
1 

 

 

 

Σεπκμθμβζηυ Δηπαζδεοηζηυ Ίδνοια Κνήηδξ 

πμθή Σεπκμθμβίαξ Γεςπμκίαξ & Σεπκμθμβίαξ Σνμθίιςκ 

Σιήια Γζαηνμθήξ & Γζαζημθμβίαξ  

 

 

Πηοπζαηή ενβαζία ιε εέια: 

«Γεοηενμβεκήξ δζαηνμθζηή πνυθδρδ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο» 

 

 

Δπζιέθεζα: Βενφημηημξ  Κςκζηακηίκμξ 

                  Παπαβεςνβίμο Δθέκδ 

         

 

                    

Δπζαθέπμοζα Καεδβήηνζα: Υαηγή Βαζζθζηή  

                      

 

 

δηεία, 2015 

 

 



2 

 

 

 

Technological Educational Institute of Crete 

School of Agricultural and Food Technology 

Department of Nutrition and Dietetics 

 

 

Thesis title: 

―Secondary dietary prevention of stroke‖ 

 

Edited by: Verykokkos Konstantinos 

                  Papageorgiou Eleni 

 

                    

 

Supervised by: Chatzi Vasiliki 

                      

 

 

Sitia, 2015 

 

 

 



3 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σμ εβηεθαθζηυ απμηεθεί έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα πνμαθήιαηα οβείαξ, ηαεχξ είκαζ δ ηνίηδ 

ηαηά ζεζνά αζηία εακάημο, ιεηά ηδ ζηεθακζαία κυζμ ηαζ ημκ ηανηίκμ. Απμηεθεί επίζδξ έκα 

ζδιακηζηυ ημζκςκζηυ πνυαθδια, δζυηζ είκαζ δ ζοπκυηενδ αζηία πνυκζαξ δοζθεζημονβίαξ ηαζ 

ακαπδνίαξ. 

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ πηοπζαηήξ ενβαζίαξ ήηακ κα δζενεοκήζεζ ημκ νυθμ ηδξ 

δζαηνμθήξ ζηδ δεοηενμβεκή πνυθδρδ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο, δδθαδή ζηδκ 

απμηαηαζηάζδ ηαζ ζηδκ πνυθδρδ εκυξ επυιεκμο ζοιαάιαημξ, εκζζπφμκηαξ ημκ νυθμ ηδξ 

θανιαηεοηζηήξ αβςβήξ. ηδκ πανμφζα ενβαζία ανπζηά δίκμκηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ ααζζηή 

θεζημονβία ηαζ θοζζμθμβία ημο εβηεθάθμο. ηδ ζοκέπεζα επελδβμφκηαζ ηα αίηζα ηαζ δ 

παεμθοζζμθμβία, ηα ζοιπηχιαηα ηαζ μζ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο ηδξ κυζμο. Ακαθφμκηαζ 

εηηεκχξ ηα ζοκμδά δζαηνμθζηά πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγεζ έκαξ αζεεκήξ ιε εβηεθαθζηυ 

επεζζυδζμ, ηυζμ ζηδκ μλεία θάζδ υζμ ηαζ ζηδ θάζδ ηδξ απμηαηάζηαζδξ ηαζ βίκεηαζ εηηεκήξ 

ακαθμνά ζημοξ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο πνυηθδζδξ εκυξ δεφηενμο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ιε 

έιθαζδ ζηδ δζαηνμθζηή πανέιααζδ ηαζ ημοξ ζπεηζγυιεκμοξ ιε αοηή πανάβμκηεξ, αάζεζ ηςκ 

πζμ πνυζθαηςκ αζαθζμβναθζηχκ ακαθμνχκ. 

Ζ δζαηνμθή παίγεζ πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ ζε υθα ηα ζηάδζα ηδξ κυζμο. Oζ 

ζδιακηζηυηενμζ ηνμπμπμζδζζιμζ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο είκαζ άιεζα ζοκδεδειέκμζ ιε ηδ 

δζαηνμθή, βεβμκυξ πμο εκζζπφεζ ηδκ ακάβηδ ηδξ δζαηνμθζηήξ αλζμθυβδζδξ ηαζ ηδξ 

δζαηνμθζηήξ πανέιααζδξ. Απαναίηδηδ είκαζ δ ζοκέπζζδ ηδξ δζελαβςβήξ επζδδιζμθυβζηχκ 

ιεθεηχκ ιε ορδθυ επίπεδμ εκδείλεςκ, χζηε κα ηαημπονςεεί δ ζπμοδαζυηδηα ηδξ δζαηνμθήξ 

ηαζ ζηδ δεοηενμβεκή πνυθδρδ. Δπίζδξ, έιθαζδ πνέπεζ κα δμεεί ζημ ημιιάηζ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

ηςκ αζεεκχκ ιε εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, έηζζ χζηε κα ηαηακμήζμοκ ηδ ζδιαζία ημο οβζεζκμφ 

ηνυπμο γςήξ. Έπεζ απμδεζπεεί, ιέζς πθδεχναξ ιεθεηχκ, υηζ δ οζμεέηδζδ εκυξ Μεζμβεζαημφ 

πνμηφπμο δζαηνμθήξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηαηηζηή άζηδζδ, ιπμνεί κα ιεζχζεζ ημκ ηίκδοκμ 

επακειθάκζζδξ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο, επζδνχκηαξ αεθηζςηζηά ζε πμθθμφξ πανάβμκηεξ 

ηζκδφκμο. Σέθμξ, ζδιακηζηυ είκαζ κα ακαθεθενεεζ ηαζ δ επζιένμοξ επίδναζδ ηςκ ενεπηζηχκ 

ζοζηαηζηχκ ζηδ ιείςζδ ημο ηζκδφκμο επακειθάκζζδξ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. 

 

Λέμεηο-Κιεηδηά: εβηεθαθζηυ, TIA, CVD, δζααήηδξ, οπένηαζδ, δοζθζπζδαζιία, δεοηενμβεκήξ 

πνυθδρδ, Μεζμβεζαηή δζαηνμθή. 
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ABSTRACT 

Stroke remains a major healthcare issue, as it is the third leading cause of death after coronary 

heart disease and cancer. It constitutes also an important social problem, because it is a 

leading cause of functional impairments and disabilities. 

The aim of the thesis was to analyze the importance of nutrition in secondary 

prevention of stroke, that is rehabilitation and prevention of a recurrent episode, reinforcing 

the role of the medication. At first, it is presented the basic functions and physiology of the 

brain. In continuation, determinants, pathophysiology and symptoms of the disease are 

explained. Common nutritional problems that are faced by a stroke patient are extensively 

analyzed, regarding both acute and rehabilitation phase, as well as the risk factors for a 

recurrent stroke are fully described, focusing on nutritional intervention on each determinant 

liked to diet, according to the latest evidence-based research. 

Nutrition plays very important role in all the disease stages. The most important 

modifiable risk factors are directly linked to diet, and special emphasis should be given on 

nutritional assessment and dietary intervention. It is necessary to conduct more 

epidemiological studies providing high level of evidence to ensure the importance of nutrition 

in the secondary prevention. Emphasis should also be given in the training of stroke patients, 

in order to understand the importance of following a healthy lifestyle. It has been 

demonstrated by many studies that the adoption of a standard Mediterranean dietary pattern 

combined with regular exercise, can reduce the risk of a recurrent stroke as it improves the 

detrimental effect of risk factors. Finally, it shoulb be also mentioned the indiviudal effect of 

nutrients in reducing the risk of a recurrent stroke. 

 

Keywords: stroke, TIA, CVD, diabetes mellitus, hypertension, dyslipidemia, secondary 

prevention, Mediterranean diet. 

 

 

  



5 

 

Πίνακας περιεχομένων 
ΔΗΑΓΧΓΖ ............................................................................................................................... 7 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ, ΔΗΚΟΝΧΝ ΚΑΗ ΥΖΜΑΣΧΝ .............................................. 8 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΧΝ ............................................................................... 10 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Αλαηνκία θαη θπζηνινγία ηνπ εγθεθάινπ θαη ηεο αηκάησζήο ηνπ ........ 13 

1.1 Αλαηνκία θαη θπζηνινγία ηνπ εγθεθάινπ.............................................................. 13 

1.1.1 Σα εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα .......................................................................... 13 

1.1.2 Βαζηθά γάγγιηα ............................................................................................. 14 

1.1.3 Παξεγθεθαιίδα ............................................................................................. 15 

1.1.4 Δγθεθαιηθό ζηέιερνο .................................................................................... 15 

1.1.5 Νσηηαίνο κπειόο ........................................................................................... 16 

1.2 Αλαηνκία λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο ............................................................................. 17 

1.2.1 Νεπξώλεο ....................................................................................................... 17 

1.2.2 Νεπξόγινηα .................................................................................................... 18 

1.2.3 Μπειίλε ......................................................................................................... 18 

1.3 Αλαηνκία ηεο εγθεθαιηθήο θπθινθνξίαο .............................................................. 19 

1.3.1 Σν ζύζηεκα ησλ έζσ θαξσηίδσλ ................................................................ 20 

1.3.2 Σν ζπνλδπινβαζηθό ζύζηεκα ...................................................................... 21 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Παζνθπζηνινγία θαη αίηηα Δγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ .............................. 22 

2.1  Φπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ .................................................................. 22 

2.2 Παζνθπζηνινγία ηζραηκίαο εγθεθάινπ ...................................................................... 23 

2.2.1 Δζηηαθόο ηζραηκηθόο ηξαπκαηηζκόο ................................................................... 23 

2.2.2 Δγθεθαιηθή ξνή αίκαηνο ..................................................................................... 24 

2.2.3 Μεραληζκόο λεπξσληθνύ ηξαπκαηηζκνύ ............................................................ 25 

2.2.4 Ηζραηκηθή παξαζθηά (ischemic penumbra) ........................................................ 26 

2.2.5 Θάλαηνο ηνπ λεπξώλα .......................................................................................... 27 

2.3 Αίηηα ηζραηκίαο εγθεθάινπ ......................................................................................... 28 

2.4 Παζνθπζηνινγία αηκνξξαγίαο εγθεθάινπ ................................................................. 35 

2.4.1 Παζνθπζηνινγία θαη αίηηα ελδνεγθεθαιηθήο αηκνξξαγίαο .............................. 36 

2.4.2 Παζνθπζηνινγία θαη αίηηα ππαξαρλνεηδνύο αηκνξξαγίαο (κε ηξαπκαηηθήο) . 40 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ ............................. 44 

3.1 Γηάθξηζε ηύπσλ εγθεθαιηθνύ ................................................................................. 44 

3.1.1 Ηζραηκηθό εγθεθαιηθό ................................................................................... 45 



6 

 

3.1.2 Αηκνξξαγηθό εγθεθαιηθό ............................................................................. 45 

3.1.3 Παξνδηθό ηζραηκηθό επεηζόδην (Π.Η.Δ.) ...................................................... 46 

3.2 εκάδηα εκθάληζεο θαη ζπκπηώκαηα .................................................................... 47 

3.2.1 εκάδηα εκθάληζεο θαη ζπκπηώκαηα ηζραηκηθνύ εγθεθαιηθνύ .................. 

  ........................................................................................................................ 47 

3.2.2 εκάδηα εκθάληζεο θαη ζπκπηώκαηα Π.Η.Δ. ............................................. 49 

3.2.3 εκάδηα εκθάληζεο θαη ζπκπηώκαηα αηκνξξαγηθνύ εγθεθαιηθνύ ................. 50 

3.3 Πξόγλσζε θαη επηδεκηνινγία ..................................................................................... 51 

3.3.1 Δπηδεκηνινγία ησλ Αγγεηαθώλ Δγθεθαιηθώλ Δπεηζνδίσλ .............................. 51 

3.3.2 Πξόγλσζε εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ ................................................................... 53 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: Πξσηνγελήο πξόιεςε θαη εθδήισζε πξώηνπ εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ55 

4.1 Παξάγνληεο θηλδύλνπ .................................................................................................. 55 

4.1.1 Γεληθά κε ηξνπνπνηήζηκνη παξάγνληεο θηλδύλνπ.............................................. 55 

4.1.2 Καιά απνδεδεηγκέλνη θαη ηξνπνπνηήζηκνη παξάγνληεο θηλδύλνπ ................... 57 

4.1.3 Όρη θαη ηόζν θαιά απνδεδεηγκέλνη/ πηζαλόλ ηξνπνπνηήζηκνη παξάγνληεο 

θηλδύλνπ ......................................................................................................................... 60 

4.2 Πξσηνγελήο πξόιεςε ................................................................................................. 63 

4.3 Δθδήισζε πξώηνπ εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ ............................................................ 71 

4.4 Δλδνλνζνθνκεηαθή δηάγλσζε θαη γεληθή αληηκεηώπηζε ......................................... 73 

4.4.1 Γεληθή ζεξαπεία ΑΔΔ .......................................................................................... 76 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: πλνδά δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα θαη δηαηξνθηθή παξέκβαζε ............... 78 

5.1 πλνδά δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα ............................................................................... 79 

5.1.1 Τπνζξεςία ............................................................................................................ 79 

5.1.2 Γπζθαγία ............................................................................................................... 87 

5.1.3 Μεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο ..................................................................................... 93 

5.1.4 Παρπζαξθία .......................................................................................................... 97 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: Γεπηεξνγελήο πξόιεςε θαη ν ξόινο ηεο δηαηξνθήο ................................ 99 

6.1 Γεπηεξνγελήο πξόιεςε ............................................................................................... 99 

6.2 Θξεπηηθά πζηαηηθά Σξνθίκσλ ζηελ  Πξόιεςε ησλ Α.Δ.Δ ................................ 123 

6.3 Σξόθηκα θαη Πνηά πνπ πκβάιινπλ ζηελ  Πξόιεςε ησλ Α.Δ.Δ .......................... 135 

ΔΠΗΛΟΓΟ .......................................................................................................................... 142 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ .................................................................................................................. 143 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ...................................................................................................................... 154 



7 

 

EIΑΓΧΓΖ 

 

Δβηεθαθζηυ ή αββεζαηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ (Cerebral Vascular Attack - CVA) είκαζ δ 

ηαπεία απχθεζα ηδξ θοζζμθμβζηήξ θεζημονβίαξ ημο εβηεθάθμο, πμο πνμηαθείηαζ απυ 

δζαηαναπή ζηδκ πανμπή αίιαημξ πνμξ ημκ εβηέθαθμ. Δίκαζ ημ απμηέθεζια ζζπαζιίαξ 

(ιεζςιέκδξ νμήξ αίιαημξ), είηε θυβς απυθναλδξ, πνμηαθμφιεκδξ απυ ενυιαςζδ ή 

ανηδνζαηή ειαμθή, είηε ελαζηίαξ αζιμνναβίαξ. Χξ απμηέθεζια, δ πνμζαεαθδιέκδ πενζμπή 

ημο εβηεθάθμο οπμθεζημονβεί, ιε ζοκέπεζα ηδκ πνυηθδζδ ηζκδηζηχκ, κεονμθμβζηχκ ηαζ 

δζακμδηζηχκ δοζθεζημονβζχκ ή/ηαζ ακαπδνζχκ.  

Σμ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ είκαζ ιζα επείβμοζα ηθζκζηή ηαηάζηαζδ ηαζ ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ ιυκζιεξ αθάαεξ, επζπθμηέξ, αηυιδ ηαζ εάκαημ. Οζ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο, είκαζ 

ημ βήναξ, δ οπένηαζδ, ηάπμζμ πνμδβμφιεκμ εβηεθαθζηυ  επεζζυδζμ, έκα πανμδζηυ 

ζζπαζιζηυ επεζζυδζμ, μ δζααήηδξ,  δ ορδθή πμθδζηενυθδ, ημ ηάπκζζια, δ ημθπζηή 

ιανιανοβή η.ά. Ο πζμ ζδιακηζηυξ ηνμπμπμζήζζιμξ πανάβμκηαξ βζα εβηεθαθζηυ είκαζ δ 

ανηδνζαηή πίεζδ, βζ‘ αοηυ πνέπεζ κα δζαηδνείηαζ ζηα θοζζμθμβζηά επίπεδα.  

ηδκ Αιενζηή ηάεε πνυκμ πενίπμο 795.000 άκενςπμζ παεαίκμοκ εβηεθαθζηυ, εη 

ηςκ μπμίςκ  610.000 βζα πνχηδ θμνά. Γεκζηά, 6,4 εηαημιιφνζα άκενςπμζ επζγμφκ ιεηά 

απυ εβηεθαθζηυ, εκχ 134.000 ηάεε πνυκμ πεεαίκμοκ απυ αοηυ. διακηζηυ πνυαθδια 

απμηεθεί ηαζ ημ μζημκμιζηυ ηυζημξ. Υαναηηδνζζηζηά, ημ 2010 δαπακήεδηακ 73,7 

δζζεηαημιιφνζα δμθάνζα βζα ηδ θνμκηίδα αζεεκχκ ιε εβηεθαθζηυ. 

Σμ εβηεθαθζηυ, ζοκήεςξ, εεναπεφεηαζ εκδμκμζμημιεζαηά ηαζ ακάθμβα ιε ηδ θφζδ 

ημο πνήγεζ δζαθμνεηζηήξ ζαηνζηήξ ηαζ δζαηνμθζηήξ πνμζέββζζδξ. 

Ζ δζαηνμθζηή ηαηάζηαζδ ημο αζεεκή επδνεάγεηαζ απυ ημ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, 

ηαζ ζοκήεςξ ζοκμδεφεηαζ απυ δοζημθία ζηδ ιάζδζδ, δοζθαβία, ακμνελία ή/ηαζ άθθα 

ζοκαθή πνμαθήιαηα, ιε ημκ ηίκδοκμ οπμενερίαξ κα είκαζ ζδζαίηενα αολδιέκμξ ζε αοηήκ 

ηδκ ηαηδβμνία αζεεκχκ. Δπζπθέμκ, έκα εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ιπμνεί έπεζ επζπηχζεζξ ηυζμ 

ζηδκ ηζκδηζηή υζμ ηαζ ζηδ δζακμδηζηή ηαηάζηαζδ ημο αζεεκμφξ, βεβμκυξ πμο δοζπεναίκεζ 

ηδκ αοημζοκηήνδζή ημο. ε ηάεε πενίπηςζδ ααζζηυ ιέθδια ηδξ εεναπεοηζηήξ μιάδαξ 

είκαζ δ πνυθδρδ ζε υθα ηα επίπεδα ηδξ οπμενερίαξ, ηαεχξ ηα πενζζζυηενα πενζζηαηζηά 

εβηεθαθζημφ πμο ηαηαθήβμοκ ζε δοζθεζημονβίεξ, μδδβμφκηαζ αναποπνυεεζια ή 

ιαηνμπνυεεζια ζε οπμενερία, δ μπμία ηαηαθήβεζ κα είκαζ δ μοζζαζηζηή αζηία εακάημο 

πανά ημ εβηεθαθζηυ.  
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http://www.slideshare.com/
http://www.slideshare.com/
http://www.slideshare.com/
http://www.slideshare.com/
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http://www.netterimages.com/
http://www.netterimages.com/
http://www.clicktocurecancer.info/
http://www.netterimages.com/
http://www.netterimages.com/
http://www.netterimages.com/
http://www.netterimages.com/
http://www.netterimages.com/
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΧΝ 

 

ACC American College of Cardiology 

ADA American Diabetes Association 

AHA American Heart Association 

APMA 4-aminophenylmercuric acetate 

ASA American Stroke Association 

BMI Body Mass Index 

CAD Coronary Artery Disease 

CAGE Cut down, Annoyed, Guilty, and Eye-opener 

CAPRIE Clopidogrel Versus Aspirin in patients at risk of ischaemic 

events 

CBF Cerebral Blood Flow 

CEE Conjugated Equine Estrogens 

CHARISMA Clopidogrel for High Atherothrombotic Risk and Ischemic 

Stabilization, Management, and Avoidance 

CI Confidence Interval 

CMRglc Cerebral Metabolic Rate of glucose consumption 

CMRO2 Cerebral Metabolic Rate of O2 

CPAP Continuous Positive Airway Pressure 

CRP C-reactive protein 

CT Computed Tomography 

CVD Cardiovascular Disease 

DASH Dietary Approaches to Stop Hypertension 

DHA Docosahexaenoic Acid 

DNA Deoxyribonucleic Acid 

EDV Endothelium Dependent Vasodilation 

ΔΡΑ Eicosapentaenoic Acid 

ESO European Stroke Organization 

F.A.S.T. Facial drooping, Arm weakness, Speech difficulties, Time 

FOOD(trial) Feed Or Ordinary Diet (trial) 

GUSS Gugging Swallowing Screen 

HbA1c Hemoglobin A1c 

HDL-C High-Density Lipoprotein Cholesterol 

http://www.emedicinehealth.com/hemoglobin_a1c_hba1c/article_em.htm
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HOPE Heart Outcomes Prevention Evaluation 

HR Hazard Ratio 

H2O Dihydrogen Monoxide (water) 

ICH Intracerebral Hemorrhage 

IHD Ischemic Heart Disease 

INR International Normalized Ratio 

INTERSTROKE Risk factors for ischaemic and intracerebral haemorrhagic 

stroke in 22 countries 

LDL-C Low-Density Lipoprotein Cholesterol 

LP-pla2 Lipoprotein-associated phospholipase A2 

MATCH Medication Aids for Tobacco Cessation and Health 

MEDFICTS Meats, Eggs, Dairy, Frying Foods, In baked goods, 

Convenience foods, Table fats, Snack 

ΜΝΑ Mini Nutritional Assessment 

MPA Medroxyprogesterone Acetate 

MRI Magnetic resonance imaging 

NASCET North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial 

NCEP National Cholesterol Educational Program 

NCEP ATP III 
National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel 

III 

NIHSS National Institutes of Health Stroke Scale 

NMDA N-methyl-d-aspartate 

NO Nitric Oxide 

OR Odds Ratio 

O2 Oxygen consumption 

Ο2ΔF O2 Ejection Fraction 

PATS Post-stroke Antihypertensive Treatment Study 

PCO2 Partial Pressure of Carbon Dioxide 

ΡΔΜ Protein-Energy Malnutrition 

PFO Patent Foramen Ovale 

PICA Posterior Inferior Cerebellar Artery 

PROactive PROspective pioglitAzone Clinical Trial In macroVascular 

Events 

ProFESS Prevention Regimen for Effectively Avoiding Second Strokes 

PROGRESS Perindopril Protection Against Recurrent Stroke Study 

https://en.wikipedia.org/wiki/Posterior_inferior_cerebellar_artery
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REAP Rapid Eating Assessment for Patients 

ROSIER Recognition of Stroke in the Emergency Room 

RR Relative Risk 

SAFA Saturated Fats 

SGA Subjective Global Assessment 

SPARCL Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol 

Levels 

TC Total Cholesterol 

ΣΔΔ Total Energy Expenditure 

TG Triglycerides 

ΣΗΑ Transient Ischemic Attack 

TLC Therapeutic Lifestyle Changes 

U:C Urine:Creatinine 

VITAL VITamin D and OmegA-3 TriaL 

WHO World Health Organization 

WSA World Stroke Association 

ΑΔΔ Αββεζαηυ Δβηεθαθζηυ Δπεζζυδζμ 

ΑΠ Ανηδνζαηή Πίεζδ 

ΓΜ Γείηηδξ Μάγαξ χιαημξ 

ΔΚΑΒ Δεκζηυ Κέκηνμ Άιεζδξ Βμήεεζαξ 

ΚΝ Κεκηνζηυ Νεονζηυ φζηδια 

Π.Η.Δ. Πανμδζηυ Ηζπαζιζηυ Δβηεθαθζηυ 

ΑΠ οζηδιαηζηή Ανηδνζαηή Πίεζδ 

Γ αηπανχδδξ Γζααήηδξ 

ΣΔΠ Σιήιαημξ Δπεζβυκηςκ Πενζζηαηζηχκ 

 

 

 

 

 

http://www.merriam-webster.com/medical/transient%20ischemic%20attack
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Αλαηνκία θαη θπζηνινγία ηνπ εγθεθάινπ θαη ηεο 

αηκάησζήο ηνπ 

 

1.1 Ακαημιία ηαζ θοζζμθμβία ημο εβηεθάθμο 

Ο εβηέθαθμξ πςνίγεηαζ ζημκ εβηέθαθμ, ηδκ πανεβηεθαθίδα , ημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ ηαζ ηα 

ααζζηά βάββθζα. ηδ αάζδ ημο ηνακίμο ανίζηεηαζ ημ ζκζαηυ ηνήια, έκα άκμζβια ιέζς ημο 

μπμίμο μ κςηζαίμξ ιοεθυξ ζπδιαηίγεζ ιία ζοκεπή ζφκδεζδ ιε ημκ εβηέθαθμ (Frizzell, 2005). Ο 

εβηέθαθμξ ηαθφπηεηαζ ηαζ πνμζηαηεφεηαζ απυ 3 ζηζαάδεξ (εζη. 1.1): 

 Σδ πμνζμεζδή ιήκζββα (δ εζςηενζηή ζηζαάδα) 

 Σδκ αναπκμεζδή ιήκζββα (δ ιεζαία ζηζαάδα) 

 Σδ ζηθδνή ιήκζββα (δ ελςηενζηή ζηζαάδα) 

 
Δηθόλα 1.1: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ κελίγγσλ (Netter, www.slideshare.com) 

  

1.1.1 Σα εβηεθαθζηά διζζθαίνζα 

Σα εβηεθαθζηά διζζθαίνζα απμηεθμφκ ηδκ έδνα ηςκ ακχηενςκ κμδηζηχκ θεζημονβζχκ. Σμ 

επζηναημφκ διζζθαίνζμ (ημ ανζζηενυ ζημοξ δελζυπεζνεξ) εθέβπεζ ημ θυβμ ηαζ ημ ιδ επζηναημφκ 

ελαζθαθίγεζ ημκ έθεβπμ ημο πχνμο (Vishram, 2014). Κάεε εβηεθαθζηυ διζζθαίνζμ έπεζ ιία 

ηεκηνζηή ημζθυηδηα, δ μπμία είκαζ βειάηδ ιε ηαεανυ εβηεθαθμκςηζαίμ οβνυ. Μεηαθένεηαζ 

απυ ηδκ ημζθία ιέζς ζηεκχκ ζςθδκμεζδχκ ακμζβιάηςκ ζημκ οπαναπκμεζδή πχνμ βζα κα 

δζαπμηίζεζ μθυηθδνδ ηδκ επζθάκεζα ημο εβηεθάθμο ηαζ ημο κςηζαίμο ιοεθμφ (Frizzell, 2005).  

Οζ θμαμί ηςκ διζζθαζνίςκ (εζη. 1.2) εθέβπμοκ επζιένμοξ θεζημονβίεξ (Vishram, 2014). 
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Μεηςπζαίμξ: έθεβπμξ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ημο ακηίεεημο διζιυνζμο ημο ζχιαημξ, έθεβπμξ ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ, ζημ επζηναημφκ διζζθαίνζμ, εηπμιπή ημο θυβμο. 

 Κνμηαθζηυξ: ικήιδ ηαζ ζοκαζζεήιαηα ηαζ, ζημ επζηναημφκ διζζθαίνζμ, ηαηακυδζδ 

ημο θυβμο. 

 Βνεβιαηζηυξ: αζζεδηζηυηδηα ημο ακηίεεημο διζιμνίμο ημο ζχιαημξ ηαζ εηηίιδζδ 

ημο πχνμο, ζδίςξ ζημ ιδ επζηναημφκ διζζθαίνζμ 

 Ηκζαηυξ: θεζημονβία ηδξ υναζδξ. 

 

 
Δηθόλα 1.2: Λνβνί θαη ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ (Netter, www.slideshare.com) 

 

1.1.2 Βαζζηά βάββθζα 

Σα ααζζηά βάββθζα (εζη. 1.3) είκαζ εκ ης αάεεζ πονήκεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ 

πενζθαιαάκμοκ ημκ ηενημθυνμ πονήκα, ημ ηέθοθμξ ηδκ ςπνά ζθαίνα ηαζ ηδ ιέθαζκα μοζία, 

ιε πμθφπθμηεξ ζοκδέζεζξ. οιιεηέπμοκ ζηδκ επελενβαζία ηςκ ηζκδηζηχκ ηαζ αζζεδηζηχκ 

ηεκηνμιυθςκ ενεεζζιάηςκ (Vishram, 2014). 



15 

 

 
Δηθόλα 1.3: Οξηδόληηεο δηαηνκέο ηνπ εγθεθάινπ κε ηα βαζηθά γάγγιηα (Netter, www.slideshare.com) 

 

1.1.3 Πανεβηεθαθίδα 

Ζ πανεβηεθαθίδα ζοκημκίγεζ ηδκ ηζκδηζηυηδηα ηαζ έπεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζημκ έθεβπμ ηδξ 

ζζμννμπίαξ ηαζ ηδξ υνεζαξ ζηάζδξ (Vishram, 2014). 

 

 
Δηθόλα 1.4: Αλαηνκία ηεο παξεγθεθαιίδαο (Netter, www.slideshare.com) 

 

1.1.4 Δβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ 

Σμ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ είκαζ δ βέθονα πμο ζοκδέεζ ημκ εβηέθαθμ ιε ημ κςηζαίμ ιοεθυ  ηαζ 

έπεζ ηνία ηιήιαηα: ημκ ιέζμ εβηέθαθμ, ηδ βέθονα ηαζ ημ ιοεθυ. Πενζέπεζ δίηηοα κεονχκςκ 

http://www.slideshare.com/
http://www.slideshare.com/
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πμο ζοβηνμημφκ ηέκηνα εθέβπμο γςηζηχκ θεζημονβζχκ, υπςξ δ ακαπκμή ηαζ δ ανηδνζαηή 

πίεζδ. Οζ ακχηενεξ ροπζηέξ  ηαζ βκςζζαηέξ θεζημονβίεξ, υπςξ δ ικήιδ, δ ζηέρδ, δ ακηίθδρδ, 

ελανηχκηαζ απυ ημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ, μπυηε αθάαδ ημο εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ, πνμηαθεί 

ζοκμθζηή δοζθεζημονβία ημο εβηεθάθμο (Vishram, 2014). 

