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Εισαγωγή

Η αθηρωματικής αιτιολογίας στένωση ενδο-
κράνιων αρτηριών αποτελεί σημαντικό παράγο-
ντα κινδύνου για την εκδήλωση αγγειακών εγκε-
φαλικών επεισοδίων (αΕΕ). Θεωρείται ως μείζων 
προγνωστικός δείκτης υποτροπής αΕΕ και αγγει-
ακής θνητότητας. Υπολογίζεται πως το 5-15% του 
συνόλου των ισχαιμικών αΕΕ οφείλεται σε ενδο-
κράνια αρτηριακή στένωση (ΕαΣ). Το ποσοστό αυ-
τό παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ 
των διαφόρων φυλών. Η ενδοκράνια αθηρωματι-
κή νόσος συναντάται πιο συχνά στους ασιατικούς, 
λατινογενείς και αφροαμερικανικούς πληθυσμούς. 
Δεδομένα σχετικά με τη συχνότητα αΕΕ λόγω ΕαΣ 
στη χώρα μας δεν υπάρχουν. γενικότερα, η ακρι-
βής εκτίμηση της συχνότητας της νόσου προϋπο-
θέτει τον απεικονιστικό έλεγχο των αγγείων του ε-
γκεφάλου. αυτό σημαίνει ότι πέραν του «καθιε-
ρωμένου» πλέον υπερηχογραφικού ελέγχου των 
αγγείων του τραχήλου, δηλαδή της εξωκράνιας 
μοίρας των καρωτίδων και των σπονδυλικών αρ-
τηριών, θα πρέπει να απεικονιστεί και να εκτιμη-
θεί η κατάσταση της ενδοκράνιας μοίρας των αρ-
τηριών αυτών. Η ψηφιακή αφαιρετική αγγειογρα-
φία, η μαγνητική αγγειογραφία με χορήγηση σκι-
αγραφικού, η υπολογιστική αγγειογραφία, ακόμη 
και η διακρανιακή υπερηχογραφία, είναι οι απει-
κονιστικές εκείνες μέθοδοι που μπορούν να τεκ-
μηριώσουν τη διάγνωση ΕαΣ. Η εμπειρία δείχνει 
ότι τέτοιου εύρους απεικονιστικός έλεγχος δυστυ-
χώς διενεργείται στη μειονότητα των ασθενών με 
αΕΕ στη χώρα μας, γεγονός που καθιστά προφα-
νές ότι σημαντικός αριθμός ΕαΣ διαφεύγει της δι-
άγνωσης. Ουσιαστικά λοιπόν μιλάμε για την υ-
ποβάθμιση της αθηρωμάτωσης των ενδοκράνι-
ων αρτηριών στην καθημερινή κλινική πρακτική, 
τόσο σε επίπεδο διάγνωσης όσο και επίπεδο α-
ντιμετώπισης.

Ο κίνδυνος υποτροπής σε ασθενείς με συμπτω-
ματική ΕαΣ φτάνει το 15% ετησίως. Οι υπάρχου-
σες πληροφορίες σχετικά με τη φυσική πορεία της 
νόσου σε αυτόν τον πληθυσμό υψηλού κινδύνου 
και την ενδεδειγμένη θεραπεία δευτερογενούς πρό-
ληψης, είναι σχετικά περιορισμένες. Στη βραχεία 
αυτή ανασκόπηση, θα επιχειρηθεί μια κριτική α-
ξιολόγηση των δεδομένων που αφορούν στη συ-
ντηρητική αντιμετώπιση των ασθενών που έχουν 
υποστεί αΕΕ ή έχουν εκδηλώσει παροδικό ισχαι-
μικό επεισόδιο (ΠΙΕ) σε έδαφος ΕαΣ. Θα γίνει ό-
μως και μια κριτική προσέγγιση των θεαματικά α-
ναδυομένων ενδοαγγειακών μεθόδων παρέμβα-
σης σε ανάλογες περιπτώσεις.

