P=0.001), αλλά στους 6 μήνες 27% των ασθενών 

κατέληξαν και στις 2 ομάδες 

IST-3 collaborative group, Lancet, 2012 

http://www.metropolitan-hospital.gr/maf-aee.html 



 