 
Δηθόλα 1.5: Αλαηνκία ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζηειέρνπο  

(νπηζζνπιάγηα θαη πξόζζηα όςε) (Netter, www.slideshare.com) 

 

1.1.5 Νςηζαίμξ ιοεθυξ 

Ο κςηζαίμξ ιοεθυξ είκαζ ιζα ιαηνζά, θεπηή ζςθδκμεζδήξ δέζιδ κεονζηχκ ηοηηάνςκ πμο 

πνμελέπεζ απυ ημκ εβηέθαθμ ιέζα ζηδ ζπμκδοθζηή ζηήθδ. Απμηεθεί ααζζηή ιμκάδα 

ημο Κεκηνζημφ Νεονζημφ οζηήιαημξ. Απυ ηα πθάβζα ημο κςηζαίμο ιοεθμφ, λεηζκμφκ κεφνα, 

ηα μπμία είκαζ βκςζηά ςξ κςηζαία κεφνα. Σα κςηζαία κεφνα ιέζα ζημκ ζπμκδοθζηυ ζςθήκα 

δζαζνμφκηαζ ζε δφμ ηθάδμοξ, πμο μκμιάγμκηαζ πνυζεζεξ ηαζ μπίζεζεξ νίγεξ. Σμ αζζεδηζηυ 

κεονζηυ ζφζηδια ζοκδέεηαζ ιε ημκ ιοεθυ ιε ηζξ μπίζεζεξ νίγεξ, εκχ ημ  ηζκδηζηυ κεονζηυ 

ζφζηδια ζοκδέεηαζ ιε ημκ ιοεθυ ιε ηζξ πνυζεζεξ νίγεξ. Ο κςηζαίμξ ιοεθυξ απμηεθείηαζ απυ 

πενζμπέξ θεοηήξ ηαζ θαζάξ μοζίαξ, μζ μπμίεξ είκαζ δζαηεηαβιέκεξ ακηίεεηα ζε ζπέζδ ιε ημκ 

εβηέθαθμ. Ζ θαζά μοζία ανίζηεηαζ ζημ ηέκηνμ ημο κςηζαίμο ιοεθμφ εκχ δ θεοηή ανίζηεηαζ 

ελςηενζηά. Καζ αοηή ιε ηδκ ζεζνά ηδξ απμηεθείηαζ απυ λεπςνζζηά ηιήιαηα πμο ζοκδέμκηαζ 

ιε ημ ηζκδηζηυ κεονζηυ ζφζηδια ηαζ λεπςνζζηά πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ αζζεδηζηυ κεονζηυ 

ζφζηδια. Ζ θεοηή μοζία απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ κεονμβθμζαηά ηφηηανα ηαζ κεονζηέξ 

ίκεξ πμο πνμένπμκηαζ απυ ημκ εβηέθαθμ. Οζ κεονχκεξ ημο κςηζαίμο ιοεθμφ είκαζ οπεφεοκμζ 

βζα ηα ακηακαηθαζηζηά (Vishram, 2014). 

http://www.slideshare.com/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9D%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%8D%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%AC_%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CF%8D%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC&action=edit&redlink=1
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Δηθόλα 1.6: Νσηηαίνο κπειόο, νη κήληγγέο θαη νη ξίδεο ησλ λσηηαίσλ λεύξσλ 

 (Netter, www.slideshare.com) 

 

1.2 Ακαημιία κεονζημφ ζοζηήιαημξ 

 

1.2.1 Νεονχκεξ  

Ο κεονχκαξ απμηεθεί ημ δμιζηυ, βεκεηζηυ, ηαζ θεζημονβζηυ ημιιάηζ ημο κεονζημφ 

ζοζηήιαημξ. Απμηεθείηαζ απυ ημ ηοηηανζηυ ζχια, ημοξ δεκδνίηεξ ηαζ ημοξ άλμκεξ (εζη. 1.7). 

Σα ηοηηανζηά ζχιαηα ανίζημκηαζ ζε ζηνχιαηα ζηδκ επζθάκεζα ημο εβηεθάθμο ή ημο 

κςηζαίμο ιοεθμφ ηαζ πενζθαιαάκμοκ υ,ηζ ακαθένεηαζ ςξ θαζά μοζία. Οζ κεονχκεξ πενζέπμοκ 

εκδμηοηηανζηέξ δμιέξ ,ηζξ μπμίεξ ζοκακηάιε ζε πμθθά ηφηηανα. 

Οζ κεονχκεξ πνδζζιμπμζμφκ ηδ βθοηυγδ ςξ ηδκ εκενβεζαηή ημοξ πδβή ηαζ ελανηχκηαζ 

απυ ημκ μλεζδςηζηυ ιεηααμθζζιυ. Πανάβμοκ ηαζ απεθεοεενχκμοκ κεονμδζααζααζηέξ, μζ 

μπμίμζ πνμηαθμφκ αθθαβέξ ζηδ δζαπεναηυηδηα ηςκ ηοηηάνςκ ηςκ κεονχκςκ ηάκμκηάξ ηα 

πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ ζηακά κα πανάβμοκ χζεζξ (Vishram, 2014). 

 
Δηθόλα 1.7: Αλαηνκία ηνπ λεπξώλα (Netter, www.slideshare.com) 

 

 

http://www.slideshare.com/
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1.2.2 Νεονυβθμζα  

Δίκαζ οπμζηδνζηηζηά ηφηηανα βζα ημοξ κεονχκεξ ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ, εκχ ηα 

ηφηηανα Schwann έπμοκ αοηή ηδ θεζημονβία ζημ πενζθενζηυ κεονζηυ ζφζηδια (Felten & 

Jozefowicz, 2004). Σα κεονυβθμζα απμηεθμφκ πενίπμο ημ 40% ημο εβηεθάθμο ηαζ ημο κςηζαίμο 

ιοεθμφ. Ξεπενκμφκ ζε ανζειυ ημοξ κεονχκεξ ζε ακαθμβία 4:1. Έπμοκ ηαοημπμζδεεί ηέζζενζξ 

λεπςνζζημί ηφπμζ ηοηηάνςκ ηςκ κεονυβθμζςκ: ηα ιζηνυβθμζα, ηα επέκδοια, ηα αζηνυβθμζα 

ηαζ ηα μθζβμδεκδνυβθμζα (εζη. 1.8) εη ηςκ μπμίςκ ηάεε ηφπμξ έπεζ λεπςνζζηέξ θεζημονβίεξ 

(Vishram, 2014). 

 

1.2.3 Μοεθίκδ 

Ζ ιοεθίκδ είκαζ έκα θεοηυ θζπμπνςηεσκζηυ ζφιπθεβια ημ μπμίμ πανέπεζ ιυκςζδ ηαηά ιήημξ 

ιζαξ κεονζηήξ χζδξ (εζη. 1.9). Διπμδίγεζ ηδ νμή ηςκ ζυκηςκ ημο καηνίμο ηαζ ημο ηαθίμο ηαηά 

ιήημξ ηςκ ιειανακχκ ημο κεονχκα ζπεδυκ μθμηθδνςηζηά εηεί πμο είκαζ πανμφζα. Μέζα ζημ 

ΚΝ μζ κεονζηέξ ίκεξ ιε έθοηνα ιοεθίκδξ ανίζημκηαζ ιέζα ζηδ θεοηή μοζία, εκχ μζ ίκεξ πμο 

δεκ πενζέπμοκ ιοεθίκδ ανίζημκηαζ ιέζα ζηδ θαζά μοζία (Vishram, 2014). 

 

 
Δηθόλα 1.8: Σύπνη λεπξηθώλ θπηηάξσλ (Netter, www.slideshare.com) 

 

http://www.slideshare.com/
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Δηθόλα 1.9: Μπειίλσζε λεπξαμόλσλ ζην ΚΝ θαη ΠΝ (Netter, www.slideshare.com) 

 

1.3 Ακαημιία ηδξ εβηεθαθζηήξ ηοηθμθμνίαξ 

Σμ ΚΝ, υπςξ υθμζ μζ ζζημί ημο ζχιαημξ, ελανηάηαζ απυ ιία επανηή πανμπή αίιαημξ βζα 

ηδκ πνυζθδρδ ηςκ απαναίηδηςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηαζ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ 

παναβυιεκςκ ιεηααμθζηχκ απμαθήηςκ. Ζ αζιάηςζδ ημο εβηεθάθμο (εζη. 1.10) πνμένπεηαζ 

απυ ημ ζφζηδια ηςκ έζς ηανςηίδςκ ηαζ απυ ημ ζπμκδοθμααζζηυ ζφζηδια (Vishram, 

2014). 

 

 
Δηθόλα 1.10: Καηαλνκή ησλ αξηεξηώλ ζηνλ εγθέθαιν (Netter, www.slideshare.com) 

 

http://www.slideshare.com/
http://www.slideshare.com/
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1.3.1 Σμ ζφζηδια ηςκ έζς ηανςηίδςκ 

ημ δελζυ πθάβζμ δ έζς ηανςηίδα λεηζκά απυ ηδ δελζά ημζκή ηανςηίδα (ηθάδμξ ηδξ ακχκοιδξ 

ανηδνίαξ πμο λεηζκάεζ απυ ημ αμνηζηυ ηυλμ). Ζ ανζζηενή έζς ηανςηίδα πνμένπεηαζ απυ ηδκ 

ανζζηενή ημζκή ηανςηίδα πμο λεηζκά ηαηεοεείακ απυ ημ αμνηζηυ ηυλμ. Οζ ηονζυηενμζ ηθάδμζ 

ηδξ έζς ηανςηίδαξ, είκαζ: δ μθεαθιζηή ανηδνία, δ μπίζεζα ακαζημιςηζηή ανηδνία, δ πνυζεζα 

πμνζμεζδήξ ανηδνία, δ πνυζεζα εβηεθαθζηή ανηδνία ηαζ δ ιέζδ εβηεθαθζηή ανηδνία. Οζ δφμ 

ηεθεοηαίεξ είκαζ δ ηονζυηενδ πανμπή αζιάηςζδξ ηςκ διζζθαζνίςκ (εζη. 1.11).  

Ζ πνυζεζα εβηεθαθζηή ανηδνία ηαηακέιεηαζ ζηδκ έζς επζθάκεζα ημο διζζθαζνίμο 

(υπμο ανίζημκηαζ  μζ πενζμπέξ ημο ηζκδηζημφ ηαζ αζζεδηζημφ θθμζμφ βζα ημ ηάης άηνμ). 

Απμηεθεί ηδκ ανηδνία ιε ηζξ πενζζζυηενεξ ακαημιζηέξ παναθθαβέξ, εκχκεηαζ ιε ηδκ ακηίεεηδ 

πνυζεζα εβηεθαθζηή ανηδνία δζά ιέζμο ηδξ πνυζεζαξ ακαζημιςηζηήξ ανηδνίαξ ηαζ δίκεζ 

δζαηζηναίκμκηεξ ηθάδμοξ (ζπμοδαζυηενμξ εη ηςκ μπμίςκ είκαζ δ ανηδνία ημο Heubner) βζα ηδκ 

αζιάηςζδ ημο πνυζεζμο ζηέθμοξ ηδξ έζς ηάραξ, ηδκ ηεθαθή ημο ηενημθυνμο πονήκα ηαζ 

ηδκ ςπνά ζθαίνα, ηαζ θθμζζημΰξ ηθάδμοξ μζ μπμίμζ ηαηακέιμκηαζ ζηδκ έζς επζθάκεζα ημο 

εβηεθαθζημφ διζζθαζνίμο.  

Ζ ιέζδ εβηεθαθζηή ανηδνία είκαζ μ ιεβαθφηενμξ ηθάδμξ ηδξ έζς ηανςηίδαξ ανηδνίαξ 

ηαζ δίκεζ δζαηζηναίκμκηεξ ηθάδμοξ βζα ημ μπίζεζμ ζηέθμξ ηδξ έζς ηάραξ ηαζ ηα ααζζηά 

βάββθζα ηαζ θλοιφκούρ ηθάδμοξ βζα ηδκ πθάβζα επζθάκεζα ημο διζζθαζνίμο (εηηυξ απυ ημκ 

ζκζαηυ θμαυ), βζα ηδκ αζιάηςζδ ημο ηζκδηζημφ ηαζ αζζεδηζημφ θθμζμφ (βζα ημ άκς άηνμ ηαζ ημ 

πνυζςπμ) ηαζ βζα ηδκ αζιάηςζδ ηδξ «αθαζζηήξ γχκδξ» ζηδκ ηνμηαθμανεβιαηζηή πενζμπή 

(Λμβμεέηδξ & Μοθςκάξ, 2004). 

 
Δηθόλα 1.11: Αξηεξηαθή παξνρή ζηνλ εγθέθαιν θαη ηηο κήληγγεο (Netter, www.slideshare.com) 

http://www.slideshare.com/
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1.3.2 Σμ ζπμκδοθμααζζηυ ζφζηδια  

Απμηεθείηαζ απυ ηζξ ζπμκδοθζηέξ ανηδνίεξ μζ μπμίεξ εκχκμκηαζ ζημ ηαηχηενμ ηιήια ηδξ 

βέθοναξ ηαζ ζπδιαηίγμοκ ηδ ααζζηή ανηδνία. Απυ ηζξ ζπμκδοθζηέξ ανηδνίεξ λεηζκμφκ μζ 

μπίζεζεξ κςηζαίεξ ανηδνίεξ ηαζ μζ μπίζεζεξ ηάης πανεβηεθαθζδζηέξ ανηδνίεξ (PICA), εκχ ιε 

ηθάδμοξ μζ ζπμκδοθζηέξ ανηδνίεξ ζοιαάθθμοκ ζημκ ζπδιαηζζιυ ηδξ πνυζεζαξ κςηζαίαξ 

ανηδνίαξ. Απυ ηδ ααζζηή ανηδνία λεηζκμφκ δζαηζηναίκμκηεξ ηθάδμζ βζα ηδ ααζζηή ιμίνα ημο 

εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ ηαζ δφμ πενζζπχιεκμζ ηθάδμζ: δ πνυζεζα ηάης πανεβηεθαθζδζηή 

ανηδνία ηαζ δ άκς πανεβηεθαθζδζηή ανηδνία, μζ μπμίεξ ιαγί ιε ηδκ μπίζεζα ηάης 

πανεβηεθαθζδζηή ανηδνία αζιαηχκμοκ ηδκ πανεβηεθαθίδα ηαζ ηδκ ηαθοπηνζηή ιμίνα ημο 

εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ. ημ ακχηενμ ηιήια ηδξ δ ααζζηή ανηδνία πςνίγεηαζ ζηζξ δφμ 

μπίζεζεξ εβηεθαθζηέξ ανηδνίεξ βζα ηδκ αζιάηςζδ ηδξ έζς ηαζ ηάης επζθάκεζαξ ημο 

ηνμηαθζημφ ηαζ ημο ζκζαημφ θμαμφ ηαζ βζα ηδκ αζιάηςζδ ημο ιεζεβηεθάθμο, ημο εαθάιμο ηαζ 

ηδξ οπμεαθάιζαξ πενζμπήξ. 

 Οζ ακαζημιχζεζξ ηςκ δομ παναπάκς ζοζηδιάηςκ ζπδιαηίγμοκ ζηδ αάζδ ημο 

εβηεθάθμο ημ ελάβςκμ ημο Willis (εζη. 1.12). Σμ πνυζεζμ ιζζυ ημο ελαβχκμο ζπδιαηίγεηαζ 

απυ ηδκ πνυζεζα ακαζημιςηζηή, απυ ηα ανπζηά ηιήιαηα ηςκ πνυζεζςκ εβηεθαθζηχκ ηαζ απυ 

ηδκ ηεθζηή ιμίνα ηςκ έζς ηανςηίδςκ. Σμ μπίζεζμ ιζζυ ημο ελαβχκμο ζπδιαηίγεηαζ απυ ηζξ 

δομ μπίζεζεξ ακαζημιςηζηέξ, απυ ηα ανπζηά ηιήιαηα ηςκ μπίζεζςκ εβηεθαθζηχκ ηαζ απυ ημ 

ηεθαθζηυ ιένμξ ηδξ ααζζηήξ ανηδνίαξ. 

  Άθθεξ αλζμζδιείςηεξ ακαζημιχζεζξ ζηδκ εβηεθαθζηή ηοηθμθμνία είκαζ ζηζξ μνζαηέξ 

πενζμπέξ ιεηαλφ ιέζδξ-πνυζεζαξ ηαζ ιέζδξ-μπίζεζαξ εβηεθαθζηήξ ηαζ, επίζδξ, ιεηαλφ 

ελςηνακζαηχκ ηαζ εκδμηνακζαηχκ αββείςκ (Λμβμεέηδξ & Μοθςκάξ, 2004). 

 
Δηθόλα 1.12: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ αξηεξηώλ ηνπ εγθεθάινπ (Netter, www.slideshare.com) 

http://www.slideshare.com/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Παζνθπζηνινγία θαη αίηηα Δγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ 

 

2.1  Φοζζμθμβζηή θεζημονβία ημο εβηεθάθμο 

Τπυ θοζζμθμβζηέξ ζοκεήηεξ, δ εβηεθαθζηή αζιαηζηή νμή (CBF) πανέπεζ ζημοξ εβηεθαθζημφξ 

ζζημφξ ημ απαζημφιεκμ μλοβυκμ πμο είκαζ απαναίηδημ βζα ηδκ μλεζδςηζηή θςζθμνοθίςζδ ηδξ 

βθοηυγδξ ιε ζηυπμ ηδκ παναβςβή ηδξ απαζημφιεκδξ εκένβεζαξ. Ζ εκένβεζα πμο πανάβεηαζ 

πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ημ 1/3 βζα κεονμιεηααίααζδ, 1/3 βζα ηδ θεζημονβία ηςκ ακηθζχκ ηαθίμο-

καηνίμο ηαζ ηαηά ημ 1/3 βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ δμιζηήξ αηεναζυηδηαξ ηςκ ιειανακχκ ημο 

ηοηηανμπθάζιαημξ ηαζ ηςκ ιζημπμκδνίςκ (Λμβμεέηδξ & Μοθςκάξ, 2004). 

 Ο εβηεθαθζηυξ θθμζυξ ζε εβνήβμνζδ δέπεηαζ 70-80 ml/100gr/min αίιαημξ εκχ δ 

θεοηή μοζία απμηεθεί ημ 25% ηδξ πμζυηδηαξ αοηήξ. ηδ ζπέζδ νμήξ-ιεηααμθζζιμφ ημο 

εβηεθάθμο ειπθέημκηαζ: δ απμννυθδζδ μλοβυκμο (Ο2ΔF), δ ηαηακάθςζδ μλοβυκμο 

(CMRO2) ηαζ δ ηαηακάθςζδ βθοηυγδξ (CMRglc). ε θοζζμθμβζηέξ θμζπυκ ζοκεήηεξ δ ιέζδ 

CBF είκαζ 50ml/100gr/min, δ Ο2ΔF είκαζ 30-40% ημο πνμζθενυιεκμο μλοβυκμο, δ CMRO2 

3,2-4ml/100gr/min,  εκχ μ θυβμξ CMRO2 / CMRglc είκαζ πενίπμο 6/1 (Mohr et al., 2011). 

 Δπίζδξ ζε θοζζμθμβζηέξ ζοκεήηεξ μ εβηέθαθμξ έπεζ ηδκ ζηακυηδηα αοημννφειζζδξ ηδξ 

αζιαηζηήξ νμήξ, δδθαδή ηδκ ζηακυηδηα κα δζαηδνεί ζηαεενή νμή πανά ηζξ πζεακέξ 

αολμιεζχζεζξ ηζξ ζοζηδιαηζηήξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ (ΑΠ) ηαζ πανά ηζξ πζεακέξ ιεηααμθέξ 

ηδξ ιενζηήξ πίεζδξ ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα (PCO2). Πνςηεφμκηα νυθμ ζηδ θεζημονβία 

αοηή παίγμοκ μζ ανηδνίεξ ηαζ ηα ανηδνζυθζα ιεβάθδξ δζαιέηνμο (> 500ι), εκχ δεοηενεφμκηα 

νυθμ παίγμοκ ηα ανηδνζυθζα ιζηνήξ δζαιέηνμο (< 50-100ι). Ζ θεζημονβία ηδξ αοημννφειζζδξ 

ζηδνίγεηαζ ζηδ ιεηααμθή ηδξ δζαιέηνμο ηςκ ανηδνζχκ ηαζ ανηδνζμθζχκ (αφλδζδ ή ιείςζδ 

δζαιέηνμο) ςξ απάκηδζδ ζε ακηίζημζπδ ιείςζδ ηδξ ΑΠ ή ημο PCO2 ιε ζηυπμ ηδ δζαηήνδζδ 

ηδξ ζηαεενήξ CBF (Frizzell, 2005). 

Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ νμήξ ημο αίιαημξ (Q) πνδζζιμπμζείηαζ δ αηυθμοεδ ελίζςζδ:  

𝑸 =
𝚫𝚸𝒙𝒓𝟒

𝟖𝐋𝐱𝐧
, 

 πμο Q ημ πμζυ ηδξ νμήξ, ΓΡ δ πίεζδ δζάποζδξ, r δ αηηίκα ημο αββείμο, L ημ ιήημξ 

ημο αββείμο ηαζ n δ βθμζυηδηα ημο αίιαημξ. 

 Απυ ηδκ ελίζςζδ πνμηφπηεζ υηζ ζζπονυξ πανάβμκηαξ είκαζ δ βθμζυηδηα ημο αίιαημξ 

πμο ακηζπνμζςπεφεζ ηζξ αββεζαηέξ ακηζζηάζεζξ ηαζ ηάεε αφλδζή ηδξ ζοκμδεφεηαζ απυ ιείςζδ 

ηδξ νμήξ. Σέημζα αφλδζδ ηδξ βθμζυηδηαξ παναηδνείηαζ ζε αφλδζδ ημο αζιαημηνίηδ, ημο 
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ζκςδμβυκμο, ηδξ ζοβηυθθδζδξ ηςκ ενοενχκ ή ηςκ αζιμπεηαθίςκ ηαζ ζε αφλδζδ ηςκ 

ζθαζνζκχκ ημο μνμφ (Mohr et al., 2011). 

 Σέθμξ, μζ εθεφεενεξ νίγεξ πανάβμκηαζ θοζζμθμβζηά ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηοηηανζηήξ 

θεζημονβίαξ απυ ημ ζφζηδια ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ ηςκ ιζημπμκδνίςκ. Σα ιζημπυκδνζα 

αδνακμπμζμφκηαζ εκγοιζηά απυ ηδ δζζιμοηάζδ ηαζ ηδκ ηαηαθάζδ ηαζ ιεηαηνέπμκηαζ ζε H2O 

ηαζ Ο2 ιε θοζζημφξ ημοξ ζοθθέηηεξ κα είκαζ δ αημημθενυθδ ηαζ ημ αζημναζηυ μλφ (Λμβμεέηδξ 

& Μοθςκάξ, 2004). 

 

2.2 Παεμθοζζμθμβία ζζπαζιίαξ εβηεθάθμο 

Οζ δφμ ιεβαθφηενμζ ιδπακζζιμί απυ ημοξ μπμίμοξ πνμηαθείηαζ εβηεθαθζηή ηαηαζηνμθή είκαζ: 

 Ηζπαζιία 

 Αζιμνναβία 

 ημ ζζπαζιζηυ εβηεθαθζηυ (πενίπμο 80% ηςκ εβηεθαθζηχκ επεζζμδίςκ), 

πανμοζζάγεηαζ ιεζςιέκδ ή απμφζα αζιαηζηή νμή δ μπμία ζηενεί απυ ημοξ κεονχκεξ ηδκ 

απαναίηδηδ αζμθμβζηή ημοξ οπμζηήνζλδ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ζζπαζιίαξ ζοιααίκμοκ ανηεηά 

βνήβμνα , επεζδή μ εβηέθαθμξ δεκ απμεδηεφεζ ηδ βθοηυγδ, πμο είκαζ δ ηφνζα πανμπή 

αζμθμβζηήξ εκένβεζαξ, ηαζ έηζζ ηαείζηαηαζ «ακίηακμξ» βζα ημκ ακαενυαζμ ιεηααμθζζιυ (Mohr 

et al., 2011). 

2.2.1 Δζηζαηυξ ζζπαζιζηυξ ηναοιαηζζιυξ 

Έκαξ ενυιαμξ ή έκα έιαμθμ ιπμνμφκ κα απμθνάλμοκ ιία εβηεθαθζηή ανηδνία ηαζ κα 

πνμηαθέζμοκ ζζπαζιία ζε ιία αββεζαηή πενζμπή ημο εβηεθάθμο. Ζ δζάηνζζδ ιεηαλφ ηδξ 

ηάηςζδξ πμο πνμηαθείηαζ απυ έκακ ενυιαμ απυ αοηήκ πμο πνμηαθείηαζ απυ έκα έιαμθμ 

ζοπκά είκαζ αδφκαηδ. Ζ ενυιαςζδ εκυξ αββείμο ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ειαμθή απυ ανηδνία 

ζε ανηδνία. Οζ ιδπακζζιμί ημο ηναοιαηζζιμφ ημο κεονχκα ζε ηοηηανζηυ επίπεδμ δζέπμκηαζ 

απυ οπμλία ή ακμλία.  

 ε ζζημθμβζηυ επίπεδμ, δ αββεζαηή αθάαδ πμο μδδβεί ζε μλφ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ 

είκαζ ιζα δοκαιζηή δζαδζηαζία πμο ελεθίζζεηαζ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο. Ζ ελέθζλδ ηδξ 

έηηαζδξ ηδξ ζζπαζιζηήξ αθάαδξ επδνεάγεηαζ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ (Mohr et al., 2011). 

I. Ροειυξ έκανλδξ ηαζ δζάνηεζα 
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Ο εβηέθαθμξ ακέπεηαζ ηαθφηενα έκα ζζπαζιζηυ επεζζυδζμ ιζηνήξ δζάνηεζαξ ή έκα επεζζυδζμ ιε 

ανβή έκανλδ. 

II. Πανάπθεονδ ηοηθμθμνία 

Ζ επίδναζδ ηδξ ζζπαζιζηήξ αθάαδξ επδνεάγεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ 

πανάπθεονδξ ηοηθμθμνίαξ ζηδκ πθδβείζα πενζμπή ημο εβηεθάθμο. Μζα ηαθή πανάπθεονδ 

ηοηθμθμνία ζπεηίγεηαζ ιε ηαθφηενδ έηααζδ. 

III. Τβεία ηδξ ζοζηδιαηζηήξ ηοηθμθμνίαξ 

Ζ ζηαεενή πίεζδ ηδξ εβηεθαθζηήξ αζιάηςζδξ ελανηάηαζ απυ ηδκ επανηή ζοζηδιαηζηή 

ανηδνζαηή πίεζδ. οζηδιαηζηή οπυηαζδ, απυ μπμζμδήπμηε θυβμ, ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε 

ζοκμθζηή εβηεθαθζηή ζζπαζιία. 

IV. Αζιαημθμβζημί πανάβμκηεξ 

Ζ ηαηάζηαζδ ηδξ οπενπδηηζηυηδηαξ αολάκεζ ηδκ πνυμδμ ηαζ ηδκ έηηαζδ ηςκ ιζηνμζημπζηχκ 

ενυιαςκ επζδεζκχκμκηαξ ηδκ αββεζαηή απυθναλδ. 

V. Θενιμηναζία 

Ζ αολδιέκδ εενιμηναζία ημο ζχιαημξ ζοκδέεηαζ ιε ιεβαθφηενδ εβηεθαθζηή ζζπαζιζηή 

αθάαδ. 

VI. Ο ιεηααμθζζιυξ ηδξ βθοηυγδξ 

Τπέν ή οπμβθοηαζιία, ιπμνεί κα επδνεάζεζ δοζιεκχξ ημ ιέβεεμξ εκυξ ειθνάηημο. 

2.2.2 Δβηεθαθζηή νμή αίιαημξ 

Ο εβηέθαθμξ πνεζάγεηαζ ιία ζοκεπή ηαζ επανηή αζιαηζηή νμή δ μπμία εα ημο πανέπεζ 

μλοβυκμ ηαζ βθοηυγδ. Σα ζοζηαηζηά αοηά είκαζ απαναίηδηα βζα ημκ εκενβεζαηυ ιεηααμθζζιυ 

ημο εβηεθάθμο. Μία ζοκεπήξ αζιαηζηή νμή ελαζθαθίγεηαζ απυ έκακ αοημνοειζζηζηυ 

ιδπακζζιυ ανηδνζχκ ηαζ ανηδνζμθζχκ, πμο ζοζηέθθμκηαζ ςξ απάκηδζδ ζηδκ αφλδζδ ηδξ 

ζοζηδιαηζηήξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ (ΑΠ) ηαζ δζαζηέθθμκηαζ ζηδκ πηχζδ ηδξ ΑΠ. Αοηυξ μ 

ιδπακζζιυξ θεζημονβεί υζμ δ ΑΠ παναιέκεζ ιεηαλφ 60-150mmHg (Haberland, 2007).  

 Σμ ¼ ηδξ ηανδζαηήξ πανμπήξ ημο αίιαημξ ηαηαθήβεζ ζημκ εβηέθαθμ ιε ιέζμ υνμ νμήξ 

αίιαημξ 700-800ml/min (55-65ml/100gr/min). Μζα ιείςζδ ηδξ πανμπήξ ημο αίιαημξ ζημ 15-

20ml/100gr/min βζα θίβα θεπηά, πνμηαθεί ζζπαζιία ηαζ κεονμθμβζηά εθθείιιαηα. Μζα 
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παναηεηαιέκδ πηχζδ ηδξ αζιαηζηήξ νμήξ ζε 5-10ml/100gr/min, μδδβεί ζε ζζπαζιζηή κέηνςζδ 

(Frizzell, 2005). 

2.2.3 Μδπακζζιυξ κεονςκζημφ ηναοιαηζζιμφ 

Ο ζπδιαηζζιυξ ιζηνμζημπζηχκ ενυιαςκ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδ θεμνά ηδξ 

ιζηνμηοηθμθμνίαξ ζηα εβηεθαθζηά ανηδνίδζα ηαζ ζηα ηνζπμεζδή αββεία. Ο ζπδιαηζζιυξ εκυξ 

ιζηνμφ ενυιαμο πονμδμηείηαζ απυ ηδκ πνμηαθμφιεκδ ζζπαζιία, εκενβμπμζχκηαξ 

ηαηαζηνμθζηά αββεζμδναζηζηά έκγοια ηα μπμία απεθεοεενχκμκηαζ απυ ημ εκδμεήθζμ, ηα 

θεοημηφηηανα, ηα αζιμπεηάθζα ηαζ άθθα κεονςκζηά ηφηηανα. θα αοηά πνμηαθμφκ ιία 

ιδπακζηή απυθναλδ. 

 ε ιμνζαηυ επίπεδμ, δ ακάπηολδ οπμλζημφ-ζζπαζιζημφ κεονμθμβζημφ ηναοιαηζζιμφ 

επδνεάγεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ οπενακηίδναζδ κεονμδζααζααζηχκ ημο βθμοηαιζκζημφ 

ηαζ ημο αζπανηζημφ μλέςξ. Αοηή δ δζαδζηαζία μκμιάγεηαζ «οπενημλζηυηδηα» ηαζ 

πονμδμηείηαζ απυ ηδκ ελάκηθδζδ ηςκ ηοηηανζηχκ εκενβεζαηχκ απμεειάηςκ. Σμ βθμοηαιζκζηυ 

μλφ, ημ μπμίμ οπυ θοζζμθμβζηέξ ζοκεήηεξ απμεδηεφεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο ηέθμοξ ηςκ 

ζοκάρεςκ, απμαάθθεηαζ απυ ημκ ελςηοηηάνζμ πχνμ. Ζ πμθθή αολδιέκδ ζοβηέκηνςζδ ημο 

βθμοηαιζκζημφ ηαζ αζπανηζημφ μλέςξ ζε ιεζςιέκδ εκενβεζαηή ηαηάζηαζδ, πνμηαθεί ημ 

άκμζβια ηςκ δζαφθςκ ημο αζαεζηίμο πμο ζοκδέμκηαζ ιε NMDA ηαζ APMA οπμδμπείξ. Ζ 

εηπυθςζδ ηδξ ιειανάκδξ πνμηαθεί ηδκ εζζνμή ημο αζαεζηίμο ηαζ ημο καηνίμο αθθά ηαζ 

ζυκηςκ πθςνζδίμο εκχ ακηίεεηα πνμηαθεί ηδκ εηνμή ζυκηςκ ηαθίμο. 