Συντηρητική – φαρμακευτική αγωγή

Εδώ και περισσότερο από 50 χρόνια, χορηγεί-
ται αντιπηκτική αγωγή από του στόματος σε ασθε-

νείς με συμπτωματική ΕαΣ. Στην πορεία του χρό-
νου, σειρά διαφόρων αναδρομικών μελετών υ-
πέδειξε την υπεροχή της βαρφαρίνης έναντι της 
ασπιρίνης, προτείνοντας έτσι τη θεραπεία με αντι-
πηκτικά έναντι της θεραπείας με αντιαιμοπεταλι-
ακά για τη συγκεκριμένη υποομάδα ασθενών. Η 
χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής είναι σαφώς πιο 
σύνθετη από την «απλή» χορήγηση ασπιρίνης. 
απαιτεί τακτικούς ελέγχους των παραμέτρων της 
πήξης (Quick, INR), συχνές τροποποιήσεις της χο-
ρηγούμενης δόσης, προσοχή σε ό,τι αφορά στη 
συγχορήγηση φαρμάκων και τις διατροφικές συ-
νήθειες των ασθενών και σε κάθε περίπτωση σχε-
τίζεται με τον κίνδυνο μειζόνων αιμορραγικών επι-
πλοκών. Είναι εύλογη η επιφύλαξη πολλών συ-
ναδέλφων να επιλέξουν τη λύση των αντιπηκτι-
κών. Άλλωστε, και μέχρι πρότινος, η βιβλιογρα-
φική τεκμηρίωση της υπεροχής των αντιπηκτικών 
δεν ήταν ισχυρή. Στην εποχή της «Τεκμηριωμένης 
Ιατρικής» (Evidence Based Medicine) σύμφωνα με 
την οποία η θεραπευτική θα πρέπει (ή καλό θα εί-
ναι) να στηρίζεται (αποκλειστικά και μόνο?) σε στα-
τιστικά τεκμηριωμένα δεδομένα, όπως αυτά προ-
κύπτουν μέσα από μεγάλες, καλά σχεδιασμένες, 
τυχαιοποιημένες, διπλές τυφλές κλινικές μελέτες, 
μετα-αναλύσεις και συστηματικές ανασκοπήσεις, 
ήταν αναμενόμενο η έλλειψη τέτοιας ποιότητας δε-
δομένων να οδηγήσει στο σχεδιασμό μιας προο-
πτικής μελέτης που θα καλούνταν να δώσει επι-
τέλους πειστικές απαντήσεις.

Έτσι λοιπόν σχεδιάστηκε από σημαντικό αριθ-
μό διαπρεπών ερευνητών, μια τυχαιοποιημέ-
νη, διπλή τυφλή, πολυκεντρική κλινική μελέ-
τη, η οποία ξεκίνησε σε 59 εξειδικευμένα κέντρα 
της Βορείου αμερικής. Πρόκειται για τη μελέτη 
WASID (Warfarin-Aspirin Symptomatic Intracranial 
Disease-Trial), τα αποτελέσματα της οποίας δη-
μοσιεύτηκαν το 2005. Η μελέτη αυτή διακόπηκε 
πρόωρα για λόγους ασφαλείας και μετά την πά-
ροδο κατά μέσο όρο 1,8 ετών, δεδομένου ότι α-
φενός δε διαπιστώθηκε υπεροχή της βαρφαρίνης 
έναντι της ασπιρίνης και αφετέρου καταγράφηκε 
στατιστικά σημαντικά υψηλότερος αριθμός θανά-
των και μειζόνων αιμορραγικών επιπλοκών μετα-
ξύ των ασθενών υπό αντιπηκτική αγωγή. Με βά-
ση τα παραπάνω, οι συγγραφείς κατέληξαν στη 
σύσταση της χορήγησης ασπιρίνης σε ασθενείς 
με συμπτωματική ΕαΣ. αξίζει όμως να επισημαν-
θούν ορισμένα σημεία:

1. Η συντριπτική πλειονότητα (93,7%) των α-
σθενών υπό αγωγή με ασπιρίνη λάμβαναν την ε-
ξαιρετικά υψηλή δόση των 1.300mg ασπιρίνης 
ημερησίως.

2. Μόλις το 63,1% των ασθενών υπό αντιπη-
κτική αγωγή ήταν επιτυχώς ρυθμισμένοι, παρου-
σιάζοντας τιμές INR μεταξύ 2,0 και 3,0. Σχεδόν έ-
νας στους πέντε ασθενείς (22,7%) ήταν ανεπαρ-
κώς ρυθμισμένος (INR <2,0), ενώ οι υπόλοιποι 

Δευτερογενής πρόληψη Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων 
σε ασθενείς με συμπωματική στένωση ενδοκράνιων αρτηριών:  
συντηρητική αντιμετώπιση ή ενδοαγγειακή παρέμβαση
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παρουσίαζαν τιμές INR ανώτερες του επιθυμητού 
ορίου (INR>3,0).