 Σμ εκδμηοηηανζηυ αζαέζηζμ εοεφκεηαζ βζα ηδκ εκενβμπμίδζδ ιζαξ ζεζνάξ 

ηαηαζηνεπηζηχκ εκγφιςκ υπςξ μζ πνςηεάζεξ, μζ θζπάζεξ, μζ εκδμκμοηθεάζεξ, ηα μπμία 

επζηνέπμοκ ηδκ απεθεοεένςζδ ηοημηζκχκ ηαζ άθθςκ ιεζμθααδηχκ ιε απμηέθεζια ηδκ 

απχθεζα ηδξ ηοηηανζηήξ αηεναζυηδηαξ.  

 Ζ θθεβιμκχδδξ ακηίδναζδ ζημκ ηναοιαηζζιυ ημο ζζημφ λεηζκάεζ ιε ηδ βνήβμνδ 

παναβςβή πμθθχκ δζαθμνεηζηχκ θθεβιμκχδςκ ιεζμθααδηχκ, ιε ημκ πανάβμκηα κέηνςζδξ 

υβημο κα είκαζ πμθφ ζδιακηζηυξ. Ζ επζζηνάηεοζδ ηςκ θεοημηοηηάνςκ ζηζξ ζζπαζιζηέξ 

πενζμπέξ ζοιααίκεζ ημ ζοκημιυηενμ 30 θεπηά ιεηά ηδκ ζζπαζιία ηαζ ηδκ επακαζιάηςζδ. 

 Δπζπθέμκ εηηυξ απυ ηδ ζοιαμθή ζηδ ιδπακζηή απυθναλδ ηδξ ιζηνμηοηθμθμνίαξ, ηα 

θεοημηφηηανα εκενβμπμζμφκ αββεζμδναζηζηέξ μοζίεξ υπςξ εθεφεενεξ νίγεξ Ο2, ιεηααμθίηεξ 

ημο αναπζδμκζημφ μλέςξ (ηοημηίκεξ) ηαζ κζηνζηυ μλφ. Σα ηοηηανζηά απμηεθέζιαηα αοηχκ ηςκ 

δζαιεζμθααδηχκ είκαζ: δ αββεζμδζαζημθή, δ αββεζμζοζημθή, δ αολδιέκδ δζαπεναηυηδηα, δ 

αολδιέκδ ζοζζχνεοζδ αζιμπεηαθίςκ, δ αολδιέκδ πνμζηυθθδζδ θεοημηοηηάνςκ ζημ 

εκδμεδθζαηυ ημίπςια ηαζ δ ακμζμννφειζζδ. Σα εκδμεδθζαηά ηφηηανα είκαζ απυ ημοξ 
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πνχημοξ ηφπμοξ ηοηηάνςκ πμο ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ οπμλία. Αοηή δ απυηνζζδ ζοιααίκεζ ζε 

επίπεδα ιμνθμθμβζηά, αζμπδιζηά ηαζ ακμζμθμβζηά, πνμηαθχκηαξ ιία πμζηζθία θοζζμθμβζηχκ 

ηαζ θανιαημθμβζηχκ επζδνάζεςκ. 

 Μμνθμθμβζηά,  ηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα δζμβηχκμκηαζ ζηδκ επζθάκεζα ημο αοθμφ ημο 

ηοηηάνμο. Αοηυ μδδβεί ζε ζηέκςζδ ημο αοθμφ ημο ηνζπμεζδμφξ αββείμο ηαζ ανβυηενα ζε 

απυθναλδ απυ ενοενμηφηηανα, θεοημηφηηανα ηαζ αζιμπεηάθζα. ε αζμπδιζηυ επίπεδμ, ηα 

εκδμεδθζαηά ηφηηανα δζαιεζμθααμφκ ζηζξ επζδνάζεζξ ηςκ αββεζμδναζηζηχκ παναβυκηςκ 

υπςξ ηα πεπηίδζα εκδμεδθίκδξ, ηαζ ζηδκ μιαθή ιοσηή παθάνςζδ πανάβμκηεξ πμο εκ ιένεζ 

δζαιμνθχκμοκ ημκ αββεζαηυ ηυκμ ηδξ ιζηνμηοηθμθμνίαξ. 

 Ζ εκενβμπμίδζδ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ιμνίςκ πνμάβεζ ηδκ πνμζηυθθδζδ ηςκ 

θεοημηοηηάνςκ ζημ εκδμεδθζαηυ ημίπςια, ιζα ααζζηή δζαδζηαζία βζα ηδκ έκανλδ ηδξ 

θθεβιμκήξ (Shah, 2000). 

2.2.4 Ηζπαζιζηή παναζηζά (ischemic penumbra) 

Μέζα ζε ιία χνα οπμλζηήξ-ζζπαζιζηήξ πνμζαμθήξ οπάνπεζ έκαξ πονήκαξ ημο ειθνάηημο πμο 

πενζαάθθεηαζ απυ ιία μθζβαζιζηή γχκδ πμο μκμιάγεηαζ ζζπαζιζηή παναζηζά. Δίκαζ δ 

δαηηοθζμεζδήξ πενζμπή ζζπαζιίαξ βφνς απυ ηδκ ηεκηνζηή εβηεθαθζηή γχκδ ημο ειθνάηημο 

(εζη.2.1). Απεοεφκεηαζ ζηδ ζηεκή μνζαηή ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ αζιαηζηήξ νμήξ ηαζ ηδξ 

θεζημονβζηήξ αζςζζιυηδηαξ ημο εβηεθαθζημφ ζζημφ (Λμβμεέηδξ & Μοθςκάξ, 2004).  

Υαναηηδνίγεηαζ απυ: 

 Μεζςιέκδ θεζημονβζηυηδηα 

 Υαιδθή αζιαηζηή νμή 

 Ήπζα δζαηαναπή ημο ιεηααμθζζιμφ 

 Ήπζα δζαηαναπή CMRO2 

 Ανπυιεκδ δζαηαναπή ηδξ κεονμιεηααίααζδξ ιε εηδήθςζδ ζοιπηςιάηςκ 

 Φοζζμθμβζηή θεζημονβία ακηθζχκ ηαθίμο / καηνίμο 

 Άεζηηδ δμιζηά ηοηηανζηή ιειανάκδ 

 Ζ ηνίζζιδ πνμκζηή πενίμδμξ ηαηά ηδκ μπμία αοηυξ μ υβημξ ημο εβηεθαθζημφ ζζημφ 

ανίζηεηαζ ζε ηίκδοκμ ακαθένεηαζ ςξ ημ «πανάεονμ εοηαζνίαξ», αθμφ ηα κεονμθμβζηά 

εθθείιιαηα πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδκ ζζπαζιία ιπμνμφκ κα ακηζζηναθμφκ ιενζηχξ ή 

πθήνςξ απυ ηδκ επακαζιάηςζδ ημο ζζπαζιζημφ αθθά αζχζζιμο εβηεθαθζημφ ζζημφ εκηυξ ιζαξ 

ηνίζζιδξ πνμκζηήξ πενζυδμο ηςκ 2-4 ςνχκ (Shah, 2000). 
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        Δηθόλα 2.1: Ηζραηκηθή παξαζθηά (www.radiologyassistant.nl) 

 

 

2.2.5 Θάκαημξ ημο κεονχκα 

Οζ δφμ δζαδζηαζίεξ απυ ηζξ μπμίεξ μζ ηναοιαηζζιέκμζ κεονχκεξ είκαζ βκςζηυ υηζ πεεαίκμοκ 

είκαζ δ κέηνςζδ απυ πήλδ ή απυπηςζδ. Ζ πδηηζηή κέηνςζδ ακαθένεηαζ ζηδ δζαδζηαζία ηαηά 

ηδκ μπμία ιειμκςιέκα ηφηηανα πεεαίκμοκ ιεηαλφ ηςκ γςκηακχκ βεζημκζηχκ ηοηηάνςκ πςνίξ 

κα εηδδθςεεί ηαιία θθεβιμκή. Αοηυξ μ ηφπμξ ηοηηανζημφ εακάημο μθείθεηαζ ζηζξ επζδνάζεζξ 

ηςκ θοζζηχκ, πδιζηχκ ηαζ ςζιςηζηχκ αθααχκ ζηδ ιειανάκδ ημο πθάζιαημξ (Mohr et al., 

2011). 

 ηδκ πδηηζηή κέηνςζδ ηα ηφηηανα ανπζηά δζμβηχκμκηαζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

ζοννζηκχκμκηαζ ηαζ οθίζηακηαζ πφηκςζδ (ζοιπφηκςζδ ηδξ πονδκζηήξ πνςιαηίκδξ). Αοηή δ 

δζαδζηαζία ελεθίζζεηαζ πάκς απυ 6-12 χνεξ.  

 Μδ ακαζηνέρζιδ ηοηηανζηή αθάαδ υπςξ απμδεζηκφεηαζ απυ ημ δςζζκμθζθζηυ 

ηοηηανυπθαζια ηαζ ημοξ ζοννζηκςιέκμοξ πονήκεξ θαίκεηαζ ιεηαλφ 8-12 ςνχκ ιεηά ηδκ 

ανηδνζαηή απυθναλδ.  

 Οζ εβηεθαθζημί κεονχκεξ είκαζ «πνμβναιιαηζζιέκμζ» κα πεεάκμοκ ηάης απυ 

ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ , υπςξ δ ζζπαζιία. Αοηή δ δζαδζηαζία μκμιάγεηαζ απυπηςζδ. Καηά 

ηδ δζάνηεζα ηδξ απυπηςζδξ, επένπεηαζ πνχηα δ ηαηαζηνμθή ημο πονήκα, ιεηά δ ηαηαζηνμθή 

ηδξ αηεναζυηδηαξ ημο πθάζιαημξ ηαζ ηδξ ιζημπμκδνζαηήξ ιειανάκδξ ιέπνζ ημ ηεθζηυ ζδιείμ 

ηδξ πνμυδμο ηδξ απυπηςζδξ. Ζ ζζπαζιία εκενβμπμζεί θακεάκμοζεξ «αοημηημκζηέξ» πνςηεΐκεξ 

ζημοξ πονήκεξ ιε ηζξ μπμίεξ λεηζκά ιία αοημθοηζηή δζαδζηαζία ιε απμηέθεζια ημ εάκαημ ηςκ 

ηοηηάνςκ. Αοηή δ δζαδζηαζία επένπεηαζ ιε δζάζπαζδ ημο DNA. 
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 Απμπηςηζημί ιδπακζζιμί λεηζκμφκ ιέζα ζε ιία χνα ιεηά ηδκ ζζπαζιζηή αθάαδ, εκχ δ 

ενμιαςηζηή κέηνςζδ ανπίγεζ έλζ χνεξ ιεηά ηδκ ανηδνζαηή απυθναλδ (Jordán et al., 2007). 

2.3 Αίηζα ζζπαζιίαξ εβηεθάθμο 

πςξ πνμακαθέναιε, ιζα ιείςζδ ηδξ πανμπήξ ημο αίιαημξ ζημ 15-20ml/100gr/min βζα θίβα 

θεπηά, πνμηαθεί ζζπαζιία ηαζ κεονμθμβζηά εθθείιιαηα. Μζα παναηεηαιέκδ πηχζδ ηδξ 

αζιαηζηήξ νμήξ ζε 5-10ml/100gr/min, μδδβεί ζε ζζπαζιζηή κέηνςζδ. Αοηυ ιπμνεί κα 

πνμηθδεεί απυ έκα έιθναηημ πμο είκαζ δ ηονζυηενδ αζηία ζζπαζιζημφ εβηεθαθζημφ (Frizzell, 

2005).  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ αζηίεξ ημο ζζπαζιζημφ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο είκαζ: 

I. Ζ αεδνμζηθήνςζδ ηςκ ιεβάθςκ αββείςκ 

Ζ αεδνμζηθήνςζδ, πνμηαθεί ζηέκςζδ ή απυθναλδ ηςκ ελςηνακζαηχκ ηαζ εκδμηνακζαηχκ 

ανηδνζχκ ηαζ είκαζ άιεζα οπεφεοκδ βζα έκα ζδιακηζηυ πμζμζηυ ηςκ ζζπαζιζηχκ εβηεθαθζηχκ 

επεζζμδίςκ. Ο ζπδιαηζζιυξ αεδνχιαημξ είκαζ δ πνμμδεοηζηή εκαπυεεζδ θζπζδίςκ, πμο 

ηοηθμθμνμφκ ζημ αίια, ηαζ ζκχδμοξ ζζημφ ζημ ζηνχια ημο έζς πζηχκα ηςκ ιεβάθςκ ηαζ 

ιεζαίςκ ζε ιέβεεμξ ανηδνζχκ ηαζ ειθακίγεηαζ πζμ ζοπκά ζηα ζδιεία δζαηθάδςζήξ ημοξ. 

 

 
   Δηθόλα 2.2: Αζεξνζθιήξσζε, ζξόκβσζε θαη εκβνιηζκόο (www.netterimages.com) 

 

 Ο ζπδιαηζζιυξ ηδξ πθάηαξ εκζζπφεηαζ απυ θθεβιμκχδεζξ πανάβμκηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ 

ιε ημ αίια, ηαεχξ ηαζ ιε πανάβμκηεξ ηναοιαηζζιμφ θυβς δζάηιδζδξ απυ ιδ εθεβπυιεκδ 
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ΑΠ ημο αίιαημξ. Ζ αζιμνναβία ζημ εζςηενζηυ ηδξ πθάηαξ, δ κέηνςζδ ημο έζς πζηχκα ιε 

ζπδιαηζζιυ έθημοξ ηαζ δ εκαπυεεζδ αζαεζηίμο ιπμνμφκ κα ιεβαθχζμοκ ηδκ αεδνςιαηζηή 

πθάηα ιε ζοκαηυθμοεδ επζδείκςζδ ημο ααειμφ ηδξ ανηδνζαηήξ ζηέκςζδξ. Γζάζπαζδ ηδξ 

εκδμεδθζαηήξ επζθάκεζαξ εκενβμπμζεί ημ ζπδιαηζζιυ ενυιαμο ιέζα ζημκ ανηδνζαηυ αοθυ 

ιέζς ηδξ εκενβμπμίδζδξ ηςκ ημκηζκχκ αζιμπεηαθίςκ απυ ημ εκδμεδθζαηυ πθέβια (εζη.2.3). 

 ηακ ηα αζιμπεηάθζα εκενβμπμζμφκηαζ απεθεοεενχκμοκ ενμιαμλάκδ Α2, 

πνμηαθχκηαξ ηδκ πεναζηένς ζοζζςιάηςζή ημοξ. Σα ζοζζςιαηχιαηα αοηά ηςκ 

αζιμπεηαθίςκ ζηαεενμπμζμφκηαζ απυ ηδκ ακάπηολδ εκυξ ζκχδμοξ δζηηφμο, ζπδιαηίγμκηαξ έηζζ 

έκα «θεοηυ ενυιαμ». ε πενζμπέξ παιδθήξ ή ζηνμαζθμεζδμφξ νμήξ εκηυξ ή βφνς απυ ηδκ 

πθάηα μ ενυιαμξ ακαπηφζζεηαζ πενζζζυηενμ, ειπθέημκηαξ έηζζ ενοενά αζιμζθαίνζα ζημ 

ζκςδμαζιμπεηαθζαηυ ζοζζςιάηςια βζα κα ζπδιαηζζηεί έκαξ «ηυηηζκμξ ενυιαμξ» (εζη.2.3). 

Αοηυξ εκηυξ ημο πνμκζημφ δζαζηήιαημξ ηςκ 2 εαδμιάδςκ, είκαζ ακμνβάκςημξ ηαζ εφεναοζημξ 

ηαζ πανμοζζάγεζ ζμαανυ ηίκδοκμ πμθθαπθαζζαζιμφ ημο ή ειαμθήξ. Χζηυζμ, είηε μ «θεοηυξ» 

είηε μ «ηυηηζκμξ» ενυιαμξ ιπμνμφκ κα απμζπαζημφκ ηαζ κα απμθνάλμοκ ημοξ πενζθενζημφξ 

ανηδνζαημφξ ηθάδμοξ (Royden et al., 2012).  

  

 
Δηθόλα 2.3: Ο ξόινο ησλ αηκνπεηαιίσλ ζηελ αξηεξηαθή ζξόκβσζε (www.netterimages.com) 

 

http://www.netterimages.com/
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 Ζ ανηδνζμζηθήνςζδ ηςκ αοπεκζημηνακζαηχκ ανηδνζχκ πθήηηεζ ηονίςξ ηζξ ιεβάθεξ 

ανηδνίεξ: Σζξ ελςηνακζαηέξ εβηεθαθζηέξ ανηδνίεξ ηαζ ηα ηφνζα εκδμηνακζαηά παναηθάδζα 

ημοξ. Δλςηνακζαηά ζοκήεςξ ζοιααίκεζ ζηζξ δζαηθαδχζεζξ ηςκ ημζκχκ ηανςηζδζηχκ 

ανηδνζχκ, ζηδ αάζδ ηςκ εζςηενζηχκ ηανςηίδςκ ηαζ ζηζξ ζπμκδοθζηέξ ανηδνίεξ. 

Δκδμηνακζαηά, δ αεδνςιάηςζδ ζοκήεςξ ακαπηφζζεηαζ ζημ ζπδθαζχδεξ ηιήια, ζημ ζζθυκζ 

ηςκ ηανςηίδςκ ηαζ ζηα ζδιεία ζφκδεζδξ ηςκ ηεκηνζηχκ ηιδιάηςκ αθθά ηαζ ηςκ 

δζαηθαδχζεςκ ηςκ ιεβάθςκ ανηδνζχκ (εζη.2.4). Ζ αεδνμζηθδνςηζηή ανηδνία είκαζ άηαιπηδ, 

επζιήηδξ ή εθζημεζδήξ. Ο αοθυξ δζαζηέθθεηαζ ή ιεζχκεηαζ ηαζ ημ ημίπςια πενζέπεζ πμθθαπθή 

ζοπκά ζοννέμοζα ηίηνζκδ αεδνςιαηζηή πθάηα (εζη.2.5) (Royden et al., 2012).  

 

 
Δηθόλα 2.4: Κνηλέο πεξηνρέο εγθεθαιναξηεξηαθώλ αζεξνζθιεξσηηθώλ απνθξαθηηθώλ παζήζεσλ 

(www.netterimages.com) 

 

Ζ αεδνμζηθήνςζδ πνμάβεζ ηα έιθναηηα ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ: 

 πνμδζαεέηεζ ημκ ημπζηυ ζπδιαηζζιυ ενυιαμο ηαζ ηδκ απυθναλδ ημο αοθμφ 

 είκαζ ιία πζεακή πδβή ειαυθμο πμθδζηενυθδξ ή ειαυθμο ζκςδμαζιμπεηαθίςκ ζημκ 

εβηέθαθμ 

http://www.netterimages.com/
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 ιπμνεί ζδιακηζηά κα ιεζχζεζ ημ εφνμξ ημο αββεζαημφ αοθμφ ηαηά 70% ή 

πενζζζυηενμ, ηαεζζηχκηαξ έηζζ ηδκ ανηδνζαηή πενζμπή εοάθςηδ ζε ζοζηδιαηζηή 

ηοηθμθμνζηή ακεπάνηεζα (Haberland, 2007). 

 

 
Δηθόλα 2.5: Αζεξνζθιήξσζε εγθεθαιηθώλ αξηεξηώλ (www.clicktocurecancer.info) 

 

II.  Ζ κυζμξ ηςκ ιζηνχκ αββείςκ 

Σα ηνζπμεζδή αββεία ηαζ μζ ηεθζηέξ δζεζζδοηζηέξ ανηδνίεξ πμο ηνμθμδμημφκ ηα ααζζηά 

βάββθζα, ημ εάθαιμ, ηδκ εζςηενζηή ηάρμοθα ηαζ ηζξ μδμφξ ηδξ θεοηήξ μοζίαξ δεκ είκαζ 

επζννεπή ζηδκ αεδνμζηθήνςζδ υπςξ είκαζ δ εβηεθαθζηή ηοηθμθμνία ιεβάθμο 

δζαιεηνήιαημξ, αθθά οθίζηαηαζ έκακ παναηηδνζζηζηυ παεμθμβζηυ εηθοθζζιυ ςξ ακηαπυηνζζδ 

ζηδκ εκδμεδθζαηή ηαηαζηνμθή. Ο εηθοθζζιυξ ημο ζκχδμοξ ιε εζηζαηή δζεφνοκζδ ημο 

ημζπχιαημξ ημο αββείμο, δ εζζαμθή ηεκμημπζχδςκ ηοηηάνςκ ημο αοθμφ ηαζ δ αζιμνναβζηή 

νήλδ δζα ιέζμο ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ είκαζ παναηηδνζζηζηά ηδξ δζαδζηαζίαξ πμο είκαζ 

βκςζηή ςξ θζπμταθίκςζδ ή ζκχδδξ εηθοθζζιυξ (Haberland, 2007). Ζ απυθναλδ αοηχκ ηςκ 

ανηδνζχκ πνμηαθεί ιζηνέξ (1-20mm), δζαηνζηζηέξ ηαζ ζοπκά αηακυκζζηεξ αθάαεξ πμο 

μκμιάγμκηαζ ηεκμηυπζα (lacunes).  

http://www.clicktocurecancer.info/
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 Σα ηεκμηυπζα δεκ πενζθαιαάκμοκ ηδ θθμζχδδ θαζά μοζία ηαζ απακηχκηαζ ζοπκυηενα 

ζηα ααζζηά βάββθζα, ζημ εάθαιμ, ζηδ βέθονα, ζηδκ εζςηενζηή ηάρμοθα ηαζ ζηδκ εβηεθαθζηή 

θεοηή μοζία ηαζ ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ ζφκδνμια πμο ζοπκά πενκμφκ ηθζκζηά απαναηήνδηα 

(εζη.2.6) (Royden et al., 2012). 

 
       Δηθόλα 2.6: Κελνρσξηώδε έκθξαθηα (www.netterimages.com) 

 

III. Κανδζαηέξ Παεήζεζξ 

Οζ πενζζζυηενεξ ηανδζαηέξ παεήζεζξ είκαζ πζεακέξ πδβέξ ειαυθςκ πνμξ ημκ εβηέθαθμ. Οζ πζμ 

ζδιακηζηέξ είκαζ δ πνυκζα ημθπζηή ιανιανοβή, ημ ζφκδνμιμ κμζμφκημξ θθεαυημιαμο, μζ 

ααθαζδζηέξ αζεέκεζεξ ηδξ ιζηνμεζδμφξ ηαζ ηδξ αμνηζηήξ ηαζ ημ έιθναβια ημο ιομηανδίμο ιε 

οπενηείιεκμοξ ενυιαμοξ (εζη.2.7) (Haberland, 2007).  

 

 

    Δηθόλα 2.7: Καξδηαθέο πεγέο εγθεθαιηθήο εκβνιήο (www.netterimages.com) 

http://www.netterimages.com/
http://www.netterimages.com/
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 Οζ αννοειίεξ είκαζ ζηακέξ επίζδξ κα απμημθθήζμοκ αζιμπεηαθζαηά ή ζκχδδ 

εναφζιαηα ηαζ ηδθίδεξ αζαεζηίμο απυ ιία ενυιαςζδ ημο ημζπχιαημξ ηάπμζαξ ανηδνίαξ ή 

ηάπμζαξ απυ ηζξ ααθαίδεξ. Έκα ανζζηενυ ημθπζηυ ιφλςια είκαζ ιία άθθδ αθθά ζπάκζα πδβή 

ειαυθςκ. Έκα ημθπζηυ δζαθναβιαηζηυ έθθεζιια (δελζά-ανζζηενή δζαηθάδςζδ) ακμίβεζ ημ 

δνυιμ βζα έιαμθα πνμξ ημκ εβηέθαθμ απυ ηάπμζα ααεζά θθεαζηή ενυιαςζδ (πανάδμλδ 

ειαμθή) ζε ακμζπηυ ςμεζδέξ ηνήια (PFO) (εζη.2.8) (Royden et al., 2012). Σέθμξ, δ ηανδζαηή 

ακεπάνηεζα ιε ζοζηδιαηζηή οπυηαζδ ή παιδθυ υβημ αίιαημξ είκαζ ιία άθθδ ζδιακηζηή αζηία 

εζηζαηήξ ζζπαζιίαξ ζηδκ πενζμπή ιίαξ ζμαανά ζηεκςιέκδξ ανηδνίαξ (Haberland, 2007). 

 

 
        Δηθόλα 2.8: Χνεηδέο ηξήκα (my.clevelandclinic.org) 

 

 

IV. Ανηδνζαηή Γζαημιή 

Ανηδνζαηή δζαημιή ηςκ ηανςηζδζηχκ ανηδνζχκ ζοιααίκεζ υηακ ζπδιαηίγεηαζ έκα ιζηνυ 

ζπίζζιμ ζηδκ πζμ εζςηενζηή επέκδοζδ ημο ανηδνζαημφ ημζπχιαημξ (βκςζηυξ ςξ έζς 

πζηχκαξ). Σμ αίια είκαζ ηυηε ζε εέζδ κα εζζέθεεζ ζημκ πχνμ ιεηαλφ ημο εζςηενζημφ ηαζ ημο 

ελςηενζημφ ζηνχιαημξ ημο ημζπχιαημξ ηςκ αββείςκ, πνμηαθχκηαξ ζηέκςζδ ή πθήνδ 

απυθναλδ. ηακ ζοιαεί ιζα πθήνδξ απυθναλδ, ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ζζπαζιία. οπκά 

αηυιδ ηαζ ιζα πθήνδξ απυθναλδ, είκαζ εκηεθχξ αζοιπηςιαηζηή, επεζδή δ πανάπθεονδ 

ηοηθμθμνία (ηδξ οβζμφξ ηανςηζδζηήξ δ άθθδξ ανηδνίαξ) ηναηά ημκ εβηέθαθμ ηαθά 

αζιαηςιέκμ. Χζηυζμ, υηακ ζπδιαηίγμκηαζ ενυιαμζ ηαζ απμηυαμκηαζ απυ ημ ζδιείμ ηδξ 

ημιήξ, ζπδιαηίγμοκ έιαμθμ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα ηαλζδεφζεζ δζαιέζμο ηςκ ανηδνζχκ ζημκ 
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εβηέθαθμ ηαζ κα ιπθμηάνεζ ηδκ αζιαηζηή νμή ημο εβηεθάθμο, μδδβχκηαξ ζε ζζπαζιζηυ 

εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ (εζη.2.9). 

 

 
Δηθόλα 2.9: Αξηεξηαθή δηαηνκή (www.netterimages.com) 

 

 

  Σα δφμ πζμ ζοπκά επδνεαγυιεκα αββεία υζμκ αθμνά ηδ δζαημιή ή ημ ζπίζζιμ, είκαζ: 

ημ εζςηενζηυ ηδξ ελςηνακζαηήξ έζς ηανςηζδζηήξ ανηδνίαξ, ζδζαίηενα ημο θάνοββα ηαζ ηςκ 

πενζθενεζαηχκ ηιδιάηςκ ηδξ, ηαζ δ ελςηνακζαηή ζπμκδοθζηή ανηδνία ηονίςξ ζημ πνχημ ηαζ 

ζημ ηνίημ ηιήια ηδξ. Ζ δζαημιή πμο ζοιααίκεζ ιεηαλφ ημο έζς ηαζ ημο ιέζμο πζηχκα ηςκ 

αββείςκ ζοκήεςξ πνμηαθεί ζηέκςζδ ή απυθναλδ ηδξ επδνεαγυιεκδξ ανηδνίαξ, εκχ δ 

δζαημιή ιεηαλφ ημο ιέζμο ηαζ ημο έλς πζηχκα ζοκδέεηαζ ιε ακεονοζιαηζηή δζαζημθή.  

 οββεκείξ ακςιαθίεξ, υπςξ ημ ζφκδνμιμ Marfan, δ ζκςιοσηή δοζπθαζία ηαζ δ 

ηοζηζηή έζς κέηνςζδ, πνμάβμοκ ηδκ ανηδνζαηή δζαημιή ζημοξ αζεεκείξ. Πανυθμ πμο δ 

ανηδνζαηή δζαημιή ζπεηίγεηαζ ιε μλφ ηναφια ιπμνεί κα πνμηφρεζ ηαζ απυ έκα θαζκμιεκζηά 

αεχμ πενζζηαηζηυ υπςξ έκα πέζζιμ, ιία αεθδηζηή δναζηδνζυηδηα ή έκα πανμλοζιυ 

αδλίιαημξ (Stevic et al., 2011). 

V.  Άθθεξ θζβυηενμ ημζκέξ αζηίεξ 

Αοηή δ μιάδα απμηεθείηαζ απυ δζάθμνεξ αββεζμπάεεζεξ, αββεζίηζδεξ, δζάθμνεξ αζιαημθμβζηέξ 

αζεέκεζεξ, ζαηνμβεκείξ επζπθμηέξ, ηαηάπνδζδ πανάκμιςκ μοζζχκ, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 

αζεέκεζεξ ηαζ ιενζηέξ ηθδνμκμιζηέξ ιεηααμθζηέξ κυζμοξ (πζκ.2.1) (Royden et al., 2012). 

 

 

http://www.netterimages.com/
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Πίλαθαο 2.1: Άιιεο ιηγόηεξν θνηλέο αηηίεο εγθεθαιηθήο ηζραηκίαο (Royden et al., 2012) 

Άθθεξ θζβυηενμ ημζκέξ αζηίεξ εβηεθαθζηήξ ζζπαζιίαξ 

Αγγειακέρ διαηαπασέρ Καπδιακέρ διαηαπασέρ Αιμαηολογικέρ διαηαπασέρ 

 Μεβαθμηοηηανζηή ανηδνίηζδα 

 οζηδιαηζηυξ ενοεδιαηχδδξ θφημξ 

 Κμηηζςιάηςζδ Wegener‘s 

 φκδνμιμ Σakayasu 

 Μδκζββίηζδα (ζφθζθδ, θοιαηίςζδ, 

ιοηδηζζζαηέξ, ααηηδνζαηέξ, ένπδξ 

γςζηήνμξ) 

 φκδνμιμ moyamoya 

 Ζιζηνακία 

 Πνμηαθμφιεκεξ απυ θάνιαηα 

(ημηαΐκδ, αιθεηαιίκεξ) 

 Ρεοιαηζηή ηανδζαηή 

κυζμξ 

 Δκδμηανδίηζδα 

 Πνμζεεηζηέξ ααθαίδεξ 

ηδξ ηανδζάξ 

 Θνμιαμηοηηάνςζδ 

 Πμθοηοηηαναζιία 

 Γνεπακμηοηηανζηή 

ακαζιία 

 Λεοημηοηηάνςζδ 

 Τπενπδηηζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ (ακεπάνηεζα 

πνςηεΐκδξ S, 

μιμηοζηεσκαζιία,  

ακηζθςζθμθζπζδζηυ 

ζφκδνμιμ) 

 

 

2.4 Παεμθοζζμθμβία αζιμνναβίαξ εβηεθάθμο 

Ζ ιδ ηναοιαηζηή εκδμηνακζαηή αζιμνναβία (πενίπμο 10-15% ηςκ εβηεθαθζηχκ επεζζμδίςκ) 

πνμένπεηαζ απυ ααεζά δζεννδβιέκα αββεία ηαζ πνμηαθεί ηναοιαηζζιυ ημο εβηεθαθζημφ ζζημφ 

δζαηυπημκηαξ ηδκ επαθή ηςκ εβηεθαθζηχκ ζοκδέζεςκ ηαζ πνμηαθχκηαξ ημπζηυ ηναοιαηζζιυ 

θυβς ηδξ ορδθήξ πίεζδξ πμο αζηείηαζ.  

 ε ηάεε πενίπηςζδ, εθεοεενχκμκηαζ ηαηαζηνμθζηέξ αζμπδιζηέξ μοζίεξ απυ δζάθμνεξ 

πδβέξ μζ μπμίεξ ζοιαάθθμοκ ζηδκ ηαηαζηνμθή ημο ζζημφ (Shah, 2000). 

 Σμ αζιμνναβζηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ μνίγεηαζ ςξ έκαξ μλφξ κεονμθμβζηυξ 

ηναοιαηζζιυξ μ μπμίμξ ζοιααίκεζ ςξ απμηέθεζια αζιμνναβίαξ ιέζα ζημ ηεθάθζ. Τπάνπμοκ 2 

δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ (εζη.2.10) :  

 Αζιμνναβία απεοεείαξ εκηυξ ημο εβηεθαθζημφ πανεβπφιαημξ (εκδμεβηεθαθζηή 

αζιμνναβία - ICH) 

 Αζιμνναβία ζημ εβηεθαθμκςηζαίμ οβνυ πμο πενζέπεζ αφθαηεξ, ζπζζιέξ ηαζ 

δελαιεκέξ (οπαναπκμεζδήξ αζιμνναβία) 
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  Δηθόλα 2.10: Μνξθέο εγθεθαιηθήο αηκνξξαγίαο (watchlearnlive.heart.org) 

 

Πανυθμ πμο ηαζ μζ 2 ιμνθέξ είκαζ θζβυηενμ ζοπκέξ απυ ηδκ μλεία ζζπαζιία, παναηηδνίγμκηαζ 

απυ ιεβαθφηενδ κμζδνυηδηα ηαζ εκδζζιυηδηα (Smith & Clifford, 2011).  

 

2.4.1 Παεμθοζζμθμβία ηαζ αίηζα εκδμεβηεθαθζηήξ αζιμνναβίαξ 

φιθςκα ιε ημ National Stroke Association (2009), δ εκδμεβηεθαθζηή αζιμνναβία (ICH) 

είκαζ μ πζμ ημζκυξ ηφπμξ αζιμνναβζημφ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. οιααίκεζ υηακ έκα 

αζιμθυνμ αββείμ δζαννδβκφεηαζ ιέζα ζημκ εβηέθαθμ ηαζ οπάνπεζ δζαννμή ημο αίιαημξ ζημκ 

πενζαάθθμκηα εβηεθαθζηυ ζζηυ.  

 Ζ εκδμεβηεθαθζηή αζιμνναβία ζφιθςκα ιε ηα αίηζα πμο ηδκ πνμηαθμφκ δζαηνίκεηαζ 

ζε πνςημβεκή ηαζ δεοηενμβεκή (Royden et al., 2012). Ζ πνςημβεκήξ ακαθένεηαζ ζηδκ 

αοηυιαηδ αζιμνναβία εκηυξ ημο εβηεθαθζημφ πανεβπφιαημξ ή ημο ημζθζαημφ ζοζηήιαημξ ημο 

εβηεθάθμο ηαζ πνέπεζ κα δζαθμνμπμζδεεί απυ ηδ δεοηενμβεκή ζηδκ μπμία δ αζιμνναβία 

πνμηαθείηαζ απυ άθθμ πανάβμκηα, υπςξ: ηναφια, αββεζαηέξ δοζπθαζίεξ, δζαηαναπέξ ηδξ 

πδηηζηυηδηαξ, παναηεηαιέκδ έηεεζδ ζε ημηαΐκδ ή άθθεξ πανειθενείξ μοζίεξ (Rowland, 2010). 

I. Πνςημβεκήξ εκδμεβηεθαθζηή αζιμνναβία 

 

- Υπέπηαζη 

Ζ οπένηαζδ είκαζ δ πζμ ζοπκή αζηία ηδξ αοευνιδηδξ εκδμεβηεθαθζηήξ αζιμνναβίαξ ζημοξ 

εκήθζηεξ (Smith & Clifford, 2011) ηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ Testai et al. (2008), «είκαζ οπεφεοκδ 

βζα ημ 60% πενίπμο ηςκ πενζπηχζεςκ». 

 Έπεζ παναηδνδεεί απυ ιενζηέξ ένεοκεξ υηζ ημ 90% ηςκ αζεεκχκ ιε εκδμεβηεθαθζηή 

αζιμνναβία έπμοκ οπένηαζδ ηδκ χνα ηδξ εηδήθςζήξ ηδξ (Royden et al., 2012). 
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Ο οπμηείιεκμξ ιδπακζζιυξ θαίκεηαζ κα ζοζπεηίγεηαζ ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ζοζηδιαηζηήξ 

ανηδνζαηήξ πίεζδξ ζηζξ ιζηνέξ δζεζζδοηζηέξ ανηδνίεξ πμο είκαζ ζοκέπεζα ηςκ ιεβάθςκ 

εκδμηνακζαηχκ αββείςκ, δδθαδή ηςκ ιέζςκ ηαζ μπίζεζςκ εβηεθαθζηχκ ανηδνζχκ ηαζ ηδξ 

ααζζηήξ ανηδνίαξ (Smith & Clifford, 2011).  

 φιθςκα ιε ημοξ Testai et al. (2008), δ παναηεηαιέκδ οπένηαζδ δζεβείνεζ ημκ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ ζηα ανηδνζυθζα. Αοηή δ δζαδζηαζία μκμιάγεηαζ 

οπενπθαζηζηή ανηδνζμζηθήνςζδ. Με ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο ηα θεία ιοσηά ηφηηανα 

πεεαίκμοκ ηαζ μ ιεζαίμξ πζηχκαξ ακηζηαείζηαηαζ απυ ημθθαβυκμ, μδδβχκηαξ ηα αββεία ζε 

παιδθυ ηυκμ ηαζ ηαηή ακηαπυηνζζδ. Σα αββεία ιπμνεί κα ακαπηφλμοκ οπενπθαζία ημο 

πζηχκα, οπμταθίκςζδ ημο εζςηενζημφ πζηχκα ηαζ εηθοθζζιυ πμο ηα πνμδζαεέημοκ ζε εζηζαηή 

κέηνςζδ ηαζ νήλδ (Smith & Clifford, 2011).  

 Ο εηθοθζζιυξ ημο θείμο ανηδνζαημφ ιοσημφ ημζπχιαημξ είκαζ μ πζμ ζδιακηζηυξ 

πανάβμκηαξ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ εκδμεβηεθαθζηήξ αζιμνναβίαξ. Ζ οπενηαζζηή εκδμεβηεθαθζηή 

αζιμνναβία ηείκεζ κα ζοιααίκεζ ζηα ααζζηά βάββθζα ηαζ ζημ εάθαιμ ηαευηζ ηα ανηδνζυθζα ζε 

αοηέξ ηζξ δμιέξ είκαζ πζμ εοάθςηα ζε εηθοθζζηζηέξ αθθαβέξ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ημοξ 

έκημκμοξ παθιμφξ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο (Royden et al., 2012) 

(εζη.2.11). 

 Οζ οπενηαζζηέξ εκδμεβηεθαθζηέξ αζιμνναβίεξ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηα ααζζηά βάββθζα 

ηαζ ημ ζηέθεπμξ έπμοκ ηδκ ηάζδ κα εηηείκμκηαζ ζημ παναηείιεκμ ημζθζαηυ ζφζηδια ημο 

εβηεθάθμο (Smith & Clifford, 2011). 

 Δπίζδξ έκαξ άθθμξ πανάβμκηαξ είκαζ μ ζπδιαηζζιυξ ζαημεζδχκ ιζηνμακεονζζιάηςκ 

ηα θεβυιεκα Charcot - Bouchard ακεονφζιαηα πμο είκαζ επζννεπή ζηδ δζάννδλδ πμο μδδβεί 

ζε εβηεθαθζηή αζιμνναβία (Testai et al., 2008), αθθά δ πανμοζία ημοξ εκχ είκαζ άιεζα 

ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ οπένηαζδ δεκ απμηεθεί απαναίηδηα ηδκ ανπζηή εέζδ ηδξ αζιμνναβίαξ ή 

πζεακυ πενζζηαηζηυ οπενηαζζηήξ εκδμεβηεθαθζηήξ αζιμνναβίαξ. 

 

https://www.google.gr/search?client=opera&hs=aPC&biw=1280&bih=916&q=Charcot+-+Bouchard+%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&spell=1&sa=X&ei=8y2sU-6mF4a20wXE8IE4&ved=0CBcQvwUoAA


38 

 

 
Δηθόλα 2.11: Παζνγέλεηα ππεξηαζηθήο ελδνεγθεθαιηθήο αηκνξξαγίαο (www.netterimages.com) 

 

- Αμςλοειδήρ Αγγειοπάθεια 

Μία άθθδ πνςημβεκήξ αζηία ηδξ αοευνιδηδξ εκδμεβηεθαθζηήξ αζιμνναβίαξ είκαζ δ 

εβηεθαθζηή αιοθμεζδήξ αββεζμπάεεζα (Smith & Clifford, 2011). Δίκαζ ιία αζεέκεζα πμο 

παναηδνείηαζ ζε ανηεηά πνμπςνδιέκδ δθζηία, ζπάκζα ζε αζεεκείξ ηάης ηςκ 60 εηχκ (10%) 

ιε πνμμδεοηζηά αολακυιεκδ ζοπκυηδηα ιεηά ηδκ δθζηία ηςκ 65 εηχκ ηαζ ιε πμζμζηυ 20% 

πάκς απυ ηα 70 (Royden et al., 2012). 

 Ζ εβηεθαθζηή αιοθμεζδήξ αββεζμπάεεζα παναηηδνίγεηαζ απυ εκαπυεεζδ α-

αιοθμεζδμφξ πνςηεΐκδξ ζημ ιέζμ πζηχκα ηαζ ημκ ελςηενζηυ πζηχκα ηςκ  θεπημιδκζββζηχκ ηαζ 

θθμζσηχκ ανηδνζχκ, ηςκ ανηδνζμθζχκ ηαζ ηςκ ηνζπμεζδχκ αββείςκ (Smith & Clifford, 2011). Σα 

αββεία ιε αιοθμεζδζηυ θμνηίμ είκαζ δοκαηυκ κα οπμζημφκ ζκχδδ εηθφθζζδ, κέηνςζδ, 

ηιδιαηζηή δζαζημθή ή ζπδιαηζζιυ ακεονφζιαημξ, ηαεζζηχκηαξ ηα επζννεπή ζε νήλδ.  

 Ζ απμθζπμπνςηεΐκδ Δ ηαζ μζ αθθδθμοπίεξ ηδξ Δ2 ηαζ Δ4 έπμοκ ζοκδεεεί ιε 

εηθοθζζηζηέξ αθθαβέξ ηςκ ημζπςιάηςκ ηςκ ανηδνζχκ ηαζ αολδιέκδ εκαπυεεζδ α-

αιοθμεζδμφξ πνςηεΐκδξ ακηίζημζπα (Testai et al., 2008). ε ακηίεεζδ ιε ηδκ οπενηαζζηή 

εκδμεβηεθαθζηή αζιμνναβία, δ εβηεθαθζηή αιοθμεζδήξ αββεζμπάεεζα ζπεηίγεηαζ ιε 
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αζιμνναβία πμο ηείκεζ κα ζοιααίκεζ ζημ θθμζυ ηαζ ηδκ οπμθθμζχδδ θεοηή μοζία (Smith & 

Clifford, 2011) ηαζ ζπάκζα ζηα ααζζηά βάββθζα, ημ εάθαιμ ηαζ ημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ 

(Royden et al., 2012). 

II. Γεοηενμβεκήξ εκδμεβηεθαθζηή αζιμνναβία 

 

- Ανηιπηκηική αγυγή 

Ζ εκδμεβηεθαθζηή αζιμνναβία είκαζ πζμ ζοπκή ζε αζεεκείξ πμο θαιαάκμοκ ακηζπδηηζηά ηαζ 

ζκςδμθοηζηά θάνιαηα. Ζ ζπεηζγυιεκδ ιε ακηζπδηηζηά απυ ημ ζηυια εκδμεβηεθαθζηή 

αζιμνναβία ζοζπεηίγεηαζ ιε αηυιδ ορδθυηενμ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ απυ ηδκ 

εκδμεβηεθαθζηή αζιμνναβία πςνίξ κα οπάνπεζ δζαηαναπή πδηηζηυηδηαξ ηαζ δ ζοκεπζγυιεκδ 

αζιμνναβία ζε ιζα ηέημζα ICH δζανηεί πμθφ πενζζζυηενμ. Ο ζηυπμξ είκαζ δ άιεζδ ακαζηνμθή 

ηδξ δζαηαναπήξ πήλδξ ημο αίιαημξ, υζμ ημ δοκαηυκ ζοκημιυηενα (Patel et al., 2012). 

- Aγγειακέρ δςζπλαζίερ 

Πενζθαιαάκμοκ αζοκήεζζηα εφεναοζηα αζιμθυνα αββεία, εοπαεή ζε νήλδ ζε θοζζμθμβζηή 

ανηδνζαηή πίεζδ (Hammer & McPhee, 2014). Σέζζενζξ ηφπμζ εκδμηνακζαηχκ αββεζαηχκ 

δοζπθαζζχκ έπμοκ πενζβναθεί. Με ζεζνά απυ ηζξ ζοπκυηενεξ ζηζξ ζπακζυηενεξ είκαζ μζ ελήξ: 

ακαπηολζαηέξ θθεαζηέξ ακςιαθίεξ, ανηδνζμθθεαχδεζξ δοζπθαζίεξ, ηνζπμεζδείξ 

ηεθεαββεζεηηαζίεξ ηαζ ζπδθαζχδεζξ δοζιμνθίεξ. Απυ αοηέξ μζ ανηδνζμθθεαχδεζξ δοζπθαζίεξ 

ηαζ μζ ζπδθαζχδεζξ δοζιμνθίεξ έπμοκ ηάζδ βζα αζιμνναβία (Smith & Clifford, 2011). 

- Λιγόηεπο κοινέρ αιηίερ 

Πενζθαιαάκμοκ πνςημβεκείξ ηαζ ιεηαζηαηζηέξ ηαημήεεζεξ, ημθπζηή ενυιαςζδ ιε θθεαζηά 

έιθναηηα ηαζ αζιμνναβία, επίηηδηεξ ή ηθδνμκμιζηέξ δζαηαναπέξ ηδξ πήλδξ, επίηηδηεξ ή 

αοημάκμζεξ αββεζίηζδεξ, ζοζηδιζηέξ ημηηζςιαηχδεζξ δζαηαναπέξ, θμζιχδεζξ ηεκηνζηέξ 

δζενβαζίεξ, ηαζ ημ ηναφια (Royden et al., 2012). 
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Πίλαθαο 2.2: Άιιεο ιηγόηεξν θνηλέο αηηίεο ελδνεγθεθαιηθήο αηκνξξαγίαο (Royden et al., 2012) 

 

Ληγόηεξν θνηλέο αηηίεο ελδνεγθεθαιηθήο αηκνξξαγίαο 

 

1. Δκδμηανδίηζδα 

2. Φθεαζηή ενυιαςζδ ηυθπςκ 

3. Καημήεεζεξ: πνςημβεκείξ, ιεηαζηαηζηέξ 

4. Πνμδζάεεζδ ημο αίιαημξ 

-  θεοπαζιία 

-  πμθθαπθυ ιοέθςια 

-  δνεπακμηοηηανζηή ακαζιία 

5. Άθθεξ αζιαημθμβζηέξ δζαηαναπέξ 

6. Αββεζίηζδεξ 

- πμθοανηδνίηζδαξ μγχδδξ 

- ζοζηδιαηζηυ ενοεδιαηχδδ θφημ 

- ημηηζςιάηςζδ Wegener 

- ανηδνίηζδα Takayasu 

- ηνμηαθζηή ανηδνίηζδα 

- πδιζηή αββεζίηζδα 

- πνςημπαεήξ αββεζίηζδα ημο ΚΝ 

- Moyamoya αζεέκεζα 

7. οιπαεδηζημιζιδηζηά (αιθεηαιίκδ, ημηαΐκδ, ηθπ) 

8. οζηδιαηζηέξ παεήζεζξ 

- ζανημείδςζδ 

- ζφκδνμιμ Behçet 

- θμζιχλεζξ ημο ΚΝ (ζδζαίηενα ένπδξ γςζηήνμξ) 

9. Σναφια 

 

2.4.2 Παεμθοζζμθμβία ηαζ αίηζα οπαναπκμεζδμφξ αζιμνναβίαξ (ιδ ηναοιαηζηήξ) 

Μία απυ ηζξ ζμαανυηενεξ ηαηδβμνίεξ αζιμνναβζηχκ εβηεθαθζηχκ επεζζμδίςκ είκαζ δ 

οπαναπκμεζδήξ αζιμνναβία δ μπμία απμηεθεί ιαγί ιε ηδκ εκδμπανεβποιαηζηή αζιμνναβία ηζξ 

δφμ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ αζιμνναβζχκ ζημκ εκδμηνάκζμ πχνμ (De Lucas et al., 2008). 

Δηδδθχκεηαζ ζημ 1-7% επί ημο ζοκυθμο ηςκ εβηεθαθζηχκ επεζζμδίςκ (Feigin et al, 2005). 

Δίκαζ επείβμκ ζαηνζηυ πενζζηαηζηυ ηαζ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζημ εάκαημ ή ζε ζδιακηζημφ 

ααειμφ ακαπδνία, αηυια ηαζ υηακ ακηζιεηςπίγεηαζ έβηαζνα. Πενίπμο μζ ιζζμί αζεεκείξ 

ηαηαθήβμοκ, 10-15% εη ηςκ μπμίςκ πνζκ πνμθάαμοκ κα βίκμοκ δέηηεξ ζαηνζηήξ ιένζικαξ (Van 

Gijn et al., 2007), εκχ υζμζ δεκ ηαηαθήβμοκ ζοπκά ειθακίγμοκ κεονμθμβζηέξ ηαζ βκςζηζηέξ 

δζαηαναπέξ (Suarez et al., 2006). 
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 Ζ οπαναπκμεζδήξ αζιμνναβία μκμιάγεηαζ έηζζ επεζδή ημ αίια ζοζζςνεφεηαζ ζημκ 

οπαναπκμεζδή πχνμ (ημζθυηδηα ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ πμο πενζέπεηαζ ιεηαλφ 

ηδξ αναπκμεζδμφξ ηαζ πμνζμεζδμφξ ιήκζββαξ) βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ (Πεηζακάξ ηαζ ζοκ., 2012). 

θα ηα ιεβάθα ανηδνζαηά ζηεθέπδ βζα ηδκ αζιάηςζδ ημο εβηεθάθμο ηαζ μζ ηφνζμζ ηθάδμζ 

αοηχκ πμνεφμκηαζ εκηυξ ημο οπαναπκμεζδμφξ πχνμο, ςξ εη ημφημο, ζε πενίπηςζδ νήλδξ 

ανηδνζαημφ ηθάδμο ημ αίια ηαηακέιεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζημκ πχνμ αοηυκ ακαιζβκουιεκμ 

ιε ημ εβηεθαθμκςηζαίμ οβνυ, ιε απμηέθεζια ηδκ δδιζμονβία οπαναπκμεζδμφξ αζιμνναβίαξ 

(Kenneth, 2012). 

 Οζ αζηίεξ πμο αθμνμφκ ηδ ιδ ηναοιαηζηή οπαναπκμεζδή αζιμνναβία έπμοκ ηαλζκμιδεεί 

ζε πνςημβεκείξ ακεονοζιαηζηέξ ηαζ αοηυιαημοξ ιδ ακεονοζιαηζημφξ ιδπακζζιμφξ (Royden et 

al., 2012). 

 

I. Πνςημβεκείξ ακεονοζιαηζηέξ 

Οζ πνςημβεκείξ ακεονοζιαηζηέξ οπαναπκμεζδείξ αζιμνναβίεξ πνμηαθμφκηαζ απυ ηα 

εκδμηνακζαηά ακεονφζιαηα. Απμηεθμφκ ηδ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ πενζζηαηζηχκ 

(85%). Οζ ηαηδβμνίεξ ημο εκδμηνακζαημφ ακεονφζιαημξ πενζθαιαάκμοκ: ηα ζαημεζδή 

ακεονφζιαηα ή ακεονφζιαηα ζε ζπήια ιμφνμο, ηα αηναηημεζδή, ηα δζαηιδιέκα, ηα 

ηναοιαηζηά ηαζ ηα ιμθοζιαηζηά. Ο πζμ ζοπκυξ ηφπμξ ακεονφζιαημξ βζα κα οπάνλεζ 

αζιμνναβία είκαζ ηα ζαημεζδή ακεονφζιαηα πμο έπμοκ ζθαζνζηυ ζπήια αθθά ζοπκά έπμοκ ιία 

ελςεοθαηζηή αζοιιεηνία ηαζ θμαζμεζδή παναηηδνζζηζηά ηα μπμία απμηεθμφκ πζεακέξ εέζεζξ 

ηδξ νήλδξ ημο ίδζμο ημο ακεονφζιαημξ. Ο ακεονοζιαηζηυξ ποειέκαξ ή ζχια είκαζ 

ζοκδεδειέκμξ ιε ημ «ιδηνζηυ» αββείμ δζα ιέζμο ιζαξ ιζηνήξ πενζμπήξ θαζιμφ ηαζ ηαεχξ ημ 

ακεφνοζια ακαπηφζζεηαζ αοηή δ πενζμπή ιπμνεί κα δζεονοκεεί ηαζ κα εκζςιαηχζεζ 

θοζζμθμβζηέξ αββεζαηέξ δζαηθαδχζεζξ. 

 Υαναηηδνζζηζηά, ηα εκδμηνακζαηά ακεονφζιαηα ζοιααίκμοκ ζε ζδιεία δζαηθάδςζδξ 

ηςκ ιεβάθςκ εβηεθαθζηχκ ανηδνζχκ. Πενίπμο ημ 85% ανίζημκηαζ ζηδκ πνυζεζα ηοηθμθμνία 

ηαζ ημ 15% ζηδκ μπίζεζα. οκμθζηά, ηα πζμ ημζκά ζδιεία είκαζ δ πνυζεζα ανηδνία ηαζ 

αημθμοεείηαζ ζε πμζμζηυ απυ ηδκ μπίζεζα ζοκδεηζηή ανηδνία ηαζ ηδ δζαηθάδςζδ ηδξ ιέζδξ 

εβηεθαθζηήξ ανηδνίαξ. Δκηυξ ηδξ μπίζεζαξ ηοηθμθμνίαξ ημ πζμ ζοπκυ ζδιείμ είκαζ ζηδκ 

ημνοθή ηδξ δζαηθάδςζδξ ηδξ ααζζηήξ ανηδνίαξ, ιέζα ζηζξ μπίζεζεξ εβηεθαθζηέξ ανηδνίεξ 

(εζη.2.12). 
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     Δηθόλα 2.12: Καηαλνκή ζπγγελώλ εγθεθαιηθώλ αλεπξπζκάησλ (www.netterimages.com) 

 

Σα ακεονφζιαηα ηαλζκμιμφκηαζ ζφιθςκα ιε ημ ιέβεευξ ημοξ ζε: 

 Μζηνά (< 10mm), πμο είκαζ ηαζ ηα πζμ ζοπκά 

 Μεβάθα (10-25mm) 

 Γζβακηζαία (>25mm), παναηδνμφκηαζ ζημ 2% ηςκ ακεονοζιάηςκ 

 

 Σα ακεονφζιαηα ζοιααίκμοκ πενίπμο ζημ 5% ημο πθδεοζιμφ ηςκ εκδθίηςκ ηαζ είκαζ 

πζμ ζοπκά ζηζξ βοκαίηεξ. Οζ αζηίεξ ημο ζπδιαηζζιμφ ηαζ ηδξ δζάννδλδξ ηςκ εκδμηνακζαηχκ 

ακεονοζιάηςκ δεκ είκαζ εονέςξ ηαηακμδηέξ, ςζηυζμ πζεακμθμβείηαζ υηζ ηα εκδμηνακζαηά 

ακεονφζιαηα ζπδιαηίγμκηαζ ζε ιία ζπεηζηά ιζηνή πνμκζηή πενίμδμ ηαζ είηε δζαννδβκφμκηαζ, 

είηε οθίζηακηαζ αθθαβέξ μδδβχκηαξ ζηδ δδιζμονβία εκυξ ζηαεενμφ αδζάννδηημο 

ακεονφζιαημξ (Royden et al., 2012). 

 ε πενίπηςζδ δζάννδλδξ ημο ακεονφζιαημξ δ οπαναπκμεζδήξ αζιμνναβία πμο 

πνμηαθείηαζ, απμηεθεί ιία πμθφ ζμαανή ηαηάζηαζδ ιε ιεβάθα πμζμζηά εκδηυηδηαξ ηαζ 

κμζδνυηδηαξ (Connolly et al., 2012). Ζ πζμ ζοπκή δθζηία είκαζ ιεηά ηα 60 έηδ, εκχ ιυκμ ημ 

20% αθμνά άημια 15-45 εηχκ. Γεκ οπάνπεζ πμο κα πνμδζαεέηεζ ηδ νήλδ, επεζδή δ 

ακεονοζιαηζηή οπαναπκμεζδήξ αζιμνναβία ιπμνεί κα ζοιαεί ελίζμο είηε ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ημο φπκμο, είηε ζηδκ ηαεδιενζκή δναζηδνζυηδηα, είηε ζε ηάπμζα ζηνεζμβυκα δναζηδνζυηδηα. 
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Πενίπμο ημ 50% ηςκ αζεεκχκ, υηακ νςηήεδηακ, ακέθενακ ιία πνμεζδμπμζδηζηή δζαννμή ιε 

πμκμηέθαθμ ή άθθα ζοιπηχιαηα πενίπμο 2-3 εαδμιάδεξ πνζκ ηδκ ανπζηή αζιμνναβία. Σα 

ιζζά απυ αοηά ηα πενζζηαηζηά πεεαίκμοκ πνζκ θηάζμοκ ζημ κμζμημιείμ. Οζ πενζζζυηενμζ απυ 

ημοξ επζγήζακηεξ ηδξ ανπζηήξ αζιμνναβίαξ οπμηφπημοκ ζε επακαθαιαακυιεκδ αζιμνναβία 

ιεηά ηδκ πανμοζία ημοξ ζημ κμζμημιείμ πενίπμο ζηζξ πνχηεξ 24 χνεξ. Έςξ ηαζ 2 εαδμιάδεξ 

ιεηά ηδκ ανπζηή αζιμνναβία ημ ηαεδιενζκυ νίζημ είκαζ αολδιέκμ ηαηά 20-25%, εκχ ημ 

πμζμζηυ ηδξ εκδζζιυηδηαξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ δεφηενδ αζιμνναβία είκαζ 70% (Royden et al., 

2012). 

 

II. Αοηυιαημζ ιδ ακεονοζιαηζημί ιδπακζζιμί 

Τπάνπεζ ηέθμξ έκαξ ιζηνυξ ανζειυξ αζεεκχκ υπμο μζ ιδ ηναοιαηζηέξ οπαναπκμεζδείξ 

αζιμνναβίεξ μθείθμκηαζ ζε άθθμο ηφπμο δζαηαναπέξ ηςκ αββείςκ (υπςξ μζ ανηδνζμθθεαζηέξ 

δοζπθαζίεξ ζημκ εβηέθαθμ ή ημκ κςηζαίμ ιοεθυ), ζε αζιμνναβζηέξ ιεηαηνμπέξ υβηςκ ημο 

ΚΝ, ζε πνήζδ ημηαΐκδξ, ζε αζιμπμζδηζηέξ δζαηαναπέξ (δνεπακμηοηηανζηή ακαζιία, ζοκήεςξ 

ζε παζδζά) ηαζ ζπακζυηενα ζε δζαηαναπέξ πήλδξ, ακηζπδηηζηή αβςβή ηαζ οπμθοζζαηή 

απμπθδλία (Van Gijn et al., 2007). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ 

 

3.1 Γζάηνζζδ ηφπςκ εβηεθαθζημφ 

Σμ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ είκαζ ιζα δζαηαναπή ζηδκ εβηεθαθζηή ηοηθμθμνία, ζοπκά ιυκζιδ, 

πμο πνμηαθεί κεονμθμβζηά εθθείιιαηα. Πζμ ζοπκά μθείθεηαζ ζε  ηοηηανζηή ζζπαζιία/ 

έιθναηημ ή εκδμηνακζαηή αζιμνναβία. Γζα ηδ ζςζηή θεζημονβία ημο εβηεθάθμο, ηα κεονζηά 

ηφηηανα ζημ εζςηενζηυ ημο πνέπεζ κα έπμοκ ζοκεπή πανμπή αίιαημξ, μλοβυκμ ηαζ βθοηυγδ 

(ζάηπανμ αίιαημξ). Δάκ αοηή δ πανμπή είκαζ  ιεζςιέκδ, ιένδ ημο εβηεθάθμο ιπμνεί κα 

ζηαιαηήζμοκ ηδ θεζημονβία ημοξ πνμζςνζκά, ιε απμηέθεζια ηδκ εβηεθαθζηή ζζπαζιία. Ζ 

επζζηνμθή ηδξ θεζημονβίαξ ιπμνεί κα ζοιαεί ακ δ νμή ημο αίιαημξ απμηαηαζηαεεί ιέζα ζε 

θίβα θεπηά. ηακ ηα ζοιπηχιαηα είκαζ ιυκμ πανμδζηά (δδθαδή, θζβυηενμ απυ 24 χνεξ), αοηυ 

εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί ιζα πανμδζηή ζζπαζιζηή πνμζαμθή (ΣΗΑ). Ακ δ αθάαδ είκαζ 

ζμαανή, ή δζανηέζεζ πμθφ, ηα εβηεθαθζηά ηφηηανα πεεαίκμοκ ηαζ ιυκζιδ αθάαδ αημθμοεεί 

(Frizzell, 2005). 

 Ζ ηαλζκυιδζδ ηςκ εβηεθαθζηχκ ζφιθςκα ιε ημοξ Amarenco et al. (2009) είκαζ 

πμθφπθμηδ ηαζ ζοιπενζθαιαάκεζ πμθθμφξ πανάβμκηεξ (ζπ.3.1).  