3. αν και σε ό,τι αφορά το σύνολο των θανάτων 
διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερος 
αριθμός στην ομάδα ασθενών υπό αντιπηκτική α-
γωγή, δεν παρατηρήθηκε κάτι αντίστοιχο όταν οι 
ερευνητές εξέτασαν τους αγγειακής αιτιολογίας θα-
νάτους (θάνατος λόγω ισχαιμικού αΕΕ, ενδοεγκε-
φαλικής αιμορραγίας, άλλης αιμορραγίας, εμφράγ-
ματος του μυοκαρδίου, ανευρύσματος της αορτής 
και αιφνίδιοι θάνατοι). Η διαφορά στο σύνολο των 
θανάτων οφείλεται σε αντίστοιχα σημαντική δια-
φορά μεταξύ των δύο ομάδων σε ό,τι αφορά τους 
μη αγγειακής αιτιολογίας θανάτους.

4. Σε απόλυτες τιμές, η στατιστικά σημαντική δι-
αφορά που παρατηρήθηκε αναφορικά με τις μεί-
ζονες αιμορραγικές επιπλοκές αντικατοπτρίζεται 
σε 9 περιπτώσεις ασθενών υπό ασπιρίνη και 24 
υπό βαρφαρίνη και αφορούσε κυρίως σε αιμορ-
ραγίες του πεπτικού. αυτό που πρέπει να επιση-
μανθεί είναι ότι ο αριθμός των ασθενών υπό βαρ-
φαρίνη που παρουσίασαν μείζονα αιμορραγία έ-
χοντας καλά ρυθμισμένο INR (μεταξύ 2,0 και 3,0) 
ήταν 9, όσος δηλαδή κι ο αριθμός των ασθενών 
που αιμορράγησαν υπό ασπιρίνη. Η συντριπτική 
πλειονότητα των ασθενών υπό βαρφαρίνη που αι-
μορράγησαν (14/24) παρουσίαζαν αυξημένες τι-
μές INR (>3,0).

Ουσιαστικά λοιπόν, τα αποτελέσματα της WASID 
δείχνουν ότι για χρονικό διάστημα μόλις 1,8 ε-
τών η ημερήσια χορήγηση της υψηλότατης δόσης 
1.300mg ασπιρίνης δεν υστερεί της ημερήσιας χο-
ρήγησης 5mg βαρφαρίνης, η οποία όμως μόνο στο 
63,1% των περιπτώσεων πετύχαινε την ενδεικνυό-
μενη ρύθμιση του INR. Στο ίδιο χρονικό διάστημα 
δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές σε ό,τι 
αφορά τους θανάτους αγγειακής αιτιολογίας, ενώ 
η διαφορά που παρατηρήθηκε εις βάρος της βαρ-
φαρίνης αναφορικά με τις αιμορραγικές επιπλοκές 
οφείλεται ως επί το πλείστον στον αυξημένο αριθ-
μό αιμορραγιών μεταξύ των ασθενών υπό αντιπη-
κτική αγωγή, οι οποίοι λόγω προφανούς υπερδο-
σολογίας είχαν τιμές INR σαφώς άνω του επιθυ-
μητού. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη WASID και 
με δεδομένη τη σαφή ευκολία και το πιθανόν χα-
μηλότερο συνολικό κόστος της θεραπείας με α-
σπιρίνη, θα μπορούσε για λόγους ασφαλείας να 
συσταθεί η χορήγηση ασπιρίνης για τη δευτερο-
γενή πρόληψη ισχαιμικών αΕΕ σε ασθενείς με συ-
μπτωματική ΕαΣ. Εγείρεται όμως εύλογα το ερώ-
τημα εάν η μακροπρόθεσμη χορήγηση 1.300mg 
ασπιρίνης σε ημερήσια βάση μπορεί να παγιωθεί 
στην πράξη. αν και η μελέτη WASID προσέφερε 
σπουδαίες πληροφορίες για μια σημαντική υποο-
μάδα ασθενών, δε θεωρούμε ότι δίνει οριστική α-
πάντηση στο ερώτημα για την ιδανική φαρμακευτι-
κή αντιμετώπιση ασθενών με συμπτωματική ΕαΣ. 
Η αυστηρά και αποτελεσματικά ελεγχόμενη χορή-
γηση αντιπηκτικών και η διπλή αντιαιμοπεταλιακή 
αγωγή με συνδυασμό ασπιρίνης και κλοπιδογρέ-
λης θα μπορούσαν να αποτελέσουν εναλλακτικές 
λύσεις. Σχετικές τυχαιοποιημένες μελέτες θα μπο-
ρούσαν στο μέλλον να δώσουν σαφέστερες απα-
ντήσεις στα υπαρκτά ερωτήματα.