 

 

ρήκα 3.1: Γηάθξηζε ηύπσλ εγθεθαιηθνύ (signsofstrokeinfo/types-of-stroke) 

Ταξινόμηςη 
Εγκεφαλικοφ

Ιςχαιμικό

(85%)

Θρόμβωςη 
μεγάλων αρτηριών

(20%)

Κενοτωπιώδεσ 
εγκεφαλικό

(25%) 

Καρδιογενήσ 
εμβολή

(20%)

Κρυπτογενήσ 
εμβολή

(30%)

Άλλα αίτια

(5%)

Αιμορραγικό

(15%)

Υπαραχνοειδήσ 
αιμορραγία

(7%)

Ενδοκρανιακή 
αιμορραγία

(8%)
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  Ο ανπζηυξ, ηαζ πζμ ζδιακηζηυξ, δζαπςνζζιυξ πμο πνέπεζ κα βίκεζ είκαζ δ δζάηνζζδ 

ιεηαλφ ζζπαζιζημφ ή αζιμνναβζημφ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο, οπαναπκμεζδμφξ αζιμνναβίαξ, 

εβηεθαθζηήξ θθεαζηήξ ενυιαςζδξ ηαζ κςηζαίμο ιοεθμφ. Οζ οπμηαηδβμνίεξ ηςκ εβηεθαθζηχκ 

επεζζμδίςκ πμο εα ακαθφζμοιε ζηδ ζοκέπεζα είκαζ ημ ζζπαζιζηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, ημ 

αζιμνναβζηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ηαζ ημ πανμδζηυ ζζπαζιζηυ επεζζυδζμ - T.I.A. (Transient 

Ischemic Attack). 

3.1.1 Ηζπαζιζηυ εβηεθαθζηυ 
 

Σα ζζπαζιζηά εβηεθαθζηά πνμηαθμφκηαζ απυ ηδ ιείςζδ ηδξ νμήξ ημο αίιαημξ ζημκ εβηέθαθμ 

ηαζ οπμθμβίγμκηαζ ζημ 85% ηςκ εβηεθαθζηχκ επεζζμδίςκ (Jauch & Stettler, 2013). Ηζπαζιία 

ζοιααίκεζ υηακ οπάνπεζ ιείςζδ ζηδκ αζιαηζηή νμή ζε θζβυηενμ απυ 20 mL/100 βναιιάνζα 

εβηεθαθζημφ ζζημφ ακά θεπηυ. Μείςζδ ζηδκ αζιαηζηή νμή ζε θζβυηενμ απυ 16 mL/100 

βναιιάνζα εβηεθαθζημφ ζζημφ ακά θεπηυ μδδβεί ζε κέηνςζδ ημο εβηεθαθζημφ ζζημφ ζε 

θζβυηενμ απυ ιία χνα (Mohr et al., 2011). 

 Ζ εβηεθαθζηή ενυιαςζδ ηαζ δ εβηεθαθζηή ειαμθή πνμηαθμφκηαζ απυ ενυιαμοξ πμο 

πενζμνίγμοκ ηδκ ανηδνζαηή εβηεθαθζηή πανμπή είηε ζημκ ίδζμ ημκ εβηέθαθμ είηε ζηζξ 

ηανςηίδεξ. Ζ εβηεθαθζηή ενυιαςζδ ζοιααίκεζ υηακ έκαξ ενυιαμξ δδιζμονβείηαζ ιέζα ζημκ 

ίδζμ ημκ εβηέθαθμ, ειπμδίγμκηαξ ηδ νμή ημο αίιαημξ ιέζς ημο πνμζαεαθδιέκμο αββείμο 

(εζη.2.2). Οζ ενυιαμζ ζπδιαηίγμκηαζ ζοπκυηενα θυβς «ζηθήνοκζδξ» ηςκ εβηεθαθζηχκ 

ανηδνζχκ (αεδνμζηθήνςζδ). Ζ εβηεθαθζηή ενυιαςζδ ζοιααίκεζ ζοπκυηενα ηδ κφπηα ή 

κςνίξ ημ πνςί ηαζ ζοπκά πνμδβείηαζ απυ ημ πανμδζηυ ζζπαζιζηυ εβηεθαθζηυ (Π.Η.Δ.) 

επεζζυδζμ (Chamberlin & Narins, 2005).  

 Ζ εβηεθαθζηή ειαμθή πνμηαθείηαζ απυ έκακ ενυιαμ πμο απεθεοεενχκεηαζ απυ 

μπμζμδήπμηε ζδιείμ ημο ηοηθμθμνζημφ ζοζηήιαημξ. Ακ μ ενυιαμξ αοηυξ πνμζημθθδεεί ζε 

ιία ανηδνία, είηε ημο ίδζμο ημο εβηεθάθμο είηε ηςκ ηανςηίδςκ, δ μπμία πανέπεζ ημ αίια ζημκ 

εβηέθαθμ δφκαηαζ κα πνμηθδεεί εβηεθαθζηυ (εζη.2.2). Ζ πζμ ζοπκή αζηία εβηεθαθζηήξ ειαμθήξ 

είκαζ δ ημθπζηή ιανιανοβή, ιία δζαηαναπή ηδξ ηανδζαηήξ ζοπκυηδηαξ (αννοειία) 

(Chamberlin & Narins, 2005).  

3.1.2 Αζιμνναβζηυ εβηεθαθζηυ 

Σμ αζιμνναβζηυ εβηεθαθζηυ είκαζ δ ηνίηδ πζμ ζοπκή αζηία εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ηαζ 

ζπεηίγεηαζ ιε ημ 50% ηδξ πθδεοζιζαηήξ εκδζζιυηδηαξ. Πνμηαθείηαζ απυ έκα αδφκαιμ αββείμ 

ημ μπμίμ δζαννδβκφεηαζ ηαζ αζιμνναβεί ιέζα ζημ πενζαάθθμκ ημο εβηεθάθμο βζα δζάθμνμοξ 

θυβμοξ. Σμ αίια ζοζζςνεφεηαζ ηαζ πζέγεζ ημοξ εβηεθαθζημφξ ζζημφξ (Jauch & Stettler, 2013). 
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Δπζπνυζεεηα ιε ηδκ εκδμπανεβποιαηζηή αζιμνναβία ζοιπηχιαηα ιπμνεί κα πνμηφρμοκ ηαζ 

απυ οπμζηθδνίδζμ ή επζζηθδνίδζμ αζιάηςια. Αοηά είκαζ ζοκήεςξ ηα απμηεθέζιαηα ηάπμζμο 

είδμοξ ηναφιαημξ ηαζ ιπμνεί κα ζοιαμφκ ανηεηέξ χνεξ ιεηά ημκ ανπζηυ ηναοιαηζζιυ 

(Frizzell, 2005). 

  Ζ οπαναπκμεζδήξ αζιμνναβία ιπμνεί κα ζοιαεί είηε ςξ απμηέθεζια εκυξ ηναφιαημξ, 

είηε απυ ηδ νήλδ εκυξ ακεονφζιαημξ. Ζ εκδμπανεβποιαηζηή αζιμνναβία ζοκήεςξ ζοιααίκεζ 

απυ ηδ νήλδ ιζηνχκ δζεζζδοηζηχκ ανηδνζχκ. Δίκαζ πζμ ζοπκά απμηέθεζια ηδξ οπένηαζδξ. 

οκήεςξ ειθακίγεηαζ ζηα ααζζηά βάββθζα, ζημ εάθαιμ, ζηδ βέθονα, ηαζ ζηδκ 

πανεβηεθαθίδα. Χζηυζμ, ιπμνεί επίζδξ κα πνμηφρεζ απυ αββεζαηέξ δοζπθαζίεξ. 

 Οζ δζεννδβιέκεξ εβηεθαθζηέξ ανηδνίεξ είκαζ δ ζοκδεέζηενδ πδβή ηδξ αζιμνναβίαξ. 

Δλαββείςζδ αίιαημξ ζοιααίκεζ ζημκ εβηέθαθμ ηαζ / ή ζημκ οπαναπκμεζδή πχνμ. Οζ 

παναηείιεκμζ ζζημί ιπμνεί κα ιεηαημπίγμκηαζ ηαζ κα ζοιπζέγμκηαζ. Ζ ηοηθμθμνία ημο 

αίιαημξ ζηζξ ημζθυηδηεξ ημο εβηεθάθμο ζπεηίγεηαζ ιε αολδιέκδ κμζδνυηδηα ηαζ 

εκδζζιυηδηα. Ζ έηεεζδ ζημ αίια ενεείγεζ ηαζ πνμηαθεί αββεζμζπαζιμφξ ζηα βεζημκζηά 

αββεία. Έκαξ ενυιαμξ εα ζπδιαηζζηεί ηαζ ζηαδζαηά εα απεθεοεενςεεί ηαζ εα ιεζςεεί ζε 

ιέβεεμξ. Χζηυζμ, μ ζζηυξ εβηεθάθμο πθδζίμκ ημο ενυιαμο ιπμνεί κα βίκεζ μζδδιαηχδδξ ηαζ 

κα κεηνςεεί (Frizzell, 2005). 

3.1.3 Πανμδζηυ ζζπαζιζηυ επεζζυδζμ (Π.Η.Δ.) 

Σα πανμδζηά ζζπαζιζηά επεζζυδζα είκαζ ζφκημια επεζζυδζα κεονμθμβζηήξ δοζθεζημονβίαξ ςξ 

απμηέθεζια εζηζαηήξ εβηεθαθζηήξ ζζπαζιίαξ πμο δε ζπεηίγεηαζ ιε ιυκζιδ εβηεθαθζηή 

απυθναλδ. Πνμηαθμφκηαζ απυ ενυιαμοξ ηαζ δ απυθναλδ είκαζ πανμδζηή. ημ πανεθευκ, ηα 

Π.Η.Δ. μνίγμκηακ βζα θεζημονβζημφξ θυβμοξ ςξ μπμζμδήπμηε εζηζαηυ εβηεθαθζηυ ζζπαζιζηυ 

επεζζυδζμ ιε ζοιπηχιαηα πμο δζανημφκ θζβυηενμ απυ 24 χνεξ (Wiebers et al. , 2006).  

 Πνυζθαηα ςζηυζμ, ένεοκεξ απυ πμθθέξ μιάδεξ παβημζιίςξ έπμοκ επζδείλεζ υηζ αοηυ 

ημ αοεαίνεημ πνμκζηυ ηαηχθθζ ήηακ πμθφ ιεβάθμ επεζδή ημ 30-50% ηςκ πενζζηαηζηχκ Π.Η.Δ. 

πμο έπμοκ μνζζηεί ιε ημκ ηθαζζζηυ μνζζιυ δείπκμοκ ηδκ φπανλδ εβηεθαθζημφ ηναοιαηζζιμφ 

ιέζς ιαβκδηζηήξ ημιμβναθίαξ δζάποζδξ, πμο δεκ είκαζ παναηηδνζζηζηυ εφνδια βζα ημ Π.Η.Δ.. 

Ανηεηέξ απυ αοηέξ ηζξ μιάδεξ οπμζηδνίγμοκ έκακ μνζζιυ κευηενμ ηαζ πζμ θεζημονβζηυ, 

ααζζζιέκμ ζηδ κεονμαπεζηυκδζδ, βζα ημ Π.Η.Δ. υπςξ: «έκα ζφκημιμ επεζζυδζμ κεονμθμβζηήξ 

δοζθεζημονβίαξ πνμηαθμφιεκμ απυ εζηζαηή εβηεθαθζηή ζζπαζιία ή ζζπαζιία ημο 

αιθζαθδζηνμεζδή, ιε ηθζκζηά ζοιπηχιαηα πμο παναηηδνζζηζηά δζανημφκ θζβυηενμ απυ ιία 

χνα ηαζ πςνίξ απυδεζλδ μλείαξ απυθναλδξ» (Easton et al., 2009). Χζηυζμ, μ κευηενμξ μνζζιυξ 

δεκ έπεζ βίκεζ αηυιδ επζζήιςξ δεηηυξ απυ ημοξ ανιυδζμοξ δζεεκείξ μνβακζζιμφξ. 
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 Πανυθα αοηά, εκχ ζοπκά παναηηδνίγμκηαζ ςξ «ιίκζ-εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ», εα ήηακ 

πνμηζιυηενμ κα παναηηδνίγμκηαζ ςξ «πνμεζδμπμζδηζηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ», ιζα 

πνμεζδμπμίδζδ πμο εα πνέπεζ κα θδθεεί πμθφ ζμαανά οπυρδ (American Stroke Association, 

2014 απυ: http://www.strokeassociation.org/STROKEORG/AboutStroke/TypesofStroke/TIA/TIA-

Transient-Ischemic-Attack_UCM_310942_Article.jsp). 

 

3.2 διάδζα ειθάκζζδξ ηαζ ζοιπηχιαηα 

Σμ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ εα πνέπεζ κα εεςνείηαζ πζεακυ ζε ηάεε αζεεκή ιε μλφ κεονμθμβζηυ 

έθθεζιια (εζηζαηυ ή μθζηυ) ή αθθμζςιέκμ επίπεδμ ζοκείδδζδξ. Κακέκα ζζημνζηυ 

παναηηδνζζηζηυ δε δζαηνίκεζ ημ ζζπαζιζηυ απυ ημ αζιμνναβζηυ, ακ ηαζ δ καοηία, μ ειεηυξ, μ 

πμκμηέθαθμξ ηαζ δ απυημιδ αθθαβή ζημ επίπεδμ ζοκείδδζδξ ημο αζεεκμφξ είκαζ πενζζζυηενμ 

ημζκά ζημ αζιμνναβζηυ εβηεθαθζηυ. Κμζκά ζδιεία ηαζ ζοιπηχιαηα ημο εβηεθαθζημφ 

πενζθαιαάκμοκ ηδκ απυημιδ έκανλδ μπμζμοδήπμηε απυ ηα παναηάης: 

 Ζιζπάνεζδ, ιμκμπάνεζδ ηαζ ζπάκζα ηεηναπθδβία 

 Δθθείιιαηα αζζεδηζηυηδηαξ 

 Απχθεζα ηδξ υναζδξ (απυ ημ έκα ή ηαζ ηα δφμ ιάηζα) 

 Δθθείιιαηα ζημ μπηζηυ πεδίμ 

 Γζπθςπία 

 Γοζανενία  

 Γοζθαβία 

 Πάνεζδ πνμζχπμο 

 Αηαλία 

 Ίθζββμξ 

 Αθαζία 

 Αζθκίδζα ιείςζδ επζπέδμο ζοκείδδζδξ 

 Πανυθμ πμο ηέημζα ζοιπηχιαηα ιπμνεί κα ζοιαμφκ ηαζ ιυκα ημοξ, είκαζ πζεακυ κα 

ζοιαμφκ ζε ζοκδοαζιυ (Jauch, 2015 απυ: <http://emedicine.medscape.com/article/1916852-

overview>).  

3.2.1 διάδζα ειθάκζζδξ ηαζ ζοιπηχιαηα ζζπαζιζημφ εβηεθαθζημφ  

Σα ζοιπηχιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ εγκεθαλική ιζσαιμία πμζηίθθμοκ ηαζ ηαεμνίγμκηαζ απυ ημ 

ζδιείμ ηδξ αθάαδξ. Σα ζοιπηχιαηα ηδξ απυθναλδξ ηδξ ιέζδξ ηαζ ηδξ πνυζεζαξ εβηεθαθζηήξ 

ανηδνίαξ πανμοζζάγμκηαζ ακαθοηζηά ζηδκ παναηάης εζηυκα (εζη. 3.1). 
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      Δηθόλα 3.1: Απόθξαμε κέζεο θαη πξόζζηαο εγθεθαιηθήο αξηεξίαο (www.netterimages.com) 

 

 Οζ ηθζκζηέξ εηδδθχζεζξ ηδξ ζζπαζιίαξ ζημ ζπμκδοθμααζζηυ ζφζηδια πμζηίθθμοκ ηαζ 

ελανηχκηαζ απυ ηδκ πνμζαεαθδιέκδ ανηδνία. Ακαθοηζηά πανμοζζάγμκηαζ ζημκ αηυθμοεμ 

πίκαηα (πζκ.3.1). 

 

Πίλαθαο 3.1: Κιηληθέο εθδειώζεηο ηεο ηζραηκίαο ζην ζπνλδπινβαζηθό ζύζηεκα ζύκθσλα κε ηελ αξηεξία πνπ 

εκπιέθεηαη (Royden et al., 2012) 

 

http://www.netterimages.com/
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 Σέθμξ, υζμκ αθμνά ηα ηεκμπςνζχδδ έιθναηηα, θυβς ημο ιζηνμφ ημοξ ιεβέεμοξ ηαζ 

ηδκ ηαεμνζζιέκδ οπμθθμζχδδ ημπμεεζία ημοξ δεκ μδδβμφκ ζε αθάαεξ ζηδ ικήιδ, ηδκ 

ακηίθδρδ, ηδκ μιζθία ή ημ επίπεδμ ζοκείδδζδξ  

(Jauch, 2015 απυ:<http://emedicine.medscape.com/article/1916852-overview>).  

 

3.2.2 διάδζα ειθάκζζδξ ηαζ ζοιπηχιαηα Π.Η.Δ. 

ζμκ αθμνά ηα παποδικά ιζσαιμικά εγκεθαλικά επειζόδια , ηα ζοιπηχιαηα ειθακίγμκηαζ 

βνήβμνα ηαζ δζανημφκ έκα ζπεηζηά ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια. Σα πενζζζυηενα ΠΗΔ 

δζανημφκ θζβυηενμ απυ πέκηε θεπηά εκχ μ ιέζμξ υνμξ είκαζ πενίπμο έκα θεπηυ. ηακ έκα 

πανμδζηυ ζζπαζιζηυ επεζζυδζμ ηεθεζχζεζ, ζοκήεςξ δεκ πνμηαθεί ηαιία ιυκζιδ αθάαδ ζημκ 

εβηέθαθμ. Γεκ πνέπεζ κα οπάνπεζ δζαθμνά ζηδκ ακηαπυηνζζδ ιεηαλφ ημο πανμδζημφ 

ζζπαζιζημφ επεζζμδίμο ηαζ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ έκα πανμδζηυ 

ζζπαζιζηυ επεζζυδζμ οπμπςνεί απυ ιυκμ ημο, πνζκ οπάνλεζ αθάαδ, δεκ οπάνπεζ ηακέκαξ 

ηνυπμξ κα πνμαθέρμοιε πμζμζ ενυιαμζ εα δζαθοεμφκ απυ ιυκμζ ημοξ. Σμ εβηεθαθζηυ 

επεζζυδζμ ηαζ ημ πανμδζηυ ζζπαζιζηυ επεζζυδζμ είκαζ επείβμκηα ζαηνζηά πενζζηαηζηά. Έκαξ 

εφημθμξ ηνυπμξ βζα κα ακαβκςνίγμοιε ηα λαθκζηά ζδιάδζα ηαζ ηα ζοιπηχιαηα εκυξ 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο πνμηεζιέκμο κα γδηήζμοιε άιεζδ ζαηνζηή αμήεεζα είκαζ ημ ζφζηδια 

F.A.S.T. (εζη.3.2)  

(ASA,2014απυ:http://www.strokeassociation.org/STROKEORG/AboutStroke/TypesofStroke/TIA/TI

A-Transient-Ischemic-Attack_UCM_310942_Article.jsp). 

 
Δηθόλα 3.2: Αλαπαξάζηαζε ζπζηήκαηνο F.A.S.T (American Stroke Association) 

http://www.strokeassociation.org/STROKEORG/AboutStroke/TypesofStroke/TIA/TIA-Transient-Ischemic-Attack_UCM_310942_Article.jsp
http://www.strokeassociation.org/STROKEORG/AboutStroke/TypesofStroke/TIA/TIA-Transient-Ischemic-Attack_UCM_310942_Article.jsp
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3.2.3 διάδζα ειθάκζζδξ ηαζ ζοιπηχιαηα αζιμνναβζημφ εβηεθαθζημφ  

Σα ζδιάδζα ειθάκζζδξ ηαζ ηα ζοιπηχιαηα ημο αζιμνναβζημφ εβηεθαθζημφ ελανηχκηαζ απυ 

ημ είδμξ ηδξ αζιμνναβίαξ (οπαναπκμεζδήξ, εκδμεβηεθαθζηή). Σμ ηθαζζηυ ζφιπηςια ηδξ 

ςπαπασνοειδούρ αιμοππαγίαρ είκαζ «μ πεζνυηενμξ πμκμηέθαθμξ ζηδ γςή ημο αηυιμο» υπςξ 

παναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ απυ ημοξ πενζζζυηενμοξ αζεεκείξ. Οζ πμκμηέθαθμζ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε νήλδ ακεονφζιαημξ έπμοκ ζοπκά αζθκίδζα έκανλδ ηαζ πενζβνάθμκηαζ ζακ 

αζθκίδζμ δοκαηυ πηφπδια, ααζακζζηζηυ ηαζ αθυνδημ. Ο πμκμηέθαθμξ ημνοθχκεηαζ ηαπέςξ ζε 

υθδ ηδκ ηεθαθή πνμξ ημ θαζιυ εκχ ιαγί ημο ζοκδέμκηαζ δ καοηία, μ ειεηυξ, μ πυκμξ ζημκ 

αοπέκα ηαζ δ αθθμίςζδ ηδξ ζοκείδδζδξ. Καηά ηδκ χνα ηδξ νήλδξ ημ ¼ ηςκ αζεεκχκ πέθημοκ 

ζε ηςιαηχδδ ηαηάζηαζδ, ημ 40% ηςκ αζεεκχκ έπεζ πανμδζηή απχθεζα ηδξ ζοκείδδζδξ, εκχ 

ζημ 20% ιπμνεί κα παναηδνδεμφκ επζθδπηζηέξ ηνίζεζξ. Σέθμξ ημ 30% ηςκ αζεεκχκ πενίπμο 

είκαζ ιπενδειέκμζ ηαζ θδεανβζημί ιεηά ημκ πανμλοζιυ (Bederson et al., 2009). 

 Οζ ενδοεγκεθαλικέρ αιμοππαγίερ δζαθένμοκ ζηδκ πανμοζίαζδ ακάθμβα ιε ηδκ πενζμπή 

ηδξ αζιμνναβίαξ. ημ 60% ηςκ αζεεκχκ ηα κεονμθμβζηά ζοιπηχιαηα ειθακίγμκηαζ ιέζα ζε 

ιία πενίμδμ ςνχκ. ημ 40% ηςκ αζεεκχκ παναηδνείηαζ ηεθαθαθβία. ημ 50% ηςκ αζεεκχκ 

πανμοζζάγεηαζ ιείςζδ ημο επζπέδμο ζοκείδδζδξ ηαζ ειεηυξ ζδζαίηενα εηείκςκ ιε ιεβάθεξ 

αζιμνναβίεξ ηδξ πανεβηεθαθίδαξ. Καηά ηδκ έκανλδ πενίπμο ζημ 10% ζοιααίκμοκ ζπαζιμί 

(πζμ ημζκυ ζε θμαζμεζδήξ αζιμνναβίεξ ζηδκ πνυζεζα ηοηθμθμνία, εκχ ζπάκζα ζε αζεεκείξ ιε 

ααεζά αζιμνναβία). Άθθα ζοιπηχιαηα πενζθαιαάκμοκ παιδθυ πονεηυ, πςνίξ ειθακή 

θμίιςλδ, ηανδζαηέξ αννοειίεξ ηαζ δοζαοημκμιία, εζδζηά ζε αζιμνναβία ηδξ βέθοναξ (Smith & 

Clifford, 2011). Οζ ηθζκζηέξ εηδδθχζεζξ ηδξ εκδμεβηεθαθζηήξ αζιμνναβίαξ ζπεηίγμκηαζ ιε ημ 

ζδιείμ ηδξ αθάαδξ (εζη.3.3). 
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Δηθόλα 3.3: Δγθεθαιηθή αηκνξξαγία, θιηληθέο εθδειώζεηο αλάινγα ην ζεκείν (www.netterimages.com) 

 

 

 

3.3 Πνυβκςζδ ηαζ επζδδιζμθμβία 

3.3.1 Δπζδδιζμθμβία ηςκ Αββεζαηχκ Δβηεθαθζηχκ Δπεζζμδίςκ 

Σμ εβηεθαθζηυ απμηεθεί έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα πνμαθήιαηα οβείαξ, ηαεχξ είκαζ δ  ηνίηδ 

ηαηά ζεζνά αζηία εακάημο, ιεηά ηδκ ηανδζαηή κυζμ ηαζ ημκ ηανηίκμ. Απμηεθεί επίζδξ, έκα 

ζδιακηζηυ ημζκςκζηυ πνυαθδια, δζυηζ είκαζ δ ζοπκυηενδ αζηία πνυκζαξ δοζθεζημονβίαξ ηαζ 

ακαπδνίαξ. Δπζθένεζ αθθαβή ζηδ γςή ημο αζεεκή, αθθά ηαζ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζάξ ημο, 

υπςξ ηαζ ηςκ αηυιςκ πμο επζιεθμφκηαζ ηδ θνμκηίδα ημο (Goldstein et al., 2011). 

 ηδκ Αιενζηή ηάεε πνυκμ πενίπμο 795.000 άκενςπμζ παεαίκμοκ εβηεθαθζηυ, εη ηςκ 

μπμίςκ  610.000 βζα πνχηδ θμνά. Γεκζηά, 6,4 εηαημιιφνζα άκενςπμζ επζγμφκ ιεηά απυ 

εβηεθαθζηυ, εκχ 134.000 ηάεε πνυκμ πεεαίκμοκ απυ αοηυ. διακηζηυ πνυαθδια απμηεθεί ηαζ 

ημ μζημκμιζηυ ηυζημξ. Υαναηηδνζζηζηά, ημ 2010 δαπακήεδηακ 73,7 δζζεηαημιιφνζα δμθάνζα 

βζα ηδ θνμκηίδα αζεεκχκ ιε εβηεθαθζηυ (Roger et al., 2011). 

 Κάεε πνυκμ παβημζιίςξ 15000000 άκενςπμζ πνμζαάθθμκηαζ απυ έκα εβηεθαθζηυ 

επεζζυδζμ. Απυ αοημφξ, 5000000 πεεαίκμοκ ηαζ 5000000 ιέκμοκ ιε ηάπμζα ιυκζιδ ακαπδνία 

επζαανφκμκηαξ έηζζ ηδκ μζημβέκεζά ημοξ ηαζ ηδκ ημζκςκία. Σα πενζζηαηζηά ημο εβηεθαθζημφ 

θαίκεηαζ κα είκαζ ιεζςιέκα ζε πμθθέξ ακεπηοβιέκεξ πχνεξ, ηονίςξ ςξ απμηέθεζια ημο 

ηαθφηενμο εθέβπμο ηδξ ορδθήξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ ηαζ ηδξ ζηαδζαηήξ ιείςζδξ ημο 
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ηαπκίζιαημξ. Χζηυζμ, μ απυθοημξ ανζειυξ ηςκ εβηεθαθζηχκ ζοκεπίγεζ κα αολάκεηαζ θυβς 

ηδξ βήνακζδξ ημο πθδεοζιμφ. Σέθμξ, δ εηήζζα επίπηςζδ ηςκ ΑΔΔ εηηζιάηαζ υηζ θεάκεζ ηα 

300 ακά 100.000 άημια ημο βεκζημφ πθδεοζιμφ (Mackay et al., 2004). Σμ 2010, μ παβηυζιζμξ 

επζπμθαζιυξ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ήηακ 33 εηαημιιφνζα, ιε 16.900.000 ακενχπμοξ 

πμο είπακ οπμζηεί έκα πνχημ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. Σμ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ήηακ δ δεφηενδ 

ιεβαθφηενδ παβηυζιζα αζηία εακάημο ιεηά ηζξ ηανδζαηέξ παεήζεζξ, ακηζπνμζςπεφμκηαξ ημ 

11,13% ημο ζοκυθμο ηςκ εακάηςκ ζε υθμ ημκ ηυζιμ (Mozaffarian et al., 2015). 

 ζμκ αθμνά ηδ πχνα ιαξ, πνυζθαηεξ επζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ απμδεζηκφμοκ υηζ δ 

εηήζζα επίπηςζδ ηςκ ΑΔΔ ηοιαίκεηαζ πενίπμο ζημοξ 310/100.000 βζα αζεεκείξ 45–85 εηχκ, 

ιε αολδηζηή ιάθζζηα ηάζδ, θυβς ηδξ αφλδζδξ ημο επζπμθαζιμφ πμθθχκ παναβυκηςκ 

ηανδζαββεζαημφ ηζκδφκμο (οπένηαζδ, δζααήηδξ, δοζθζπζδαζιία, ηάπκζζια, αθημυθ, 

ηανδζμπάεεζα η.θπ.). Οζ άκδνεξ πνμζαάθθμκηαζ πζμ ζοπκά (362/100.000) απυ ηζξ βοκαίηεξ 

(271/100.000). Πανά ημ μθμέκα ηαζ ιζηνυηενμ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ πμο απμδίδεηαζ ζε 

αοηά ηζξ ηεθεοηαίεξ δφμ δεηαεηίεξ, ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ημο παβηυζιζμο μνβακζζιμφ 

οβείαξ (WHO), πμζμζηυ άκς ημο 30% ηςκ αζεεκχκ ιε ΑΔΔ ηαηαθήβμοκ ζε εάκαημ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο πνχημο έημοξ ιεηά ηδκ εηδήθςζδ εκυξ ΑΔΔ. Ζ εκδζζιυηδηα ζηδκ Δθθάδα 

θηάκεζ ζηζξ 130 πενζπηχζεζξ/100.000 πθδεοζιμφ. Έκα ιήκα ιεηά απυ ημ ΑΔΔ, ημ 26% ηςκ 

αζεεκχκ έπεζ ήδδ πεεάκεζ. Έκα πνυκμ ιεηά ημ ΑΔΔ, δ εκδηυηδηα θηάκεζ ζημ 37% ηαζ, απυ 

ημοξ επζγχκηεξ, ημ έκα ηνίημ πενίπμο είκαζ ακάπδνμζ πμο πνεζάγμκηαζ ζοκεπή αμήεεζα, 

οπμζηήνζλδ ηαζ επίαθερδ απυ άθθμ πνυζςπμ. Αοημί μζ ανζειμί ηεηιδνζχκμοκ ημ υηζ δ 

επίπηςζδ ημο ΑΔΔ ζηδκ Δθθάδα είκαζ ζηζξ ορδθυηενεξ εέζεζξ αοηήξ ηςκ ακαπηοβιέκςκ 

πςνχκ ηδξ δοηζηήξ Δονχπδξ ηαζ ηδξ αυνεζαξ Αιενζηήξ, ζδίςξ υιςξ υηζ δ πνυβκςζή ημο είκαζ 

πζμ αανζά. Ζ Δθθάδα ανέεδηε κα έπεζ εκδηυηδηα απυ αββεζαηά εβηεθαθζηά επεζζυδζα, 

δζμνεςιέκδ ςξ πνμξ ηδκ δθζηία, ορδθυηενδ ηαηά 50% απυ ηδκ ακηίζημζπδ ιέζδ εκδηυηδηα 

ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ ανίζηεηαζ ημκηά ζηζξ εκδηυηδηεξ πμο ηαηαβνάθμκηαζ ζε πχνεξ 

ηδξ Ακαημθζηήξ Δονχπδξ. ‘ αοηυ ζοκηεθμφκ δ ακεπανηήξ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ΑΔΔ ζηδκ 

μλεία θάζδ ηαζ δ μοζζαζηζηή έθθεζρδ μνβακςιέκςκ έλς ή εκδμκμζμημιεζαηχκ 

πνμβναιιάηςκ απμηαηάζηαζδξ πνμκίςξ παζπυκηςκ. Δπζπνμζεέηςξ, ηα ΑΔΔ πνμηαθμφκ 

ιεβάθμ μζημκμιζηυ ηυζημξ ζημοξ πάζπμκηεξ, ζηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ ηαζ ζηδ πχνα (Υαηγδηυθζμξ 

ηαζ ζοκ., 2007). Σα εβηεθαθζηά επεζζυδζα είκαζ δ ηνίηδ αζηία εακάημο ζηδκ Δθθάδα ηαζ δ 

πνχηδ αζηία πνμκίςξ ακαπήνςκ αζεεκχκ. Κάεε πνυκμ ζηδκ πχνα ιαξ ηαηαβνάθμκηαζ 

πενζζζυηενα απυ 35.000 κέα εβηεθαθζηά, εκχ πενίπμο 40.000 αζεεκείξ ελένπμκηαζ ηάεε 

πνυκμ απυ ηα κμζμημιεία ιαξ ιε δζάβκςζδ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. ε πενζζζυηενμ απυ 

200.000 Έθθδκεξ ηάεε πνυκμ μ ζφγοβμξ, μ βμκέαξ, μ αδενθυξ ή ημ παζδί εα ειπθαηεί ηαζ εα 



53 

 

επζαανοκεεί ιε ηάπμζμ ηνυπμ θυβς ακάιεζλήξ ημο ζηδ θνμκηίδα αζεεκχκ ιε εβηεθαθζηυ 

επεζζυδζμ (Βάνδαξ ηαζ Βέιιμξ απυ http://www.doctorshospital.gr/el/medical-articles/pathological-

section-articles/pathology). 

3.3.2 Πνυβκςζδ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο 

Μεηά απυ ηάεε εβηεθαθζηυ μ πνυςνμξ εάκαημξ πμο πζεακυηαηα ιπμνεί κα επέθεεζ, ζπεηίγεηαζ 

ηονίςξ ιε ηζξ επζπθμηέξ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ηδκ εηάζημηε εβηεθαθζηή αθάαδ. ε 

πενίπηςζδ επζαίςζδξ απυ ηζξ ανπζηέξ επζπθμηέξ οπάνπεζ ηίκδοκμξ πνυςνμο εακάημο θυβς 

επζπθμηχκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ εκδμκμζμημιεζαηή πενίεαθρδ ηαζ ηδκ εηάζημηε 

οπμζηήνζλδ ημο αζεεκμφξ. Πενίπμο ημ 30% ηςκ αζεεκχκ πεεαίκμοκ ιέζα ζε έκα πνυκμ απυ 

ηδ ζηζβιή ημο ανπζημφ ζοιαάκημξ (εβηεθαθζηυ). Ζ ακάηαιρδ ζοιααίκεζ ιέζς δζαθυνςκ 

αθθδθέκδεηςκ δζενβαζζχκ. Καηά ηζξ πνχηεξ ιένεξ ηαζ χνεξ αοηέξ μζ δζενβαζίεξ ιπμνεί κα 

πενζθαιαάκμοκ δζάθοζδ ηδξ ζζπαζιίαξ, εβηεθαθζηυ μίδδια ηαζ ζοκςδά κμζήιαηα πμο 

αολάκμοκ ηζξ θεζημονβζηέξ επζπηχζεζξ ημο ίδζμο ημο εβηεθαθζημφ. Ανβυηενα, δ πθαζηζηυηδηα 

ηςκ κεφνςκ, ιέζς ηδξ μπμίαξ μζ κεονχκεξ ακαθαιαάκμοκ κέεξ θεζημονβίεξ, δ απυηηδζδ κέςκ 

δελζμηήηςκ ιέζς ηδξ εηιάεδζδξ (θοζζημεεναπεία, ενβμεεναπεία) ηαζ δ ηνμπμπμίδζδ ημο 

πενζαάθθμκημξ ημο αζεεκμφξ μδδβεί ζε ορδθυηενα επίπεδα θεζημονβζηυηδηαξ.  

 Απυ ημοξ επζγήζακηεξ εκυξ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ζπεδυκ μζ ιζζμί δεκ είκαζ 

ακελάνηδημζ. Ζ πνυβκςζδ ηδξ αζεέκεζαξ ελανηάηαζ απυ ημκ παεμθμβζηυ ηφπμ ημο 

εβηεθαθζημφ ηαζ ηδκ οπμηαηδβμνία ημο ζζπαζιζημφ εβηεθαθζημφ (πζκ.3.2). Σα ηεθεοηαία 

πνυκζα έπεζ αθθάλεζ δ πνυβκςζδ ιεηά απυ Π.Η.Δ. ηαζ εβηεθαθζηυ. Ανηεηέξ ιεθέηεξ έπμοκ 

δείλεζ υηζ μ ηίκδοκμξ ηδξ οπμηνμπήξ είκαζ πμθφ ορδθυηενμξ απυ υζμ πζζηεφαιε ιέπνζ ζήιενα, 

ημκίγμκηαξ ηδ ζδιαζία ηδξ άιεζδξ εζζαβςβήξ ημοξ ζημ κμζμημιείμ, ηδξ άιεζδξ δζάβκςζδξ 

ηαζ ηδξ θήρδξ ηδξ ηαηάθθδθδξ εεναπείαξ. Δπζπθέμκ, ιεθέηεξ κεονμαπεζηυκζζδξ έπμοκ δείλεζ 

υηζ ηα ηθζκζηά ‗ζζςπδθά‘ ζζπαζιζηά εβηεθαθζηά είκαζ ημ ίδζμ ζοπκά ιε ηα ζοιπηςιαηζηά. 

  ε ιαηνμπνυεεζιδ αάζδ, δ πνυβκςζδ βζα επακειθάκζζδ είκαζ επίζδξ ζμαανή. Γέηα 

πνυκζα ιεηά, πενζζζυηενμζ απυ ημοξ ιζζμφξ αζεεκείξ εα ειθακίζμοκ ημοθάπζζημκ έκα 

ζζπαζιζηυ επεζζυδζμ ηάηζ πμο οπμδεζηκφεζ ηδκ ακάβηδ βζα ηαθφηενα ηαζ ακεεηηζηά 

δεοηενμαάειζα πνμθδπηζηά ιέηνα ηαζ ζοζηήιαηα βζα ηδκ παναημθμφεδζδ.  

 Άθθεξ ημζκέξ επζπθμηέξ ιεηά ημ εβηεθαθζηυ είκαζ δ βκςζηζηή ελαζεέκδζδ ηαζ δ 

άκμζα, πμο θαίκεηαζ κα είκαζ ηυζμ ζοπκέξ υζμ ηα επεζζυδζα επακειθάκζζδξ εβηεθαθζημφ ζε 

ιαηνμπνυεεζιδ πνμμπηζηή (Neurological disorders : public health challenges, 2006). 
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Πίλαθαο 3.2: Μνηίβα πξόγλσζεο ζε δηάθνξεο ππνθαηεγνξίεο εγθεθαιηθνύ (WHO, 2006) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: Πξσηνγελήο πξόιεςε θαη εθδήισζε πξώηνπ εγθεθαιηθνύ 

επεηζνδίνπ 

 

4.1 Πανάβμκηεξ ηζκδφκμο 

Μεβάθμ ιένμξ ηδξ ιείςζδξ ηδξ ζοπκυηδηαξ ειθάκζζδξ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ηαζ ηδξ 

εκδζζιυηδηαξ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ζηζξ πχνεξ ηδξ Γφζδξ έπεζ απμδμεεί ζηδκ ηαθφηενδ 

ακηζιεηχπζζδ ηςκ παναβυκηςκ ηζκδφκμο. Δλεηάγμκηαξ άημια ιε εβηεθαθζηυ, παναηδνμφιε 

ζοπκά ηδκ φπανλδ παναβυκηςκ ηζκδφκμο. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ είκαζ ζδιακηζηυ κα 

πνμζδζμνζζηεί δ αζηία πμο πνμηάθεζε ημ εβηεθαθζηυ, ελίζμο ζδιακηζηυ είκαζ κα 

πνμζδζμνζζημφκ μζ ημζκμί πανάβμκηεξ ηζκδφκμο πμο ζοκεζζθένμοκ ζε έκα ζδιακηζηυ ααειυ 

ιε οπμαυζημοζεξ δζαδζηαζίεξ ζηδκ πνυηθδζδ εβηεθαθζημφ. Ζ εεναπεία ηςκ παναβυκηςκ 

ηζκδφκμο είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ πνυθδρδ ημο πνχημο ηαζ ημο πζεακμφ επαηυθμοεμο 

εβηεθαθζημφ, υθςκ ηςκ ηφπςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ζζπαζιζηχκ εβηεθαθζηχκ 

επεζζμδίςκ, ηδξ εκδμεβηεθαθζηήξ αζιμνναβίαξ, ηαζ ηδξ οπαναπκμεζδμφξ αζιμνναβίαξ. Ζ 

ιείςζδ ζηδ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ζηζξ δοηζηέξ πχνεξ ηζξ ηεθεοηαίεξ 

δεηαεηίεξ έπεζ απμδμεεί ζηδκ ηαθφηενδ ακηζιεηχπζζδ ηςκ παναβυκηςκ ηζκδφκμο (Aoki et al., 

2011). 

 Οζ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο δζαηνίκμκηαζ ζε 3 ηαηδβμνίεξ ακάθμβα ιε ημ ηαηά πυζμ 

ηεηιδνζςιέκμζ είκαζ ηαζ ιε ημ ηαηά πυζμ είκαζ ηνμπμπμζήζζιμζ: 

 Γεκζηά ιδ ηνμπμπμζήζζιμζ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο 

 Καθά ηεηιδνζςιέκμζ, ηνμπμπμζήζζιμζ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο 

 πζ ηυζμ ηαθά ηεηιδνζςιέκμζ ή πζεακυκ ηνμπμπμζήζζιμζ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο 

(Meschia et al., 2014). 

4.1.1 Γεκζηά ιδ ηνμπμπμζήζζιμζ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο 
 

Οζ πανάβμκηεξ αοημί είκαζ βεκζηά ιδ ηνμπμπμζήζζιμζ, αθθά ιπμνμφκ κα ιαξ αμδεήζμοκ κα 

ακαβκςνίζμοιε άημια ιε ορδθυ νίζημ βζα εβηεθαθζηυ αθθά ηαζ κα μνίζμοιε πμζα άημια 

ιπμνμφκ κα επςθεθδεμφκ απυ ηάπμζα πζεακή εεναπεία ή ηδκ πνυθδρδ ηςκ άθθςκ 

ηνμπμπμζήζζιςκ παναβυκηςκ. Οζ πανάβμκηεξ αοημί είκαζ μζ ελήξ: 

Α. Ζθζηία:  

Σμ εβηεθαθζηυ ηαηά ηφνζμ θυβμ εεςνείηαζ αζεέκεζα ηςκ δθζηζςιέκςκ. Παναδυλςξ, ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα έπμοκ αολδεεί ηαηά πμθφ ηα παζδζαηνζηά εβηεθαθζηά. ε βεκζηέξ βναιιέξ 

πάκηςξ υζμ αολάκεηαζ δ δθζηία αολάκμκηαζ ηαζ μζ πζεακυηδηεξ βζα ζζπαζιζηυ ηαζ βζα 
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εκδμηνακζαηυ αζιμνναβζηυ εβηεθαθζηυ. Κάεε δεηαεηία ιεηά ηα 55 πνυκζα, ημ νίζημ δείπκεζ 

κα δζπθαζζάγεηαζ (Meschia et al., 2014). 

Β. Φφθμ: 

Σμ εβηεθαθζηυ θαίκεηαζ κα είκαζ πζμ ζοπκυ ζημοξ άκηνεξ απυ υηζ είκαζ ζηζξ βοκαίηεξ ηαζ 

ιάθζζηα ζημοξ άκηνεξ δ ζοπκυηδηα ημο εβηεθαθζημφ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ δθζηία δείπκεζ κα 

είκαζ ιεβαθφηενδ. Δλαίνεζδ ζημκ παναπάκς ηακυκα απμηεθμφκ μζ βοκαίηεξ δθζηίαξ 35-44 

ακηζζοθθδπηζηχκ ηαζ εβηοιμζφκδξ ηαζ άκς ηςκ 85 (Meschia et al., 2014). 

Γ. Υαιδθυ αάνμξ βέκκδζδξ: 

Ζ εκδζζιυηδηα απυ εβηεθαθζηυ δείπκεζ κα είκαζ αολδιέκδ ζε άημια πμο βεκκήεδηακ ιε 

παιδθυ αάνμξ, δδθαδή ηάης απυ 2500 βναιιάνζα, ζε ζπέζδ ιε αοηά πμο βεκκήεδηακ ιε 

αολδιέκμ αάνμξ (4000 βναιιάνζα) (Hankey, 2012). 

Γ. Φοθή/ Δεκζηυηδηα: 

Έπεζ παναηδνδεεί υηζ ζε ζπέζδ ιε ημοξ θεοημφξ μζ αθνμαιενζηάκμζ ηαζ μζ 

ζζπακμθαηζκμαιενζηάκμζ πανμοζζάγμοκ πενζζζυηενα πενζζηαηζηά εβηεθαθζημφ ηαζ 

ιεβαθφηενδ εκδζζιυηδηα. Απυ ένεοκα (ARIC, 1985-2016) πμο έπεζ δζελάβεηαζ έπεζ απμδεζπηεί 

υηζ έπμοκ 38% ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ απυ ημοξ θεοημφξ.  Απυ ηδκ άθθδ, μζ κέμζ ή ιεζήθζηεξ 

ιαφνμζ έπεζ απμδεζπεεί υηζ έπμοκ ιεβαθφηενεξ πζεακυηδηαξ βζα εκδμεβηεθαθζηυ αζιμνναβζηυ 

επεζζυδζμ ηαζ βζα οπαναπκμεζδή αζιμνναβία ζε ζπέζδ ιε ημοξ θεοημφξ ηδξ ίδζαξ δθζηίαξ. 

Σέθμξ, έπεζ απμδεζπεεί υηζ μζ ζκδζάκμζ ηδξ Αιενζηήξ έπμοκ ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ βζα 

εβηεθαθζηυ ηαζ απυ ημοξ θεοημφξ ηαζ απυ ημοξ αθνμαιενζηάκμοξ (Meschia et al., 2014). 

Δ. Γεκεηζημί πανάβμκηεξ: 

Άημια ιε εβηεθαθζηυ ζημ μζημβεκεζαηυ ζζημνζηυ ημοξ έπμοκ αολδιέκμ ηίκδοκμ βζα 

εβηεθαθζηυ ηαηά 30%. Ο αολδιέκμξ ηίκδοκμξ βζα εβηεθαθζηυ ζοκμδεουιεκμξ απυ εεηζηυ 

μζημβεκεζαηυ ζζημνζηυ ιπμνεί κα απμηηδεεί απυ δζάθμνμοξ ιδπακζζιμφξ, υπςξ: α) βεκεηζηή 

ηθδνμκμιζηυηδηα ηςκ παναβυκηςκ βζα εβηεθαθζηυ, α) ηθδνμκυιδζδ ηδξ εοαζζεδζίαξ ζηδκ 

επίδναζδ αοηχκ ηςκ παναβυκηςκ, β) ημζκή εκδμμζημβεκεζαημί πενζααθθμκηζημί πανάβμκηεξ- 

lifestyle ηαζ δ) ακηίδναζδ ιεηαλφ βεκεηζηχκ ηαζ πενζααθθμκηζηχκ παναβυκηςκ. Οζ βεκεηζηέξ 

επδννμέξ ζημκ ηίκδοκμ ημο εβηεθαθζημφ ιπμνμφκ κα ελεηαζημφκ ςξ πνμξ ημοξ αημιζημφξ 

πανάβμκηεξ ηζκδφκμο, ιπμνμφκ κα ελεηαζημφκ βεκεηζηά βζα ημζκμφξ ή ιδ ημζκμφξ ηφπμοξ 

εβηεθαθζημφ ή ζπάκζμοξ μζημβεκήξ ηφπμοξ (Meschia et al., 2014). 
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4.1.2 Καθά απμδεδεζβιέκμζ ηαζ ηνμπμπμζήζζιμζ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο 

 

Α. Τπένηαζδ: 

Δίκαζ έκαξ απυ ημοξ ιεβαθφηενμοξ πανάβμκηεξ βζα εκδμεβηεθαθζηυ έιθναηημ ηαζ 

εκδμεβηεθαθζηή αζιμνναβία. Ζ ανηδνζαηή πίεζδ είκαζ ακάθμβδ ιε ηδκ ειθάκζζδ ημο 

εβηεθαθζημφ, δδθαδή υζμ ρδθυηενδ είκαζ δ ανηδνζαηή πίεζδ ηυζμ αολάκμκηαζ μζ πζεακυηδηεξ 

ειθάκζζήξ ημο (Meschia et al., 2014). 

Β. Κάπκζζια: 

Μεθέηεξ παναηήνδζδξ έδεζλακ υηζ ημ ηάπκζζια απμηεθεί ακελάνηδημ πανάβμκηα ηζκδφκμο βζα 

ηδκ εβηαηάζηαζδ ζζπαζιζημφ ΑΔΔ ηυζμ ζημοξ άκδνεξ υζμ ηαζ ζηζξ βοκαίηεξ (Μδθζχκδξ ηαζ 

ζοκ., 2009). Σμ ηάπκζζια δζπθαζζάγεζ ημκ ηίκδοκμ υηακ ζοκδοάγεηαζ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ 

πανάβμκηεξ. Πνμηαθεί μλεζδςηζηέξ επζδνάζεζξ ζηζξ ανηδνίεξ δδιζμονβχκηαξ ενυιαμοξ πμο 

είκαζ επζηίκδοκμζ βζα ημ εβηεθαθζηυ (Kirshner, 2009).  Δίκαζ βκςζηυ υηζ έκα ηζζβάνμ αολάκεζ 

ημκ ηανδζαηυ νοειυ ηαζ ηδ ιέζδ ανηδνζαηή πίεζδ, αολάκεζ ημκ ηανδζαηυ δείηηδ εκχ ιεζχκεζ 

ηδκ ανηδνζαηή δζαηαζζιυηδηα. Σμ παεδηζηυ ηάπκζζια πζεακυκ ζπεηίγεηαζ ιε αολδιέκμ 

ηίκδοκμ ΑΔΔ (Meschia et al., 2014). 

 

Γ. αηπανχδδξ δζααήηδξ: 

Οζ αζεεκείξ ιε ζαηπανχδδ δζααήηδ είκαζ πζμ επζννεπείξ ζηδκ ακάπηολδ ανηδνζμζηθήνοκζδξ, 

οπένηαζδξ, παποζανηίαξ, ηαζ δοζθζπζδαζιίαξ. Ο ηίκδοκμξ πμο ζοκεπάβεηαζ μ ζαηπανχδδξ 

δζααήηδξ εεςνείηαζ ίζμξ ιε εηείκδ πμο ζοκεπάβεηαζ δ ζηεθακζαία κυζμξ. Ο ηίκδοκμξ ημο 

ζζπαζιζημφ εβηεθαθζημφ είκαζ 2 έςξ 6 θμνέξ ορδθυηενμξ ζε δζααδηζημφξ αζεεκείξ, ηαζ 9,1% 

ηςκ οπμηνμπχκ είκαζ άιεζα απμδμηέα ζημκ ζαηπανχδδ δζααήηδ Απαναίηδημξ είκαζ μ 

βθοηαζιζηυξ έθεβπμξ βζα ηδ ιείςζδ ημο ηζκδφκμο ειθάκζζδξ εβηεθαθζημφ ζε άημια ιε 

ζαηπανχδδ δζααήηδ (Fuentes et al., 2012). 
 

Γ. Γοζθζπζδαζιίεξ: 

Οζ πενζζζυηενεξ επζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ δείπκμοκ κα οπάνπεζ ζφκδεζδ ιεηαλφ ηςκ 

αολδιέκςκ επζπέδςκ πμθδζηενίκδξ ζημ αίια ηαζ ημο ηίκδοκμο βζα ζζπαζιζηυ εβηεθαθζηυ ηαζ 

ηανςηζδζηή αεδνμζηθήνςζδ. Δπίζδξ, μζ πενζζζυηενεξ επζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ δείπκμοκ υηζ 

ηα παιδθά επίπεδα μθζηήξ πμθδζηενίκδξ αολάκμοκ ημκ ηίκδοκμ αζιμνναβζημφ εβηεθαθζημφ. 

Απυ ηδκ άθθδ, ηα αολδιέκα επίπεδα HDL θαίκεηαζ υηζ ιεζχκμοκ ημκ ηίκδοκμ βζα ζζπαζιζηυ 

εβηεθαθζηυ.  

 ζμκ αθμνά ηα ηνζβθοηενίδζα μζ ένεοκεξ δεκ είκαζ αηνζαείξ ςξ πνμξ ηδκ ζοζπέηζζδ 

ημοξ ιε ημ εβηεθαθζηυ επεζδή μζ απυρεζξ δζίζηακηαζ ςξ πνμξ ηδκ πνήζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ 
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ζε πενίμδμ κδζηείαξ ή ζε πενίμδμ ιδ κδζηείαξ. Αοηυ βζαηί ζε πενίμδμ κδζηείαξ δείπκμοκ κα 

ιδκ επδνεάγμοκ ημκ ηίκδοκμ ηδξ ειθάκζζδξ εβηεθαθζημφ εκχ ζε ιδ κδζηεία δείπκμοκ κα 

αολάκεηαζ μ ηίκδοκμξ ηαηά 15% βζα ηάεε αφλδζδ ηςκ ηνζβθοηενζδίςκ ηαηά 89 mg/dL 

(Meschia et al., 2014). 

 

Δ. Κμθπζηή ιανιανοβή: 

Ζ ημθπζηή ιανιανοβή αηυιδ ηαζ ιε ηδκ απμοζία άθθδξ ηανδζαηήξ κυζμο ή κυζμο ηςκ 

ααθαίδςκ ζοκδέεηαζ ιε 4 έςξ 5 θμνέξ αολδιέκμ νίζημ βζα ζζπαζιζηυ εβηεθαθζηυ (Goldstein et 

al., 2011). οκδέεηαζ ιε πενίπμο 75.000 εβηεθαθζηά επεζζυδζα ηάεε πνυκμ ηαζ ημ 16% ημο 

ζοκυθμο ηςκ ζζπαζιζηχκ εβηεθαθζηχκ επεζζμδίςκ (Westerberg et al., 2015). Ζ ημθπζηή 

ιανιανοβή ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ απχθεζα ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ ημθπζηήξ 

ζοζηαθηζηυηδηαξ, ηδκ απχθεζα ημθπμημζθζαημφ ζοβπνμκζζιμφ ηαζ ζηάζδ ημο αίιαημξ πμο 

ζπεηίγεηαζ ιε ημ ζπδιαηζζιυ ενυιαμο. Πανμδζηά ζζπαζιζηά επεζζυδζα ηαζ εβηεθαθζηά 

επεζζυδζα πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ενμιαμειαμθή είκαζ μζ πζμ ζμαανέξ επζπθμηέξ (Mulpuru et 

al., 2014). 

 

Σ. Άθθεξ ηανδζαηέξ παεήζεζξ: 

Ζ ηανδζμβεκζηή ειαμθή είκαζ οπεφεοκδ βζα ημ 20% ηςκ ζζπαζιζηχκ εβηεθαθζηχκ. Κανδζαηέξ 

παεήζεζξ υπςξ: ημθπζηή αννοειία, ημθπζηή ιανιανοβή, ζφκδνμιμ κμζμφκημξ θθεαυημιαμο, 

ανζζηενή ημθπζηή ενυιαςζδ, πνςημβεκείξ ηανδζαημί υβημζ ηαζ εηαθαζηήζεζξ, πνμζεεηζηή 

ηανδζαηχκ ααθαίδςκ, δζεζηαθιέκδ ηανδζμιομπάεεζα, ζηεθακζαία κυζμξ, ααθαζδζηή ηανδζαηή 

κυζμξ, εκδμηανδίηζδα, ζοββεκείξ ηανδζαηέξ ακςιαθίεξ (PFO, ιεζμημθπζηά εθαηηχιαηα, 

ιεζμημθπζηά ακεονφζιαηα) έπμοκ ζοζπεηζζηεί ιε αολδιέκμ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ εβηεθαθζημφ 

επεζζμδίμο. Σέθμξ, αολδιέκεξ πζεακυηδηεξ βζα εβηεθαθζηυ έπμοκ αζεεκείξ πμο οπμαάθθμκηαζ 

ζε ηανδζαηυ ηαεεηδνζαζιυ, ειθφηεοζδ αδιαημδυηδ ηαζ επέιααζδ πανάηαιρδξ ζηεθακζαίαξ 

ανηδνίαξ (by-pass) θυβς ηδξ θφζδξ ηαζ ηδξ δζάνηεζαξ ηςκ δζαδζηαζζχκ αοηχκ (Meschia et al., 

2014). 

 

Ε. Κανςηζδζηή ζηέκςζδ ιδ ζοιπηςιαηζηή: 

Ζ πανμοζία ιζαξ αεδνμζηθδνςηζηήξ ζηεκςηζηήξ αθθμίςζδξ ζηδκ ελςηνακζαηή εζςηενζηή 

ηανςηζδζηή ανηδνία ή ζημκ ηανςηζδζηυ αμθαυ ζοκδέεηαζ ιε αολδιέκμ ηίκδοκμ βζα ειθάκζζδ 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο (Meschia et al., 2014). 

 

Ζ. Γνεπακμηοηηανζηή ακαζιία: 

Δίκαζ ιία αοημζςιζηή ηθδνμκμιζηή δζαηαναπή. Διθακίγεηαζ ανπζηά ηαζ κςνίξ ζακ 

αζιμθοηζηή ακαζιία ιε επίπμκα επεζζυδζα πμο ειπθέημοκ ηα άηνα ημο ζχιαημξ ηαζ ηα μζηά, 
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ααηηδνζαηέξ θμζιχλεζξ ηαζ ηέθμξ μνβακζηά έιθναηηα υπςξ ηαζ ημ εβηεθαθζηυ. Ζ πνυθδρδ 

ημο εβηεθαθζημφ είκαζ ημ πζμ ζδιακηζηυ ιέηνμ βζα άημια ιε δνεπακμηοηηανζηή ακαζιία. Γζα 

ηάεε πνυκμ γςήξ ηςκ αηυιςκ ιε δνεπακμηοηηανζηή ακαζιία αολάκεηαζ μ ηίκδοκμξ ειθάκζζδξ 

εβηεθαθζημφ ηαηά 1% (Meschia et al., 2014). 

 

Θ. Ονιμκμεεναπεία ιεηά ηδκ ειιδκυπαοζδ: 

ηδ ζοβηεηνζιέκδ μνιμκμεεναπεία πνδζζιμπμζμφκηαζ μζζηνμβυκα (CEE) ζοκδοαζιέκα ιε 

ιεδμλοπνμβεζηενυκδ αηεηάηδ (MPA). Απυ ένεοκα πμο έπεζ βίκεζ, ηα CEE ζοκδέεδηακ ιε 

αολδιέκμ νίζημ βζα εβηεθαθζηυ. Σέθμξ, βζα ηάεε δεηαεηία θήρδξ αοηήξ ηδξ εεναπείαξ 

αολάκεηαζ ηαηά πμθφ μ ηίκδοκμξ ειθάκζζδξ εβηεθαθζημφ (Meschia et al., 2014). 

 

Η. Ακηζζοθθδπηζηά απυ ημ ζηυια: 

Βνίζηεηαζ οπυ ένεοκα δ ζφκδεζδ ηςκ ακηζζοθθδπηζηχκ απυ ημ ζηυια ηαζ ημ νίζημ ημο 

εβηεθαθζημφ. Σμ ιυκμ πμο έπεζ απμδεζπηεί είκαζ υηζ δ πνήζδ ακηζζοθθδπηζηχκ απυ ημο 

ζηυιαημξ ζε ζοκδοαζιυ ιε μπμζμδήπμηε πανάβμκηα ηζκδφκμο αολάκεζ ηδκ πζεακυηδηα 

ειθάκζζδξ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο (Meschia et al., 2014). 

 

Ηα. Καεζζηζηή γςή: 

Άημια πμο έπμοκ οζμεεηήζεζ ηαεζζηζηή γςή έπμοκ αολδιέκμ ηίκδοκμ εκδζζιυηδηαξ απυ 

εβηεθαθζηυ ή ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ. Ζ ηαεζζηζηή γςή ζοκδέεηαζ ιε πμθθέξ ανκδηζηέξ 

επζδνάζεζξ ηαζ πεζνμηενεφεζ ηδκ έηααζδ ηςκ παεήζεςκ αοηχκ. Άημια ιε μπμζαδήπμηε ιμνθή 

θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ έπμοκ 25-30% ιεζςιέκμ ηίκδοκμ βζα εβηεθαθζηυ ηαζ ιεζςιέκδ 

εκδζζιυηδηα. Ζ ηαεδιενζκή θοζζηή δναζηδνζυηδηα ιπμνεί κα πνμθάαεζ ημ εβηεθαθζηυ 

(Meschia et al., 2014). 

 

Ηα. Παποζανηία ηαζ ηαηακμιή ημο ζςιαηζημφ θίπμοξ: 

Γζα άημια πμο έπμοκ δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ (BMI) 25-50 kg/m
2  

ηάεε αφλδζδ 5 kg/m
2 

ζοκδέεηαζ ιε 40% αολδιέκμ ηίκδοκμ βζα εβηεθαθζηυ. ε άημια ιε δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ 15-

25 kg/m
2 

, δεκ έπεζ παναηδνδεεί ζπέζδ 
 
ιεηαλφ BMI (αθέπε πανάνηδια) ηαζ ηζκδφκμο βζα 

εβηεθαθζηυ (Meschia et al., 2014). 