Επεμβατική – Ενδοαγγειακή 
αντιμετώπιση

Πέραν όμως των στοιχείων σχετικά με την απο-
τελεσματικότητα και την ασφάλεια της φαρμακευ-
τικής αντιμετώπισης ασθενών με αΕΕ ή ΠΙΕ λόγω 

ΕαΣ, η μελέτη WASID προσέφερε και πολύτιμες 
πληροφορίες για τη φυσική πορεία της νόσου και 
κυρίως για τον κίνδυνο υποτροπής. Διαπιστώθηκε 
λοιπόν ότι καθοριστική σημασία για την έκβαση 
των ασθενών παίζει ο βαθμός της στένωσης. Πιο 
συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των α-
σθενών με συμπτωματική ΕαΣ>70% ο κίνδυνος 
υποτροπής εντός του πρώτου κιόλας έτους φτά-
νει το 23%. αντιθέτως, οι ασθενείς με βαθμό στέ-
νωσης <70% διατρέχουν σαφώς χαμηλότερο ε-
τήσιο κίνδυνο υποτροπής (<10%). αξιοσημείωτη 
είναι και η διαπίστωση ότι οι γυναίκες διατρέχουν 
κατά 85% υψηλότερο κίνδυνο υποτροπής έναντι 
των ανδρών. Προκύπτει λοιπόν ότι μεταξύ των α-
σθενών με συμπτωματική ΕαΣ οι γυναίκες και οι 
ασθενείς με στενώσεις >70% αποτελούν μια ο-

μάδα εξαιρετικά υψηλού κινδύνου υποτροπής. 
Ποσοστά υποτροπής της τάξης του 23% είναι α-
πλώς απογοητευτικά, δείχνοντας ότι οι δυνατότη-
τες της συντηρητικής φαρμακευτικής αντιμετώπισης 
σε αυτές τις υποομάδες ασθενών είναι προφανέ-
στατα περιορισμένες. Εύλογα λοιπόν εγείρεται το 
ζήτημα της εφαρμογής άλλων εναλλακτικών θε-
ραπευτικών μεθόδων.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η εφαρμογή ενδοαγγει-
ακών θεραπευτικών μεθόδων στην καρδιολογία, 
όπως είναι η αγγειοπλαστική με μπαλονάκι, ενδε-
χομένως σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη τοπο-
θέτηση στεντ, έχει γίνει ευρύτατα αποδεκτή και δι-
αδεδομένη, αφού όμως πρώτα αποδείχτηκε η α-
σφάλεια και η αποτελεσματικότητά της στην αντι-
μετώπιση της στεφανιαίας νόσου. Ήταν σχεδόν α-
ναμενόμενη η απόπειρα εφαρμογής ανάλογων τε-
χνικών και σε ασθενείς με αΕΕ. αφενός η εξοικεί-
ωση με τις μεθόδους αυτές, αλλά κυρίως η ρα-
γδαία τεχνολογική πρόοδος που επέτρεψε την κα-
τασκευή ολοένα πιο εξελιγμένων και εύχρηστων 
συσκευών και συστημάτων, έθεσαν τη βάση για 
τη συνεχώς αυξανόμενη εφαρμογή ενδοαγγεια-
κών μεθόδων σε ασθενείς με διαταραχές της αι-
μάτωσης του εγκεφάλου. Οι ασθενείς με αθηρω-
ματικής αιτιολογίας ΕαΣ φαίνεται να απαρτίζουν 
μια ομοιογενή ομάδα που η ενδοαγγειακή θερα-
πευτική προσέγγιση δείχνει να είναι πολλά υπο-
σχόμενη. Ειδικότερα, οι ασθενείς με το σοβαρό-
τερο κίνδυνο υποτροπής, δηλαδή οι γυναίκες και 
κυρίως όσοι ασθενείς παρουσίαζαν συμπτωματι-
κή ΕαΣ>70%, είναι λογικό να αποτελούν και την 
ομάδα εκείνη που θα είχε, συγκριτικά με τη συ-
ντηρητική φαρμακευτική θεραπεία, το μέγιστο ό-

φελος από ενδεχόμενη ενδοαγγειακή θεραπευτι-
κή παρέμβαση.

απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή, ε-
δραίωση και διάδοση κάθε επεμβατικής θερα-
πευτικής μεθόδου είναι να παρουσιάζει τουλάχι-
στον παραπλήσιες, αν όχι χαμηλότερες, τιμές πε-
ριεπεμβατικής νοσηρότητας και θνητότητας από 
τις τιμές που καταγράφονται κατά τη φυσική πο-
ρεία της νόσου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη και οι ποικίλης βαρύτητας επι-
πλοκές, που είναι πιθανό να παρατηρηθούν κατά 
τη διάρκεια ενδοαγγειακής παρέμβασης. Η τοπι-
κή θρόμβωση της ήδη στενωμένης αρτηρίας και 
η εμβολή σε περιφερικότερα τμήματα του πεδίου 
άρδευσης της προσβεβλημένης αρτηρίας μπορεί 
να προκαλέσουν άμεσα νέο ισχαιμικό αΕΕ. Το ί-
διο μπορεί να συμβεί και σε περίπτωση αρτηρι-
ακού διαχωρισμού λόγω τραυματισμού του αγ-
γειακού τοιχώματος. Δραματική μπορεί να είναι η 
κατάληξη σε περιπτώσεις ρήξης του αρτηριακού 
τοιχώματος. Έναν από τους πλέον πολυσυζητημέ-
νους κινδύνους αποτελεί, κυρίως στις περιπτώσεις 
αγγειοπλαστικής με τοποθέτηση στεντ, η μηχανική 
απόφραξη της έκφυσης των διατιτραινόντων αρ-
τηριακών κλάδων της μέσης εγκεφαλικής και της 
βασικής αρτηρίας, με δυσάρεστο επακόλουθο το 
σχηματισμό εμφράκτων στο πεδίο άρδευσης των 
συγκεκριμένων αρτηριών (perforator stroke). Θα 
πρέπει να αποδειχτεί επιπλέον η μεσοπρόθεσμη 
και μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της με-
θόδου σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των υποτρο-
πών, αλλά και των θανάτων αγγειακής εγκεφαλι-
κής αιτιολογίας.

Έχοντας λοιπόν αρχικά απαντήσει στο ερώτημα 
ποιοι από τους ασθενείς με συμπτωματική ΕαΣ εί-
ναι οι πλέον ενδεδειγμένοι υποψήφιοι για ενδοαγ-
γειακή αντιμετώπιση, ένα δεύτερο πολύ σημαντι-
κό ερώτημα αφορά στην πλέον κατάλληλη χρονι-
κή στιγμή για την πραγματοποίηση της όποιας πα-
ρέμβασης. Τα υπάρχοντα στοιχεία δείχνουν ότι, σε 
αναλογία με το τι ισχύει για τη χειρουργική αντιμε-
τώπιση της συμπτωματικής στένωση της εξωκρά-
νιας μοίρας της έσω καρωτίδας, έτσι κι εδώ η τα-
χεία παρέμβαση, κατά προτίμηση εντός των πρώ-
των δύο εβδομάδων, επιφέρει το καλύτερο α-
ποτέλεσμα. αναπάντητο παραμένει και πιθανό-
τατα θα παραμείνει το ερώτημα ποιος είναι ο κα-
τάλληλος, και κάτω από ποιες συνθήκες, για να 
προβεί στην ενδοαγγειακή αντιμετώπιση συμπτω-
ματικών ασθενών με ΕαΣ. Ενώ είναι σαφές κάτω 
από ποιες προϋποθέσεις ασφαλείας, δηλαδή χα-
μηλής περιεγχειρητικής νοσηρότητας, μια αγγειο-
χειρουργική ομάδα κρίνεται ικανή να αναλάβει τη 
διενέργεια ενδαρτηρεκτομής σε ασθενείς με συ-
μπτωματικές ή ασυμπτωματικές εξωκράνιες στε-
νώσεις της καρωτίδας, δεν υπάρχουν αντίστοιχα 
στοιχεία ή συστάσεις σχετικά με την ενδοαγγειακή 
αντιμετώπιση ΕαΣ.