 

Ηβ. Γίαζηα ηαζ δζαηνμθή: 

Ζ ζπέζδ ιεηαλφ ημο ιεβέεμοξ ηδξ πνυζθδρδξ αθαηζμφ ηαζ ηδξ οπένηαζδξ ιπμνεί κα αολήζεζ 

ημκ ηίκδοκμ ηυζμ ζε έιθναβια ημο ιομηανδίμο, υζμ ηαζ ζε εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ (Medeiros 

et al, 2012). Ζ δζαηνμθή είκαζ μ ηονζυηενμξ ηνμπμπμζήζζιμξ πανάβμκηαξ νίζημο βζα 

εβηεθαθζηυ ηαευηζ είκαζ οπεφεοκδ βζα ημκ ηονζυηενμ πανάβμκηα ηζκδφκμο ημο εβηεθαθζημφ, 

δδθαδή ηδκ ανηδνζαηή πίεζδ, αθμφ έπεζ απμδεζπηεί υηζ δ αολδιέκδ πνυζθδρδ καηνίμο, δ 
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ιεζςιέκδ πνυζθδρδ ηαθίμο, ημ αολδιέκμ ζςιαηζηυ αάνμξ ηαζ δ παναηεηαιέκδ ηαηακάθςζδ 

αθημυθ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ. Γίαζηα πθμφζζα ζε θνμφηα ηαζ 

θαπακζηά, παιδθή ζε θζπανά (SAFA) έπεζ απμδεζπηεί υηζ ιεζχκεζ ηδκ ανηδνζαηή πίεζδ, άνα 

ηαζ ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ εβηεθαθζημφ. Δπίζδξ ζζπονά ακηζζηνυθςξ ακάθμβδ είκαζ δ ζπέζδ 

ηδξ ηαηακάθςζδξ ηςκ θνμφηςκ ηαζ ηςκ θαπακζηχκ ηαεχξ ηαζ ηδξ ηαηακάθςζδξ 3-5 

ιζηνμβεοιάηςκ ηδκ διένα ιε ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ εβηεθαθζημφ (Meschia et al., 2014). 

 Δπζπθέμκ, δ αολδιέκδ πνυζθδρδ ηνμθχκ πθμφζζςκ ζε ενεπηζηά ζοζηαηζηά (nutrient-

dense) έπεζ βίκεζ επζηαηηζηή, ηαζ μ πθδεοζιυξ έπεζ δοζημθία ζημ κα αημθμοεεί δίαζηα παιδθή 

ζε εενιίδεξ βζα κα πνμςεήζεζ ηδκ απχθεζα αάνμοξ ζε αάεμξ πνυκμο. Εαπανμφπα πμηά ηαζ 

νμθήιαηα ζοκεζζθένμοκ ζηδκ πνυζθδρδ γάπανδξ ηαζ ηδκ αφλδζδ ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ 

πμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε αολδιέκμ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. Μζα δίαζηα 

πθμφζζα ζε δδιδηνζαηά μθζηήξ αθέζεςξ, θνμφηα ηαζ θαπακζηά, ιπμνεί κα αμδεήζεζ ζηδ 

ιείςζδ ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ ηαζ κα πανέπεζ επανηείξ πμζυηδηεξ θθααμκμεζδχκ, 

ηανμηεκμεζδχκ, ιεηάθθςκ, ηαζ ζπκμζημζπείςκ, ηα μπμία ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ ζηδ ιείςζδ 

ημο ηζκδφκμο πνυκζςκ παεήζεςκ ηαζ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο (Medeiros et al, 2012). 

4.1.3 πζ ηαζ ηυζμ ηαθά απμδεδεζβιέκμζ/ πζεακυκ ηνμπμπμζήζζιμζ πανάβμκηεξ 

ηζκδφκμο 

Α. Ζιζηνακία:  

Μυκμ δ διζηνακία ιε αφνα (διζηνακία ιε εζηζαηά κεονμθμβζηά ζοιπηχιαηα) έπεζ ζοκδεεεί 

ιε ημ ζζπαζιζηυ εβηεθαθζηυ ηαζ ιυκμ ζε κεανέξ βοκαίηεξ δθζηίαξ ηάης ηςκ 45 εηχκ. Ζ 

ζοκμδή θήρδ ακηζζοθθδπηζηχκ ηαζ δ δθζηία άκς ηςκ 55 δζπθαζζάγμοκ ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ 

εβηεθαθζημφ. οβηεηνζιέκα, ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ >12 θμνέξ ημ πνυκμ ηαζ δζάνηεζα <1 

πνυκμ (ηαηά ηδ δζάνηεζα μθυηθδνδξ ηδξ γςήξ) έπεζ ζοκδεεεί ιε ημ εβηεθαθζηυ, αθθά δ 

ζμαανυηδηα ηςκ πενζζηαηζηχκ διζηνακίαξ δε ζοκδέεηαζ. Σέθμξ, ζε κεανμφξ εκήθζηεξ ηα 

πενζζηαηζηά διζηνακίαξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ εβηεθαθζημφ είκαζ αοηά 

πμο πνμηφπημοκ απυ πανάδμλδ ειαμθή (PFO) (Meschia et al., 2014). 

Β. Μεηααμθζηυ ζφκδνμιμ: 

Καεμνίγεηαζ απυ ηδκ πανμοζία ημοθάπζζημκ 3 ζημζπείςκ απυ ηα ελήξ:  

 Κμζθζαηή παποζανηία πμο ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ πενζθένεζα ηδξ ιέζδξ (ζημοξ 

άκηνεξ >102cm, ζηζξ βοκαίηεξ > 88cm) 

 Σνζβθοηενίδζα ≥ 150 mg/dl 

 HDL (ζημοξ άκηνεξ < 40 mg/dl, ζηζξ βοκαίηεξ < 50 mg/dl) 
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 Ανηδνζαηή πίεζδ ≥ 130/85 mmHg  

 Γθοηυγδ κδζηείαξ ≥ 110mg/dl 

 Σμ ιεηααμθζηυ ζφκδνμιμ εεςνείηαζ ζδιακηζηυ ςξ πνμξ ηδκ πνυαθερδ 

ηανδζαββεζαηχκ παεήζεςκ (πμο πενζθαιαάκμοκ ηδ ζηεθακζαία κυζμ ηαζ ημ εβηεθαθζηυ) ηαζ 

ηδ εκδζζιυηδηα υθςκ ηςκ αζηζχκ. Τπάνπεζ έθθεζρδ πθδνμθμνζχκ ζοβηεηνζιέκα βζα ημκ 

ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ. Δηηζιάηαζ υηζ μ ηίκδοκμξ βζα αββεζαηυ εβηεθαθζηυ απυ ιεηααμθζηυ 

ζφκδνμιμ ζοκδοάγεηαζ ιε άθθα απμηεθέζιαηα εηηίιδζδξ νίζημο (υπςξ βζα πανάδεζβια 

ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ), ηαεζζηχκηαξ δφζημθμ ημκ πνμζδζμνζζιυ ζοβηεηνζιέκδξ 

ζοκζζηχζαξ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ημο νίζημ ημο εβηεθαθζημφ (Meschia et al., 2014). 

Γ. Καηακάθςζδ αθημυθ: 

Ζ οπεναμθζηή ηαηακάθςζδ αθημυθ έπεζ ζοκδεεεί ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ, ηδκ 

οπενπδηηζηυηδηα ημο αίιαημξ, ηδ παιδθή ηνακζαηή εβηεθαθζηή νμή αίιαημξ ηαζ αολάκεζ ημκ 

ηίκδοκμ βζα ημθπζηή ιανιανοβή (Meschia et al., 2014). 

Γ. Καηάπνδζδ θανιάηςκ: 

Ζ ηαηάπνδζδ μοζζχκ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηδξ ημηαΐκδξ, ηςκ αιθεηαιζκχκ ηαζ ηδξ 

δνςίκδξ αολάκμοκ ημκ ηίκδοκμ βζα ειθάκζζδ εβηεθαθζημφ. Αοηά ηα θάνιαηα πνμηαθμφκ: 

 Αφλδζδ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ 

 Δβηεθαθζηυ αββεζμζπαζιυ 

 Αββεζίηζδα 

 Διαμθζζιυ ελαζηίαξ θμζιχδμοξ εκδμηανδίηζδαξ 

 Αζιμζηαηζηέξ-αζιαημθμβζηέξ ακςιαθίεξ (αφλδζδ ημο ζλχδμοξ ημο αίιαημξ, 

ζοζζχνεοζδ αζιμπεηαθίςκ) 

 Δκδμεβηεθαθζηή αζιμνναβία 

 Ζ αιθεηαιίκδ ζοκδέεηαζ ιε ημ αζιμνναβζηυ εβηεθαθζηυ, εκχ δ ημηαΐκδ ηαζ ιε ημοξ 2 

ηφπμοξ (Goldstein et al., 2011). 

Δ. Γζαηαναπή άπκμζαξ φπκμο: 

Ζ οπκζηή άπκμζα ζοκδέεηαζ ιε αολδιέκμ νίζημ βζα εβηεθαθζηυ ζε αζεεκείξ ιε ζηεθακζαία 

κυζμ. Αζεεκείξ πμο έπμοκ άπκμζα ή οπυπκμζα ≥5 είπακ αολδιέκμ ηίκδοκμ βζα εβηεθαθζηυ 

ακελάνηδηα απυ άθθμοξ πανάβμκηεξ υπςξ δ δθζηία, μ δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ, δ θεζημονβία 

ηδξ ανζζηενήξ ημζθίαξ, μ ζαηπανχδδξ δζααήηδξ, ημ θφθμ, δ ορδθή ανηδνζαηή πίεζδ. Ζ 

ημθπζηή ιανιαννοβή, ημ ηάπκζζια ηαζ δ φπανλδ πνμδβμφιεκμο πενζζηαηζημφ εβηεθαθζημφ. 

Αζεεκείξ ιε άπκμζα ή οπυπκμζα 5-15 είπακ 2,44 θμνέξ ορδθυηενμ ηίκδοκμ βζα ειθάκζζδ 
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εβηεθαθζημφ απυ οβζή άημια, εκχ αζεεκείξ ιε άπκμζα ή οπυπκμζα ≥15 έζπακ 3,56 θμνέξ 

ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ ζπεηζηά ιε οβζή άημια. 

 Ζ δζαηαναπή ηδξ άπκμζαξ φπκμο ιπμνεί κα αολήζεζ ημκ ηίκδοκμ βζα εβηεθαθζηυ 

επεζζυδζμ πνμηαθχκηαξ αφλδζδ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ ηαζ δοζπεναίκμκηαξ ηδκ ηαηάζηαζδ 

ηςκ αηυιςκ ιε ηανδζαββεζαηά πνμαθήιαηα, αθμφ πνμηαθεί ιείςζδ ηδξ εβηεθαθζηήξ νμήξ 

ημο αίιαημξ, δοζπεναίκεζ ηδκ εκδμεδθζαηή θεζημονβία, αολάκεζ ηδκ αεδνμβέκεζδ, ηδκ 

πδηηζηυηδηα, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ θθεβιμκή ηαζ πανάδμλδ ειαμθή ζε αζεεκείξ ιε PFO 

(Meschia et al., 2014). 

Σ. Τπενμιμηοζηεσκαζιία  

Ζ μιμηοζηείκδ είκαζ έκα αιζκμλφ ημ μπμίμ πνμένπεηαζ απυ ημ ιεηααμθζζιυ εκυξ απαναίηδημο 

αιζκμλέμξ, ηδξ ιεεεζμκίκδξ. Αολδιέκα επίπεδα μιμηοζηείκδξ έπμοκ ζοκδεεεί ιε 2-3 θμνέξ 

αολδιέκμ ηίκδοκμ βζα αεδνμζηθδνςηζηή αββεζαηή κυζμ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ εβηεθαθζηυ 

επεζζυδζμ. Σα αολδιέκα επίπεδα μιμηοζηείκδξ ζημ αίια έπμοκ ζοκδεεεί επίζδξ ιε αολδιέκα 

πενζζηαηζηά ηανςηζδζηήξ πάποκζδξ έζς – ιέζμο πζηχκα ηαζ ηανςηζδζηήξ ανηδνζαηήξ 

ζηέκςζδξ. Κάεε 5 mmol/l αολδιέκδξ μιμηοζηείκδξ αολάκεζ ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ 

εβηεθαθζημφ ηαηά 59%. Κάεε 3 mmol/l ιείςζδ ηδξ μιμηοζηείκδξ ιεζχκεζ ημκ ηίκδοκμ 

ειθάκζζδξ εβηεθαθζημφ ηαηά 24%. Οζ αζηαιίκεξ ημο ζοιπθέβιαημξ Β πονζδμλίκδ, 

ημααθαιίκδ, ηαζ θμθζηυ μλφ (Β6, Β12, Β9) ιπμνμφκ κα ιεζχζμοκ ηα επίπεδα ηδξ 

μιμηοζηείκδξ (Meschia et al., 2014). 

Ε. Αολδιέκδ θζπμπνςηείκδ (α): 

Δίκαζ έκα παιδθήξ ποηκυηδηαξ θζπμπνςηεσκζηυ ζςιαηίδζμ ζημ μπμίμ δ απμ – θζπμπνςηείκδ α-

100 είκαζ είκαζ ζοκδεδειέκδ ιε ηδ βθοημπνςηείκδ απμ- πνςηεΐκδ α (έπεζ ηδκ ίδζα δμιή ιε ηδκ 

LDL) ηαζ έπεζ ζοκδεεεί ιε πενζζηαηζηά εβηεθαθζημφ ζε ιαφνεξ βοκαίηεξ ηαζ άκδνεξ ηαεχξ 

ηαζ ζε θεοηέξ βοκαίηεξ, αθθά υπζ ζε θεοημφξ άκδνεξ ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ανηδνζαηή 

ηανςηζδζηή ζηέκςζδ (Meschia et al., 2014). 

Ζ. Τπενπδηηζηυηδηα:  

Ζ οπενπδηηζηυηδηα ζοκδέεηαζ ιε θθεαζηή ενυιαςζδ. Ζ φπανλδ ακηζθςζθμθζπζδζηχκ 

ακηζζςιάηςκ ζοκδέεηαζ ζζπονά ιε ανηδνζαηή ενυιαςζδ. Σα ακηζηανδζμθοηζηά ακηζζχιαηα 

είκαζ ζδιακηζηυξ δείηηδξ βζα ηδκ πνυαθερδ ημο εβηεθαθζημφ ηαζ ηςκ ειθνάηηςκ ημο 

ιομηανδίμο (Meschia et al., 2014). 

Θ. Φθεβιμκή ηαζ θμίιςλδ: 
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Δπδνεάγεζ ηδ δδιζμονβία, ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ απμζηαεενμπμίδζδ ηςκ αεδνμζηθδνςηζηχκ 

ηαηχζεςκ. Γείηηεξ θθεβιμκήξ απμηεθμφκ ημ ζκςδμβυκμ, μ μνυξ αιζκμεζδμφξ α, LP-pla2, δ 

εκδμθεοηίκδ 6 ηαζ δ CRP. Ο δείηηδξ LP-pla2 έπεζ ζοκδεεεί ιε αολδιέκμ ηίκδοκμ βζα 

εβηεθαθζηυ. Οζ βοκαίηεξ ιε νεοιαημεζδή ανενίηζδα (πνυκζα, ζοιιεηνζηή, πμθοανενζηή, αθθά 

ηαζ ζοζηδιαηζηή θθεβιμκχδδξ κυζμξ) ηονίςξ 35-55 εηχκ θαίκεηαζ κα έπμοκ πμθφ αολδιέκμ 

ηίκδοκμ βζα ειθάκζζδ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. 

 Σέθμξ, έπεζ παναηδνδεεί υηζ δ πνυκζα θμίιςλδ απυ ζμφξ ή ααηηήνζα πνμςεεί ηδκ 

αεδνμζηθήνςζδ (Meschia et al., 2014). 

4.2 Πνςημβεκήξ πνυθδρδ 

ηυπμξ ηδξ πνςημβεκμφξ πνυθδρδξ είκαζ δ ιείςζδ ημο ηζκδφκμο ειθάκζζδξ ΑΔΔ ζε 

αζοιπηςιαηζηά άημια. Πνςηανπζηυ ιέθδια είκαζ δ ηνμπμπμίδζδ (ηαζ ζε εονφηενδ ηθίιαηα 

δ ιείςζδ ημο επζπμθαζιμφ) ηςκ παναβυκηςκ ηανδζαββεζαημφ ηζκδφκμο. 
 

Α. Τπένηαζδ:  

Ζ οπένηαζδ είκαζ οπεφεοκδ βζα ημ 60% υθςκ ηςκ εβηεθαθζηχκ επεζζμδίςκ (Di Legge et.al, 

2012). Τπάνπεζ άιεζδ ηαζ ζζπονή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηςκ αολδιέκςκ ηζιχκ ηδξ ανηδνζαηήξ 

πίεζδξ (ΑΠ > 120/80 mmHg) ηαζ ηδξ ηανδζαββεζαηήξ ηαεχξ ηαζ ηδξ ζοκμθζηήξ 

εκδζζιυηδηαξ. Ακηίεεηα, αηυιδ ηαζ ιζηνέξ ιεζχζεζξ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ (πενίπμο 2-3 

mmHg) ιεζχκμοκ ζδιακηζηά ημκ ηίκδοκμ εκδζζιυηδηαξ ελαζηίαξ ΑΔΔ ή ζηεθακζαίςκ 

πενζζηαηζηχκ. Οζ ζηυπμζ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ ηαεμνίγμκηαζ ζε επίηεολδ επζπέδςκ 

παιδθυηενςκ απυ 140/90 mmHg, ηαζ αηυιδ παιδθυηενα ζε αζεεκείξ ιε ζαηπανχδδ δζααήηδ, 

κεθνζηή ή αββεζαηή κυζμ. Πανυιμζμζ ζηυπμζ πνμηείκμκηαζ ηαζ βζα ημοξ δθζηζςιέκμοξ 

αζεεκείξ ιε ιειμκςιέκδ ζοζημθζηή οπένηαζδ (Μδθζχκδξ ηαζ ζοκ., 2009). Γζ‘ αοηυ ημ θυβμ 

ζοκίζηαηαζ δ αθθαβή ημο lifestyle (ιείςζδ ηαπκίζιαημξ, πνυζθδρδξ αθημυθ, απχθεζα 

αάνμοξ, οζμεέηδζδ ιέηνζαξ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, ιείςζδ ηδξ πνυζθδρδξ αθαηζμφ ηαζ 

αφλδζδ ηδξ πνυζθδρδξ ηςκ θνμφηςκ ηαζ ηςκ θαπακζηχκ)  ζε πνμοπενηαζζηά άημια (Fuentes 

et al., 2012).  Ο επζπμθαζιυξ ηδξ οπένηαζδξ είκαζ αολακυιεκμξ εζδζηά υηακ ζοκοπάνπεζ 

αολδιέκμ ζςιαηζηυ αάνμξ. Μζα αοζηδνή εεναπεία ηαηά ηδξ οπένηαζδξ ιπμνεί κα ιεζχζεζ 

ηαηά 23% ημκ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο (Meschia et al., 2014). Μία πεκηαεηήξ ιείςζδ 

ηδξ ηάλδξ ηςκ 5-6 mmHg ηδξ δζαζημθζηήξ πίεζδξ ημο αίιαημξ (ηονίςξ ιε δζμονδηζηά ηαζ 

αήηα ακαζημθείξ) έπεζ ζοζπεηζζηεί ιε 42% ιείςζδ ημο ηζκδφκμο βζα πνχημ εβηεθαθζηυ (Di 

Legge et.al, 2012). Τπάνπμοκ αδζάζεζζηα ζημζπεία βζα πενζζζυηενα απυ 30 πνυκζα υηζ μ 

έθεβπμξ ηδξ ορδθήξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ ζοιαάθθεζ ζηδκ πνυθδρδ ημο εβηεθαθζημφ 
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επεζζμδίμο, ηαεχξ ηαζ ζηδκ πνυθδρδ ή ηδ ιείςζδ αθααχκ ζε άθθα υνβακα-ζηυπμοξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ζοιθμνδηζηήξ ηανδζαηήξ ακεπάνηεζαξ ηαζ ηδξ κεθνζηήξ 

ακεπάνηεζαξ (Sacco et al., 2006).  

 Πανά ηζξ ζοζηάζεζξ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ εεναπείαξ ηδξ οπένηαζδξ ηαζ 

ηδκ εοημθία ηδξ δζάβκςζδξ ηαζ ημο εθέβπμο υθμ ηαζ πενζζζυηενα άημια δεκ έπμοκ 

δζαβκςζεεί ηαζ δεκ έπμοκ εεναπεφζεζ ηδκ οπένηαζδ. Πανυθα αοηά ζηζξ ιένεξ ιαξ έπεζ 

παναηδνδεεί ιζα ιζηνή αεθηίςζδ (Meschia et al., 2014). 

 

Β.Κάπκζζια:  

Σμ ηάπκζζια (εκενβδηζηυ ή παεδηζηυ) ζπεηίγεηαζ ιε αολδιέκμ ηίκδοκμ βζα υθα ηα είδδ ημο 

εβηεθαθζημφ, εζδζηυηενα βζα αεδνμενμιαςηζηυ εβηεθαθζηυ ηαζ ζε κέμοξ αζεεκείξ (Fuentes 

et.al, 2011). ηα άημια πμο δζαηυπημοκ ημ ηάπκζζια μ ηίκδοκμξ ιεζχκεηαζ ηαηά 50%. Οζ 

πνχηεξ εκδείλεζξ απυ ηδκ απαβυνεοζδ ημο ηαπκίζιαημξ ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ ηαζ ζημοξ 

ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ βεκζηυηενα είκαζ εκεαννοκηζηέξ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ αββεζαηχκ 

πενζζηαηζηχκ (Μδθζχκδξ ηαζ ζοκ., 2009). 

 

 

Γ. αηπανχδδξ δζααήηδξ:  

Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία πμο κα απμδεζηκφμοκ υηζ δ ηαθφηενδ νφειζζδ ηδξ βθοηαζιίαξ ιεζχκεζ 

ημκ ηίκδοκμ αββεζαημφ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. ε δζααδηζημφξ αζεεκείξ δ νφειζζδ ηδξ 

ανηδνζαηήξ πίεζδξ ζε επίπεδα ηάης ηςκ 130/80 mmHg ηαζ δ πμνήβδζδ ζηαηζκχκ ιεζχκεζ ημκ 

ηίκδοκμ ιεζγυκςκ ηανδζαββεζαηχκ πενζζηαηζηχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ αββεζαηχκ 

εβηεθαθζηχκ (Μδθζχκδξ ηαζ ζοκ., 2009). οβηεηνζιέκα, έπεζ παναηδνδεεί υηζ μ αοζηδνυξ 

έθεβπμξ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ μδήβδζε ζε ιείςζδ ημο ηζκδφκμο βζα εβηεθαθζηυ ηαηά 44 % 

εκχ έκα ζδιακηζηυ πμζμζηυ αηυιςκ ιε ζαηπανχδδ δζααήηδ πμο έθααακ ακηζοπενηαζζηή 

εεναπεία ιείςζακ ημκ ηίκδοκμ ηαηά 22%. Ζ βθοηυγδ αίιαημξ κδζηείαξ πνέπεζ κα είκαζ 

<126mg/dl βζα κα ιεζχζεζ ημκ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ (Meschia et al., 2014). ηυπμξ βζα ηδ 

βθοημαζιμβθμαίκδ (HbA1c) ηάης απυ 7% βζα κα ιεζχζεζ ηζξ ιζηνμαββεζαηέξ επζπθμηέξ ζε 

αζεεκείξ ιε ζαηπανχδδ δζααήηδ ηφπμο ΗΗ (ADA, 2014).  

 Σέθμξ, ζδιακηζηή είκαζ δ ελοβίακζδ ημο θζπζδαζιζημφ πνμθίθ ζε άημια ιε ζαηπανχδδ 

δζααήηδ υπςξ βζα πανάδεζβια δ εεναπεία ειπθμοηζζιέκδ ιε ζηαηίκεξ πμο έδεζλε υηζ ιείςζε 

ημκ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ ηαηά 24%. Ζ θήρδ ζηαηζκχκ ζε άημια ιε ζαηπανχδδ δζααήηδ 

ηφπμο ΗΗ ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ιεζςιέκδ LDL, ιε μθζηή πμθδζηενυθδ μνμφ 160 mg/dl, πςνίξ 

ζζημνζηυ ηανδζαββεζαημφ πενζζηαηζημφ ιεζχκεζ ημκ ηίκδοκμ βζα εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ηαηά 

48%. Γεκζηά, δ ιείςζδ ηδξ LDL ζημ αίια (βζα πανάδεζβια εκυξ 1 mmol/L) ιεζχκεζ ηαηά 13% 

ηδ εκδζζιυηδηα απυ ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ ηαζ εβηεθαθζηυ. Σέθμξ, απυ ένεοκεξ έπεζ 
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παναηδνδεεί υηζ δ αολδιέκδ δυζδ αημνααζηαηίκδξ ιεζχκεζ ηαηά 40% ημκ ηίκδοκμ βζα 

ηνακζμαββεζαηά επεζζυδζα ζε άημια ιε ζαηπανχδδ δζααήηδ (Meschia et al., 2014). 

Γ. Γοζζθζπζδαζιίεξ:  

Σμ ζζπαζιζηυ εβηεθαθζηυ είκαζ ζηεκά ζοκδεδειέκμ ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ αζιμθυνςκ 

αββείςκ δ μπμία ζε έκα ζδιακηζηυ ααειυ δζαιμνθχκεηαζ απυ ηδκ πνυζθδρδ πμθδζηενυθδξ 

ηαζ πνμσυκηςκ θίπμοξ. φιθςκα ιε ημ National Cholesterol Educational Program (NCEP)-

USA δ ηαεδιενζκή δζαηνμθζηή πνυζθδρδ πμθδζηενίκδξ πνέπεζ κα πενζμνζζηεί ημ πμθφ ζε 

300mg/dl ζε αζεεκείξ ιε παιδθυ ηίκδοκμ βζα αββεζαηέξ παεήζεζξ ηαζ ηάης απυ 200mg/dl ζε 

εηείκμοξ ιε πμθφ ορδθυ ηίκδοκμ. ζμζ αημθμοεμφκ ιζα παιδθή ζε πμθδζηενίκδ δίαζηα (ηάης 

απυ 100mg/dl ηδκ διένα) ηαζ παιδθή ζε θζπανά δίαζηα θαίκεηαζ κα έπμοκ παιδθά επίπεδα 

LDL πμθδζηενίκδξ ηαζ ιεζςιέκμ ηίκδοκμ βζα ζηεθακζαία κυζμ. Απυ ηδκ άθθδ, δ ηαηακάθςζδ 

πμθοαηυνεζηςκ θζπανχκ ακηί ημνεζιέκςκ ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηα επίπεδα πμθδζηενίκδξ ζημ 

αίια ηαεχξ ηαζ ηδκ αεδνμζηθήνςζδ εκχ δ πνυζθδρδ trans θζπανχκ θαίκεηαζ κα αολάκεζ ηδ 

πμθδζηενίκδ πενζζζυηενμ ηαζ απυ ηδκ πνυζθδρδ ημνεζιέκςκ θζπανχκ (Apostolopoulou et al,, 

2012). Έπεζ απμδεζπεεί υηζ ηα αολδιέκα επίπεδα HDL ζημ αίια ζοκδέμκηαζ ιε παιδθυ 

ηίκδοκμ ειθάκζζδξ εβηεθαθζημφ. Γζα ηάεε 10mg/dl πμο αολάκεηαζ δ HDL, ιεζχκεηαζ μ 

ηίκδοκμξ εβηεθαθζημφ απυ 11-15%. ζμκ αθμνά ηα ηνζβθζηενίδζα, έπεζ παναηδνδεεί υηζ βζα 

ηάεε 89mg/dl ηςκ ηνζβθζηενζδίςκ ζε ιδ κδζηεία αολάκεζ ημκ ηίκδοκμ βζα ειθάκζζδ 

εβηεθαθζημφ ηαηά 15%. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ζοκίζηαηαζ δ δζαηήνδζή ημοξ ζε θοζζμθμβζηά 

επίπεδα (Meschia et al., 2014). 

 ε ιζα ιεηα-ακάθοζδ 26 ιεθεηχκ (πμο ζοιπενζέθααε 95000 αζεεκείξ) δ εεναπεία ιε 

ζηαηίκεξ μδήβδζε ζε ιείςζδ ημο ηζκδφκμο ΑΔΔ απυ 3.4% ζε 2.7%, πμο μθεζθυηακ ηονίςξ 

ζηδ ιείςζδ ηςκ ιδ εακαηδθυνςκ ΑΔΔ απυ 2.7% ζε 2.1% (Μδθζχκδξ ηαζ ζοκ., 2009).  

Σέθμξ, μζ έςξ ηχνα ζοζηάζεζξ βζα ηδκ πνυζθδρδ ηδξ κζαζίκδξ (B3) ιε ζηυπμ ηδκ αφλδζδ ηδξ 

HLD ηαζ ηδ ιείςζδ ηδξ α-θζπμπνςηεΐκδξ ζημ πθάζια πνέπεζ κα εεςνδεεί υηζ έπεζ ιδ 

απμδεηηή ημλζηυηδηα βζα ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ αζεεκχκ ηαζ βζ' αοηυ δεκ εα πνέπεζ κα 

πνδζζιμπμζείηαζ ςξ «θάνιαημ νμοηίκαξ». Ζ άθθδ ιεβάθδ ηαηδβμνία θανιάηςκ ηαηά ηδξ 

πμθδζηενίκδξ, μζ ζηαηίκεξ, πμο πνςηίζηςξ ιεζχκμοκ ηδκ «ηαηή» πμθδζηενυθδ (LDL), εα 

παναιείκμοκ ημ ηφνζμ «υπθμ» ηςκ βζαηνχκ, εκχ δ κζαζίκδ εα πνέπεζ πθέμκ κα πενζμνζζηεί 

ιυκμ ζε αζεεκείξ ορδθμφ ηζκδφκμο, πμο δεκ ακέπμκηαζ ηαθά ηζξ ζηαηίκεξ (Lloyd-Jones, 2014). 

Δ. Κμθπζηή ιανιαννοβή:  

Ζ ημθπζηή ιανιανοβή απμηεθεί ζζπονυ, ακελάνηδημ πανάβμκηα ηζκδφκμο ειθάκζζδξ ΑΔΔ. 

Μζα ιεηα-ακάθοζδ ηοπαζμπμζδιέκςκ ιεθεηχκ ιε δζάνηεζα παναημθμφεδζδξ ημοθάπζζημκ 

ηνεζξ ιήκεξ έδεζλε υηζ δ πμνήβδζδ ακηζαζιμπεηαθζαηχκ εθάηηςζε ηα ΑΔΔ ζε αζεεκείξ ιε 
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ημθπζηή ιανιανοβή. Ζ επίηεολδ ζηυπςκ INR 2.0-3.0 ιε ηδ πμνήβδζδ αανθανίκδξ ήηακ πζμ 

απμηεθεζιαηζηή ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ αζπζνίκδ ζηδκ εθάηηςζδ ημο ηζκδφκμο ΑΔΔ. Καεχξ μ 

ηίκδοκμξ ΑΔΔ ιεηαλφ ηςκ αζεεκχκ ιε ημθπζηή ιανιανοβή πμζηίθεζ ζδιακηζηά, εα πνέπεζ κα 

βίκεζ δζααάειζζδ ημο ηζκδφκμο πνμηεζιέκμο κα απμθαζζζηεί δ πμνήβδζδ εεναπείαξ ιε 

ακηζαζιμπεηαθζαηά ή ακηζπδηηζηά.  

 Ζ ακηζπδηηζηή αβςβή είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηή ζε αζεεκείξ ιε ημθπζηή ιανιανοβή 

ηαζ έκακ ή πενζζζυηενμοξ επζπθέμκ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο, υπςξ ζζημνζηυ ειαμθήξ, δθζηία 

άκς ηςκ 75 εηχκ, ορδθή ανηδνζαηή πίεζδ ηαζ δοζθεζημονβία ηδξ ανζζηενήξ ημζθίαξ. 