Το τελευταίο και επίσης πολύ σημαντικό ερώτη-
μα που εγείρεται, είναι ποια από τις διαθέσιμες με-
θόδους ενδοαγγειακής παρέμβασης είναι η πλέ-
ον ασφαλής και αποτελεσματική, άρα και η πλέον 
κατάλληλη. Η κλασσική αγγειοπλαστική που αρ-
χικά εφαρμόστηκε βασιζόμενη στην αντίστοιχη ε-
μπειρία με τις στεφανιαίες αρτηρίες χαρακτηρίστη-
κε από απαράδεκτα υψηλά ποσοστά περιεπεμβα-
τικής νοσηρότητας και θνητότητας (28%). Τα πο-
σοστά αυτά περιορίστηκαν σημαντικά με την τρο-
ποποίηση της μεθόδου και τη χρήση μπαλονιών 
μικρότερης διαμέτρου καθώς και τη βραδύτερη 
εμφύσηση αέρα στο μπαλονάκι (3,2-5,8%). και 
κάτω από αυτές τις όντως καλύτερες συνθήκες α-

Σύμφωνα με τη μελέτη WASID και 
με δεδομένη τη σαφή ευκολία και 
το πιθανόν χαμηλότερο συνολικό 
κόστος της θεραπείας με ασπιρίνη, θα 
μπορούσε για λόγους ασφαλείας να 
συσταθεί η χορήγηση ασπιρίνης για 
τη δευτερογενή πρόληψη ισχαιμικών 
ΑΕΕ σε ασθενείς με συμπτωματική 
ΕΑΣ. Εγείρεται όμως εύλογα το ε-
ρώ  τημα εάν η μακροπρόθεσμη χο -
ρήγηση 1.300mg ασπιρίνης σε η-
με  ρήσια βάση μπορεί να παγιωθεί 
στην πράξη 
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6σφάλειας παρέμειναν ως αδύναμα σημεία της με-
θόδου η ανεπαρκής επανασηραγγοποίηση (υπο-
λειμματική στένωση στο 40% των περιπτώσεων) 
και διάρκεια του αποτελέσματος (επαναστένωση 
στο σημείο της βλάβης στο 20% των περιπτώ-
σεων). Όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο βάσει 
των αντίστοιχων εξελίξεων στον τομέα της επεμ-
βατικής καρδιολογίας, έτσι και στην ενδοαγγεια-
κή αντιμετώπιση ΕαΣ, ο συνδυασμός αγγειοπλα-
στικής με μπαλονάκι και τοποθέτησης μεταλλικού 
στεντ ήταν το επόμενο βήμα. αξιοπρόσεκτες ήταν 
οι διαφορές που καταγράφηκαν μεταξύ των δια-
φόρων κέντρων που εφάρμοσαν τη μέθοδο αυ-
τή, σε ό,τι αφορά την περιεπεμβατική νοσηρότητα 
και θνητότητα, η οποία κυμάνθηκε μεταξύ 0% και 
36%. Ο συνδυασμός αγγειοπλαστικής και στεντ υ-
περτερεί εν μέρει έναντι της απλής αγγειοπλαστι-
κής, δεδομένου ότι υπολειμματική στένωση πα-
ρατηρήθηκε σε ποσοστό μικρότερο του 10% των 
περιπτώσεων. Το ποσοστό επαναστένωσης εντός 
του στεντ ήταν όμως με περίπου 32% σαφώς ψη-
λότερο. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι μεγά-
λο μέρος των δημοσιευμένων δεδομένων αφορά 
στη χρήση των συστημάτων Neurolink και Apollo. 
Όμως το πρώτο εκ των δύο συστημάτων, πιθανόν 
για εμπορικούς λόγους, δεν είναι πλέον διαθέσι-
μο στην αγορά, ενώ το δεύτερο –τουλάχιστον μέ-
χρι πρότινος- διατίθετο μόνο στην κίνα. Στο προ-
σκήνιο έχει πλέον έρθει ένα σύστημα που φέρει 
αυτο-εκπτυσσόμενο στεντ. Πρόκειται για το σύστη-
μα Wingspan, το οποίο χρησιμοποιείται σε ασθε-
νείς με συμπτωματική ΕαΣ >50% κατόπιν ειδικής 
άδειας από τον αμερικανικό οργανισμό τροφίμων 
και φαρμάκων (FDA). Τα πρώτα αποτελέσματα κρί-
νονται ικανοποιητικά. Υπολειμματική στένωση πα-
ρατηρήθηκε στο 30% των περιπτώσεων, ενώ ε-
παναστένωση εντός του στεντ μόλις στο 10,3%. Η 
περιεπεμβατική θνητότητα και νοσηρότητα έφτα-
σαν στο 6,4%. Τέλος, ως μια επιπλέον δυνατότη-
τα ενδοαγγειακής παρέμβασης, προβάλλει πλέ-
ον και η χρήση εμποτισμένων με ειδικές φαρμα-
κευτικές ουσίες στεντ. Η χρήση τους σε ασθενείς 
με βλάβες των στεφανιαίων αρτηριών σχετίστη-
κε με θεαματική μείωση του κινδύνου επαναστέ-
νωσης εντός του στεντ από 30% σε μόλις 5% των 
ασθενών. Τα αντίστοιχα δεδομένα από τη χρήση 
αυτών των στεντ σε ασθενείς με ΕαΣ είναι εξαιρε-
τικά περιορισμένα. ως μέθοδος φαίνεται να είναι 
όντως ασφαλής. Προβληματισμό προκαλεί όμως 
το γεγονός αφενός ότι δεν είναι γνωστό κατά πό-
σο οι ουσίες με τις οποίες εμποτίζονται τα στεντ έ-
χουν άμεση τοξική δράση στο τοίχωμα των εγκε-
φαλικών αρτηριών κι αφετέρου ότι οι ασθενείς θα 
πρέπει για μεγάλο χρονικό διάστημα να λαμβά-
νουν διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (κλοπιδο-
γρέλη και ασπιρίνη), με όσους κινδύνους αυτό εν-
δεχομένως ενέχει.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω στοιχεία, γίνεται 
σαφές ότι η ενδοαγγειακή αντιμετώπιση συμπτω-
ματικών ΕαΣ έχει μέλλον. Τα υπάρχοντα δεδομέ-
να είναι ενθαρρυντικά, χωρίς όμως να επιτρέπουν 
κάποιο ουσιαστικό συμπέρασμα. Οι προαναφερ-
θείσες 4 μέθοδοι έχουν σημαντικότατες διαφορές 
και τεχνικές ιδιαιτερότητες, με αποτέλεσμα να μην 
είναι δυνατή η απευθείας σύγκριση μεταξύ τους. 
Δεν μπορεί με άλλα λόγια να υποστηρίξει κανείς 
με αξιοπιστία την απόλυτη υπεροχή κάποιας εκ των 
μεθόδων έναντι των άλλων. για τους ίδιους ακρι-
βώς λόγους που προαναφέραμε, είναι επίσης α-
δύνατο να οδηγηθεί κανείς σε αθροιστικά συμπε-
ράσματα, υποστηρίζοντας γενικότερα ότι η ενδο-
αγγειακή αντιμετώπιση –έστω σε συγκεκριμένους 

ασθενείς– υπερέχει έναντι της συντηρητικής αγω-
γής. Η πραγματικότητα αντικατοπτρίζεται ρεαλιστι-
κά στις οδηγίες δευτερογενούς πρόληψης που έ-
χουν εκδώσει ή πρόκειται άμεσα να εκδώσουν η 
αμερικανική (AHA/ASA) και η Ευρωπαϊκή (ESO) 
Οργάνωση αγγειακών Εγκεφαλικών Νοσημάτων, 
αντίστοιχα. Σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες αυτές, 
παραμένει προς το παρόν ασαφές το όφελος από 
την εφαρμογή ενδοαγγειακών τεχνικών σε ασθε-
νείς με συμπτωματική ΕαΣ. Οι τεχνικές αυτές θε-
ωρείται ότι για τη συγκεκριμένη νόσο βρίσκονται 
ακόμη σε ερευνητικό στάδιο.

Συμπεράσματα

Η κατά τα τελευταία χρόνια σοβαρή ενασχόληση 
με την αθηρωματική νόσο της ενδοκράνιας μοί-
ρας των αρτηριών που τροφοδοτούν τον εγκέφα-
λο, παρείχε σημαντικές πληροφορίες τόσο για τη 
φυσική πορεία της νόσου, όσο και για τις δυνατό-
τητες δευτερογενούς πρόληψης. Σήμερα, γνωρί-
ζουμε σαφώς περισσότερα από ό,τι πριν από λί-
γα χρόνια. Όμως, πολλά ερωτήματα παραμένουν 
ανοιχτά και είναι αμφίβολο εάν και κατά πόσο θα 
μπορέσουν να απαντηθούν στο μέλλον.

Σε ό,τι αφορά τη συντηρητική αντιμετώπιση, έ-
χει προταθεί από τη μελέτη WASID η για λόγους 
ασφαλείας προτίμηση της χορήγησης ασπιρίνης 
(σε υψηλότατη δόση) έναντι της θεραπείας με α-
ντιπηκτικά. 

Όμως, ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης μελέ-
της, με άλλα λόγια τα δοσολογικά σχήματα, αλλά 
και η ανεπάρκεια του ελέγχου σε ό,τι αφορά την 
ορθή χορήγηση αντιπηκτικών, καθώς και το σύ-
ντομο διάστημα παρακολούθησης των ασθενών, 
δεν πείθουν ότι η σωστά ελεγχόμενη αντιπηκτική 
αγωγή δεν έχει θέση στη δευτερογενή πρόληψη 
ασθενών με ΕαΣ. Στοιχεία σχετικά με τη διπλή α-
ντιαιμοπεταλιακή αγωγή με συνδυασμό κλοπιδο-
γρέλης και ασπιρίνης σε ασθενείς με ΕαΣ θα εί-
χαν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δυστυχώς όμως, δεν 
έχουν γίνει σχετικές μελέτες. αδιευκρίνιστος πα-
ραμένει ο ρόλος που θα μπορούσε να παίξει σε 
περιπτώσεις ΕαΣ η χορήγηση στατίνης.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την ενδοαγγειακή αντιμε-
τώπιση της συμπτωματικής ΕαΣ, τα υπάρχοντα 
στοιχεία θεωρούνται ενθαρρυντικά. Η προσεκτι-
κή καταγραφή και συλλογή περαιτέρω δεδομέ-
νων θα είναι πολύτιμη και θα δώσει τη δυνατό-

τητα να κατανοήσουμε τις όποιες αδυναμίες, κα-
θώς και τα πλεονεκτήματα των διαφόρων μεθό-
δων. Θα μπορέσουν επίσης να εκτιμηθούν και 
τα ενδεχόμενα μακροπρόθεσμα οφέλη της ε-
πεμβατικής θεραπείας, δεδομένου ότι το οικο-
νομικό κόστος των ενδοαγγειακών μεθόδων εί-
ναι δυσβάσταχτο. 

λαμβάνοντας υπόψη την παράμετρο αυτή, κα-
θώς και την κατάσταση του ασφαλιστικού συστή-
ματος, είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι η καθι-
έρωση των επεμβατικών μεθόδων προϋποθέτει 
την πέρα από κάθε αμφισβήτηση τεκμηρίωση της 
υπεροχής τους έναντι της συντηρητικής φαρμα-
κευτικής αγωγής. Σε αντίθετη περίπτωση, η επι-
λογή μιας σαφώς ακριβότερης και όχι αποτελε-
σματικότερης μεθόδου θα εγείρει πολλά ερωτή-
ματα, ακόμη και ηθικής τάξεως.

Σαφέστερες λοιπόν απαντήσεις στο μείζον ερώ-
τημα που αφορά στην επιλογή μεταξύ συντηρη-
τικής και επεμβατικής θεραπείας σε ασθενείς με 
ΕαΣ, θα μπορέσουν να δώσουν μόνο προοπτι-
κές τυχαιοποιημένες μελέτες, που θα συγκρίνουν 
άμεσα τις δύο αυτές θεραπευτικές προσεγγίσεις. 
και σε αυτή όμως την περίπτωση, σημαντικό ρό-
λο θα παίξει αφενός το ποια φαρμακευτική αγω-
γή και σε ποια δόση θα χορηγηθεί κι αφετέρου 
ποια από τις διαθέσιμες μεθόδους ενδοαγγεια-
κής παρέμβασης θα επιλεγεί. Δεν είναι σίγουρο 
εάν θα δοθούν οριστικές απαντήσεις στα θέμα-
τα που παραμένουν ανοιχτά. Σίγουρο είναι όμως 
ότι ο κλινικός ιατρός θα έχει στο μέλλον ακόμη 
περισσότερα δεδομένα και γνώσεις, προκειμένου 
να είναι σε θέση με σύνεση και υπευθυνότητα να 
αποφασίσει για τον ενδεδειγμένο τρόπο αντιμε-
τώπισης κάθε ασθενούς με συμπτωματική ενδο-
κράνια στένωση.
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