Αζεεκείξ πμο θένμοκ πνμζεεηζηή ααθαίδα, ιε ή πςνίξ ημθπζηή ιανιανοβή, πνέπεζ επί 

ιαηνυκ κα θαιαάκμοκ ακηζπδηηζηή αβςβή απυ ημο ζηυιαημξ ιε ζηυπμ ηζιέξ INR πμο 

ελανηχκηαζ απυ ημ ηφπμ ηδξ ααθαίδαξ (βζα ηζξ αζμθμβζηέξ ααθαίδεξ: INR 2.0–3.0, εκχ βζα ηζξ 

ιδπακζηέξ ααθαίδεξ: INR 3.0-4.0) (Westerberg et al., 2015). 

Σ. Υεζνμονβζηή ηςκ ηανςηίδςκ ηαζ αββεζμπθαζηζηή:  

φιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ μδδβίεξ δε ζοκζζηάηαζ ηανςηζδζηή εκδανηδνεηημιή ζε αζεεκείξ ιε 

αζοιπηςιαηζηή, ζδιακηζημφ ααειμφ ζηέκςζδ (NASCET 60-99%) ηδξ ηανςηίδαξ, πανά ιυκμ 

ζε αζεεκείξ ορδθμφ ηζκδφκμο βζα ΑΔΔ. Μεθέηεξ βζα ηδ πεζνμονβζηή ακηζιεηχπζζδ ηδξ 

αζοιπηςιαηζηήξ ζηέκςζδξ ηδξ ηανςηίδαξ έδεζλακ υηζ ακ ηαζ δ πεζνμονβζηή εεναπεία ιεζχκεζ 

ημκ ηίκδοκμ ζφζημζπμο (RR 0.47-0.54) ηαζ ηάεε ΑΔΔ, ημ απυθοημ υθεθμξ είκαζ ιζηνυ 

(πενίπμο 1% εηδζίςξ). Ο ηίκδοκμξ εακάημο ή ΑΔΔ ηαηά ηδκ πνμεβπεζνδηζηή πενίμδμ θηάκεζ 

υιςξ ημ 3%.  

 Ζ θανιαηεοηζηή εεναπεία απμηεθεί ηδκ ηαθφηενδ θφζδ βζα ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ 

αζοιπηςιαηζηχκ αζεεκχκ ιε ζηέκςζδ ηδξ ηανςηίδαξ. Μυκμ ηέκηνα ιε πμζμζηά 

πνμεβπεζνδηζηχκ επζπθμηχκ ηάης ημο 3% εα πνέπεζ κα πνμααίκμοκ ζηδ πεζνμονβζηή 

ακηζιεηχπζζδ αζοιπηςιαηζηχκ αζεεκχκ. Αζεεκείξ ορδθμφ ηζκδφκμο βζα ΑΔΔ (άκδνεξ ιε 

ζηέκςζδ >80% ηαζ πνμζδυηζιμ επζαίςζδξ ιζηνυηενμ ηδξ πεκηαεηίαξ) ιπμνεί κα έπμοκ 

υθεθμξ απυ ηδ πεζνμονβζηή ακηζιεηχπζζδ ζε ηαηάθθδθμ αββεζμπεζνμονβζηυ ηέκηνμ. Γε 

ζοκζζηάηαζ δ αββεζμπθαζηζηή ηδξ ηανςηίδαξ ιε ή πςνίξ ημπμεέηδζδ stent ζε αζεεκείξ ιε 

αζοιπηςιαηζηή ζηέκςζδ ηδξ ηανςηίδαξ. Σέθμξ, ζοκζζηάηαζ δ πμνήβδζδ αζπζνίκδξ ζημοξ 

αζεεκείξ πνζκ ηαζ ιεηά ηδ πεζνμονβζηή επέιααζδ (Μδθζχκδξ ηαζ ζοκ., 2009). 

 

Ε. Ακηζαζιμπεηαθζαηή αβςβή: 

Άημια παιδθμφ ηζκδφκμο 

Πνμξ ημ πανυκ δεκ οπάνπμοκ επανηή δεδμιέκα ζπεηζηά ιε ηδ πμνήβδζδ ακηζαζιμπεηαθζαηχκ 

ζε πθδεοζιμφξ παιδθμφ ηζκδφκμο. Έλζ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ ηοπαζμπμζδιέκεξ ιεθέηεξ 
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δζενεφκδζακ ηα μθέθδ απυ ηδ πμνήβδζδ αζπζνίκδξ ζηα πθαίζζα ηδξ πνςημβεκμφξ πνυθδρδξ 

ηανδζαββεζαηχκ ζοιαάκηςκ ζε άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ (47293 οπυ αζπζνίκδ, 45580 ζηδκ μιάδα 

εθέβπμο) ιέζδξ δθζηίαξ 64.4 εηχκ. Ζ αζπζνίκδ ανέεδηε υηζ ιεζχκεζ ηα ζηεθακζαία ηαζ βεκζηά 

ηα ηανδζαββεζαηά πενζζηαηζηά, ηδκ ηανδζαββεζαηή εκδζζιυηδηα ηαζ ηδ ζοκμθζηή 

εκδζζιυηδηα, υπζ υιςξ ηαζ ηα ΑΔΔ. Μεηαλφ ηςκ βοκαζηχκ παναηδνήεδηε ιείςζδ ζοκμθζηά 

ηςκ ΑΔΔ (OR 0.83; 95% CI 0.70-0.97) ηαζ εζδζηυηενα ηςκ ζζπαζιζηχκ ΑΔΔ (OR 0.76; 95% 

CI 0.63-0.93). ε ιζα άθθδ ιεθέηδ ιε ηδ ζοιιεημπή 39876 οβζχκ βοκαζηχκ δθζηίαξ άκς ηςκ 

45 εηχκ, δ αζπζνίκδ εθάηηςζε ημ δεηαεηή ηίκδοκμ ΑΔΔ ζημ ζφκμθυ ημοξ ηαηά 17% ηαζ ηαηά 

24% ημκ ηίκδοκμ ηςκ ζζπαζιζηχκ ΑΔΔ (RR 0.76; 95% CI 0.63- 0.93), εκχ πνμηάθεζε 

ζηαηζζηζηά ιδ ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ αζιμνναβζηχκ ΑΔΔ (Μδθζχκδξ ηαζ ζοκ., 2009). 

Άημια ιε πμθθαπθμφξ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο 

Μζα ζοζηδιαηζηή ακάθοζδ ηοπαζμπμζδιέκςκ ιεθεηχκ πμο ζοκέηνζκακ ιεηαλφ 

ακηζαζιμπεηαθζαηχκ θανιάηςκ ηαζ placebo ζε αζεεκείξ ιε αολδιέκδ ανηδνζαηή πίεζδ πςνίξ 

πνμδβμφιεκμ ζζημνζηυ ηανδζαββεζαηήξ κυζμο έδεζλε υηζ δ αζπζνίκδ δεκ εθάηηςζε ηα ΑΔΔ ή 

ημ ζφκμθμ ηςκ ηανδζαββεζαηχκ ζοιαάκηςκ. ηδ ιεθέηδ CHARISMA (Clopidogrel for High 

Atherothrombotic Risk and Ischemic Stabilization, Management, and Avoidance), μ 

ζοκδοαζιυξ αζπζνίκδξ ηαζ ηθμπζδμβνέθδξ ήηακ θζβυηενμ απμηεθεζιαηζηυξ απυ ηδ 

ιμκμεεναπεία ιε αζπζνίκδ ζηδκ οπμμιάδα ηςκ αζεεκχκ ιε πμθθαπθμφξ αββεζαημφξ 

πανάβμκηεξ πςνίξ ζζημνζηυ ζζπαζιζημφ επεζζμδίμο (Μδθζχκδξ ηαζ ζοκ., 2009). 

Αεδνςιαηζηή κυζμξ ιεβάθςκ αββείςκ 

Οζ αζεεκείξ ιε αεδνςιαηζηή κυζμ ηςκ ιεβάθςκ αββείςκ έπμοκ αολδιέκμ ηίκδοκμ 

ειθνάβιαημξ ημο ιομηανδίμο, ΑΔΔ ή εακάημο ηανδζαββεζαηήξ αζηζμθμβίαξ. Έπεζ ανεεεί υηζ δ 

πμνήβδζδ αζπζνίκδξ ιεζχκεζ ημκ ηίκδοκμ ειθνάβιαημξ ημο ιομηανδίμο ζε αζεεκείξ ιε 

αζοιπηςιαηζηή ζηέκςζδ ηδξ ηανςηίδαξ ηαζ πενζμνίγεζ ημκ ηίκδοκμ ΑΔΔ ιεηά απυ 

εκδανηδνεηημιή (Μδθζχκδξ ηαζ ζοκ., 2009). 

Ζ εεναπεία οπμηαηάζηαζδξ ιε μζζηνμβυκα ζε βοκαίηεξ ιεηα-ειιδκμπαοζζαηήξ 

δθζηίαξ: ε ιία ιεθέηδ δ εεναπεία μνιμκζηήξ οπμηαηάζηαζδξ ζε οβζείξ βοκαίηεξ 

ζοζπεηίζηδηε ιε αολδιέκμ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ζζπαζιζημφ ΑΔΔ. Μζα ζοζηδιαηζηή 

ακαζηυπδζδ έδεζλε υηζ δ εεναπεία μνιμκζηήξ οπμηαηάζηαζδξ ζπεηίγεηαζ ιε αολδιέκμ 

ηίκδοκμ ΑΔΔ (RR 1.44; 95% CI 1.10-1.89). Δπζπνυζεεηα, ιζα επζιένμοξ ακάθοζδ ηςκ 

ζημζπείςκ ηδξ ηοπαζμπμζδιέκδξ ιεθέηδξ Women's Health Initiative οπμδεζηκφεζ υηζ μ ηίκδοκμξ 

ΑΔΔ ιεηαλφ ηςκ βοκαζηχκ πμο θαιαάκμοκ μνιμκζηή εεναπεία οπμηαηάζηαζδξ είκαζ 
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αολδιέκμξ υηακ βίκεηαζ παναηεηαιέκδ πνήζδ μνιμκχκ (> 5 πνυκζα; RR 1.32; 95% CI 1.12-

1.56) (Μδθζχκδξ ηαζ ζοκ., 2009). 

Θ. ςιαηζηή άζηδζδ ηαζ δναζηδνζυηδηα: 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ιζαξ ιεηα-ακάθοζδξ, μ ηίκδοκμξ ΑΔΔ είκαζ ιζηνυηενμξ ζηα 

ζςιαηζηά δναζηήνζα άημια. Σα άημια ιε ιέηνζμ επίπεδμ θοζζηήξ ηαηάζηαζδξ έπμοκ 

ιζηνυηενμ ηίκδοκμ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα άημια πμο δεκ αζημφκηαζ ηαευθμο (RR 0.80; 95% CI 

0.74-0.86). Ζ ζοζπέηζζδ αοηή απμδίδεηαζ εκ ιένεζ ζηδ ιείςζδ ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ, ηδξ 

ανηδνζαηήξ πίεζδξ ηαζ ηςκ ηζιχκ ηςκ θζπζδίςκ ηαζ ηδξ βθοηυγδξ. Ζ ζςιαηζηή άζηδζδ ηαηά 

ημκ εθεφεενμ πνυκμ (2 έςξ 5 χνεξ ηδ αδμιάδα) έπεζ ζοζπεηζζηεί ιε ηδκ ειθάκζζδ δπζυηενςκ 

ΑΔΔ ηαζ ιε ηαθφηενδ αναποπνυεεζιδ έηααζδ (Μδθζχκδξ ηαζ ζοκ., 2009). Σμ 2008 μζ Physical 

Activity Guidelines for Americans ζοζηήκμοκ ζοζηδιαηζηή θοζζηή δναζηδνζυηδηα βζα κα 

ιεζςεμφκ ηα δοζιεκή απμηεθέζιαηα βζα ηδκ οβεία. ε αοηυκ ημκ μδδβυ ηα ιεβαθφηενα μθέθδ 

ζηδκ οβεία ζοιααίκμοκ ιε ημ θζβυηενμ 150 θεπηά εαδμιαδζαίςξ ιέηνζαξ έκηαζδξ ή 75 θεπηά 

εαδμιαδζαίςξ έκημκδξ έκηαζδξ αενμαζηήξ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. Δκήθζηεξ ιε εζδζηέξ 

ακάβηεξ πμο δεκ ιπμνμφκ κα αημθμοεήζμοκ αοηέξ ηζξ μδδβίεξ, πνέπεζ κα έπμοκ ιζα ιέηνζα 

θοζζηή δναζηδνζυηδηα βζα κα ιδκ έπμοκ ηδκ ηαεζζηζηή γςή. Ζ άζηδζδ ιεζχκεζ ηδκ πίεζδ ημο 

αίιαημξ, ημ ζςιαηζηυ αάνμξ, ηαζ αεθηζχκεζ ημοξ οπυθμζπμοξ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο 

ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ιεηααμθζημφ ζοκδνυιμο (Junya Aoki, 2011). 

Ζ. Καηακάθςζδ αθημυθ: 

Ζ ιεβάθδ ηαηακάθςζδ μζκμπκεφιαημξ (>60 g διενδζίςξ) αολάκεζ ημκ ηίκδοκμ ηυζμ ηςκ 

ζζπαζιζηχκ υζμ ηαζ ηςκ αζιμνναβζηχκ ΑΔΔ. Ακηίεεηα, δ ήπζα ηαηακάθςζδ αθημυθ (<12 g 

διενδζίςξ) ζπεηίγεηαζ ιε ιείςζδ ημο ζοκμθζημφ ηζκδφκμο εβηαηάζηαζδξ ΑΔΔ ηαζ ημο 

ηζκδφκμο ειθάκζζδξ ζζπαζιζημφ ΑΔΔ. Σέθμξ, ιέηνζα ηαηακάθςζδ αθημυθ (12–24 g 

διενδζίςξ) ζπεηίγεηαζ ιε ζδιακηζηή ιείςζδ (ηαηά 28%) ημο ηζκδφκμο ειθάκζζδξ ζζπαζιζηχκ 

εβηεθαθζηχκ επεζζμδίςκ (RR 0.72; 95% CI 0.57-0.91) (Μδθζχκδξ ηαζ ζοκ., 2009). Γοκαίηεξ 

πμο ηαηακάθςκακ 30 gr αζεοθζηήξ αθημυθδξ ηδκ διένα θάκδηε κα έπμοκ 40% αολδιέκμ 

ηίκδοκμ βζα εβηεθαθζηυ. Ακηζεέηςξ, υπςξ θαίκεηαζ απυ ηα παναπάκς, δ παιδθή πνυζθδρδ 

αθημυθ δε ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ειθάκζζδ εβηεθαθζημφ αθθά εα ιπμνμφζε κα παναηηδνζζηεί έςξ 

ηαζ εοενβεηζηή (Μδθζχκδξ ηαζ ζοκ., 2009). 
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Η. Γίαζηα ηαζ δζαηνμθή:  

Ζ δζαηνμθή είκαζ πμθφ πζμ ζδιακηζηή ζηδκ πνυθδρδ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο απυ υ, ηζ 

εηηζιάηαζ απυ ημοξ πενζζζυηενμοξ βζαηνμφξ ηαζ, παναδυλςξ, ίζςξ αηυιδ ηαζ απυ ημοξ 

πενζζζυηενμοξ δζαζημθυβμοξ (Fisher et al., 2006). 

 Ο αολδιέκμξ δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ (Body Mass Index – BMI ≥25) ζπεηίγεηαζ ιε 

ορδθυηενμ ηίκδοκμ βζα εβηεθαθζηυ ηαζ ζημοξ άκδνεξ ηαζ ζηζξ βοκαίηεξ. Ζ παποζανηία, υπςξ 

εηθνάγεηαζ απυ ηδκ αολδιέκδ πενζθένεζα ηδξ ημζθζάξ, απμηεθεί πανάβμκηα ηζκδφκμο βζα ΑΔΔ 

ζημοξ άκηνεξ, υπζ υιςξ ηαζ ζηζξ βοκαίηεξ. Γζα ημ θυβμ υηζ δ παποζανηία ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδ 

ζοκφπανλδ ανηδνζαηήξ οπένηαζδξ ηαζ ζαηπανχδμοξ δζααήηδ εα πνέπεζ μ δείηηδξ ιάγαξ 

ζχιαημξ κα ηοιαίκεηαζ ζε θοζζμθμβζηά πθαίζζα (Μδθζχκδξ ηαζ ζοκ., 2009).  

 Οζ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ βζα ηδκ πνςημβεκή πνυθδρδ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο 

πνμηείκμοκ ηδκ αφλδζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ, ηαεχξ αοηυ ζοκδέεηαζ ιε 

ιεζςιέκμ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ηαηά ηνυπμ ακηζζηνυθςξ ακάθμβδξ απυηνζζδξ: 

βζα ηάεε αφλδζδ ηαηά ιία ιενίδα ακά διένα, θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ, μ ηίκδοκμξ 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ιεζχκεηαζ ηαηά 6%.  Σζξ ίδζεξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ εβηνίκεζ ηαζ 

ημ ιμκηέθμ DASH (δζαηνμθζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ απμθοβή οπένηαζδξ), ημ μπμίμ πνμςεεί 

ιζα δζαηνμθή πθμφζζα ζε θνμφηα, θαπακζηά ηαζ παιδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε θζπανά 

βαθαηημημιζηά πνμσυκηα, ηαζ παιδθή ζε ημνεζιέκμ ηαζ μθζηυ θίπμξ. Μζα ιεηα-ακάθοζδ 

εκκέα ιεθεηχκ, ιε ζοκμθζηά 257.551 ζοιιεηέπμκηεξ (ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ παναηδνήεδηακ 

4917 εηδδθχζεζξ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο), ιε πάκς απυ ιία ιέζδ παναημθμφεδζδ 13 εηχκ, 

έδεζλε υηζ δ ηαηακάθςζδ πενζζζυηενςκ απυ πέκηε ιενίδεξ θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ ηδκ διένα 

εα ιπμνμφζε κα μδδβήζεζ ζηδ ιείςζδ ηδξ ζοπκυηδηαξ ειθάκζζδξ ημο εβηεθαθζημφ 

επεζζμδίμο. Δπζπθέμκ, ηα ζηαονακεή ηαζ ηα πνάζζκα θοθθχδδ θαπακζηά (π.π. θάπακα, 

βμββφθζα, ιπνυημθμ), ιαγί ιε ηα εζπενζδμεζδή ηαζ ημοξ ποιμφξ, θεζημονβμφκ πνμζηαηεοηζηά 

βζα ημ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. Ζ ηαηακάθςζδ πνμσυκηςκ μθζηήξ αθέζεςξ ζοζπεηίζηδηε ιε ιζα 

ηάζδ ιείςζδξ ζηδ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ημο αββεζαημφ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ζε ιζα 

πνυζθαηδ ιεηα-ακάθοζδ ηαζ δ πνυζθδρδ θοηζηχκ ζκχκ έπεζ απμδεζπεεί υηζ έπμοκ ιζα 

ακηίζηνμθδ ζοζπέηζζδ ιε ημκ ηίκδοκμ ηυζμ ημο αζιμνναβζημφ υζμ  ηαζ ημο ζζπαζιζημφ 

αββεζαημφ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο (Apostolopoulou et al., 2012).  

Ζθεηηνμθφηεξ 

Ζ ορδθυηενδ πνυζθδρδ καηνίμο ζπεηίγεηαζ ιε αολδιέκμ ηίκδοκμ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. ε 

ακηίεεζδ, ημ ορδθυηενμ επίπεδμ ηδξ πνυζθδρδξ ηαθίμο έπεζ ζοζπεηζζηεί ιε ιεζςιέκμ 

ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ζε πνμμπηζηέξ ιεθέηεξ. Ζ ζοκζζηχιεκδ πνυζθδρδ καηνίμο 
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είκαζ <2,3 g / dl (100 mmol / dl) ηαζ δ ζοκζζηχιεκδ πνυζθδρδ ηαθίμο> 4,7 g / dl (120 mmol / 

dl). Σμ ιαβκήζζμ ηαζ ημ αζαεζηίμο έπμοκ ιεθεηδεεί βζα ηδκ επίδναζή ημοξ ζημ εβηεθαθζηυ ζε 

ιεβάθμ ααειυ επεζδή θαιαάκμκηαζ εονέςξ ςξ ζοιπθδνχιαηα δζαηνμθήξ. Μία ιεηα-ακάθοζδ 

έδεζλε υηζ δ πνυζθδρδ ιαβκδζίμο είκαζ, υπςξ δ πνυζθδρδ ημο ηαθίμο, ακηίζηνμθδ ιε ημκ 

ηίκδοκμ αββεζαημφ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο, ηαζ ζζπαζιζημφ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο 

εζδζηυηενα. Ζ επίδναζδ ημο αζαεζηίμο είκαζ πζμ ααέααζδ, ακ ηαζ ηα δεδμιέκα θαίκεηαζ κα 

είκαζ πενζζζυηενμ ηαηά ηςκ ζοιπθδνςιάηςκ αζαεζηίμο πανά οπέν, ιε αφλδζδ ημο 

ηανδζαββεζαημφ ηζκδφκμο ζηζξ πενζζζυηενεξ ιεθέηεξ ηαζ ιία μοδέηενδ επίδναζδ υηακ ηα 

ζοιπθδνχιαηα αζαεζηίμο πνμζηίεεηαζ ζε δζθςζθμκζηά (Apostolopoulou et al., 2012). 

Πμθοαζηαιίκεξ ηαζ ακηζμλεζδςηζηά πάπζα 

Οζ πμθοαζηαιίκεξ ηαζ ηα ακηζμλεζδςηζηά πάπζα είκαζ εονέςξ δζαεέζζια. Χζηυζμ, ιζα ιεηα-

ακάθοζδ 68 ηοπαζμπμζδιέκςκ ιεθεηχκ ιε ζοκμθζηά 232.606 ζοιιεηέπμκηεξ ηαηέθδλε ζημ 

ζοιπέναζια υηζ ηα ζοιπθδνχιαηα ηδξ αήηα ηανμηίκδξ, ηδξ αζηαιίκδξ Α ηαζ ηδξ αζηαιίκδξ Δ, 

ιειμκςιέκα ή ζε ζοκδοαζιυ, ιπμνεί κα αολήζμοκ ηδ εκδζζιυηδηα ηαζ υηζ μζ πζεακμί νυθμζ 

ηδξ αζηαιίκδξ C ηαζ ημο ζεθδκίμο ζηδ εκδζζιυηδηα πνεζάγεηαζ πεναζηένς ιεθέηδ. ζμκ 

αθμνά ηδκ αζηαιίκδ Δ ζοβηεηνζιέκα, δφμ αηυιδ ιεηα-ακαθφζεζξ έπμοκ δείλεζ υηζ μ νυθμξ ηδξ 

είκαζ ζηδκ ηαθφηενδ πενίπηςζδ αζαθήξ ζηδκ πνυθδρδ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. ε ιία 

απυ αοηέξ ανέεδηε υηζ αφλδζε ημκ ηίκδοκμ βζα αζιμνναβζηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ηαηά 22% 

ηαζ ιείςζε ημκ ηίκδοκμ ζζπαζιζημφ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ηαηά 10%. Σα ζοιπθδνχιαηα 

ηδξ αζηαιίκδξ C, ηδξ αζηαιίκδξ Β ηαζ ημο θμθζημφ μλέςξ δε θαίκεηαζ κα έπμοκ ιζα 

πνμζηαηεοηζηή επίδναζδ βζα ημ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ζε ηοπαζμπμζδιέκεξ ιεθέηεξ. Παν 'υθα 

αοηά, οπάνπεζ ιζα εεηζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηςκ επζπέδςκ ηδξ μιμηοζηεΐκδξ ηαζ ημο 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. Γζα ημ θυβμ αοηυ, μζ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ βζα ηδκ πνςημβεκή 

πνυθδρδ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο πνμηείκμοκ ηδ πνήζδ ημο θμθζημφ μλέμξ ηαζ ηδξ 

αζηαιίκδξ Β ζε αζεεκείξ ιε αολδιέκα επίπεδα μιμηοζηεΐκδξ, δεδμιέκδξ ηδξ αζθάθεζάξ ημοξ 

ηαζ ημο παιδθμφ ηυζημξ ημοξ. Δπζπθέμκ, δεδμιέκμο υηζ ηα επίπεδα ηδξ αζηαιίκδξ Β12 ζημοξ 

δθζηζςιέκμοξ είκαζ ζοπκά ηάης απυ ημ «θοζζμθμβζηυ» εφνμξ ακαθμνάξ, εα ήηακ ζοκεηυ κα 

εκζζποεμφκ αοηά ηα επίπεδα πνζκ ηδ θήρδ άθθςκ πανειαάζεςκ. Σα παιδθά επίπεδα ηδξ 

αζηαιίκδξ D έπμοκ ανεεεί ζε έκακ ανζειυ ιεθεηχκ κα ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ οπένηαζδ, ηδκ 

αεδνμζηθήνςζδ ηαζ ηζξ ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ, πανυθα αοηά ιζα πνυζθαηδ ιεηα-ακάθοζδ 

έδεζλε υηζ δ θήρδ ζοιπθδνςιάηςκ αζηαιίκδξ D δεκ είπε ηακέκα υθεθμξ ζηδκ έηααζδ ηςκ 

ηανδζαββεζαηχκ πενζζηαηζηχκ (Apostolopoulou et al., 2012). 
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Μαηνμενεπηζηά 

Σα απμηεθέζιαηα ηςκ δζαθυνςκ ιαηνμενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ εκηυξ ηδξ δίαζηαξ είκαζ δεκ 

είκαζ αηυιδ ζαθή. Γεκ οπάνπεζ ηαιία ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ πνυζθδρδξ παιδθήξ 

πενζεηηζηυηδηαξ ζε θζπανά ηαζ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. Χζηυζμ, ιζα πνυζθαηδ 

μθθακδζηή ιεθέηδ 20.069 ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ έδεζλε υηζ δ παιδθή πνυζθδρδ άθθα-

θζκμθεκζημφ μλέςξ ιπμνεί κα είκαζ έκαξ πανάβμκηαξ ηζκδφκμο βζα εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. 

Δπζπθέμκ, δ ηαηακάθςζδ πμθοαηυνεζηςκ θζπανχκ ακηί ημνεζιέκςκ ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηα 

επίπεδα πμθδζηενίκδξ ζημ αίια ηαεχξ ηαζ ηδκ αεδνμζηθήνςζδ εκχ δ πνυζθδρδ trans 

θζπανχκ θαίκεηαζ κα αολάκεζ ηδ πμθδζηενίκδ πενζζζυηενμ ηαζ απυ ηδκ πνυζθδρδ 

ημνεζιέκςκ θζπανχκ. Έπεζ απμδεζπεεί υηζ ηα αολδιέκα επίπεδα HDL ζημ αίια ζοκδέμκηαζ ιε 

παιδθυ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ εβηεθαθζημφ. 

 Ζ πνμέθεοζδ ηςκ πνςηεσκχκ θαίκεηαζ κα είκαζ ζδιακηζηή. Γζα πανάδεζβια, δ 

ηαηακάθςζδ ρανζχκ έπεζ ιζα πνμζηαηεοηζηή επίδναζδ βζα ημ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. Μζα 

πνυζθαηδ ιεηα-ακάθοζδ 15 ιεθεηχκ ηαηέθδλε ζημ ζοιπέναζια υηζ ιζα αφλδζδ ζηζξ ηνεζξ 

ιενίδεξ ηδκ εαδμιάδα ζηδκ ηαηακάθςζδ ρανζχκ ζοκδέεδηε ιε ιζα ιείςζδ ηαηά 6% ημο 

ζοκμθζημφ ηζκδφκμο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ηαζ επζπθέμκ ιζα πνυζθαηα δδιμζζεοιέκδ 

ιεθέηδ δζαπίζηςζε ιείςζδ ημο ηζκδφκμο ηαηά 17% απυ ιία ιυκμ ιενίδα ράνζ ηδκ διένα. 

ηακ αλζμθμβήεδηε δ επίδναζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηυηηζκμο ηνέαημξ ζε ιζα πνυζθαηδ ιεηα-

ακάθοζδ 20 ιεθεηχκ, δ ζοβηεκηνςηζηή εηηίιδζδ ημο ηζκδφκμο έδεζλε 24% ορδθυηενμ 

ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ακά ηαεδιενζκυ βεφια. Μζα ιεθέηδ έδεζλε υηζ ιία 

ορδθυηενδ πνυζθδρδ ηυηηζκμο ηνέαημξ (1 ιενίδα / διένα) ζοζπεηίζηδηε ιε αολδιέκμ 

ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο, εκχ ιζα ορδθυηενδ πνυζθδρδ ηςκ πμοθενζηχκ (1 ιενίδα / 

διένα) ζπεηίγεηαζ ιε ιία ιείςζδ ηδξ ηάλδξ ημο 27%. Ζ ηαηακάθςζδ βαθαηημημιζηχκ 

πνμσυκηςκ παιδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε θζπανά ζοζπεηίζηδηε ιε 11% παιδθυηενμ ηίκδοκμ 

βζα εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, ηαζ δ ηαηακάθςζδ πθήνμοξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε θζπανά 

βαθαηημημιζηά πνμσυκηα ιε 10% παιδθυηενμ ηίκδοκμ. Απυ ηδκ άθθδ δ ηαηακάθςζδ λδνχκ 

ηανπχκ - ιζα άθθδ ημζκή πνςηεσκζηή πδβή – έδεζλε ιείςζδ ημο ηζκδφκμο ηαηα 17%. Σέθμξ, 

δεκ οπάνπμοκ ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ υηακ ημ ηυηηζκμ ηνέαξ ακηζηαηαζηάεδηε ιε υζπνζα ή 

αοβά (Apostolopoulou et al., 2012). 

4.3 Δηδήθςζδ πνχημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο 

Με αάζεζ ηζξ ηαηεοεοκηήνζεξ μδδβίεξ ημο European Stroke Organization (2008), ζε ηάεε 

πενίπηςζδ ημ ΑΔΔ εα πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ ιζα ζαηνζηά επείβμοζα ηαηάζηαζδ. 

Βαζζηυξ ζηυπμξ πνέπεζ κα είκαζ δ απμθοβή μπμζαζδήπμηε ηαεοζηένδζδξ ηαηά ηδκ πνμ-
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κμζμημιεζαηή θάζδ ακηζιεηχπζζδξ εκυξ μλέμξ ΑΔΔ. Γζα ηδκ επίηεολδ αοημφ απαζηείηαζ δ 

έβηαζνδ ακαβκχνζζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ εκυξ ΑΔΔ απυ ημκ ίδζμ ημκ αζεεκή 

ηαζ ημοξ ζοββεκείξ ημο, απυ ημ εενάπμκηα ζαηνυ ηαηά ηδκ πνχηδ επαθή έςξ ηαζ ημ ιέζμ 

ιεηαθμνάξ ζημ κμζμημιείμ. Πνέπεζ κα δίκεηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπή ζε ηαεοζηενήζεζξ πμο 

ιπμνεί κα πνμηφρμοκ ηαηά ηδκ άιεζδ ακηζιεηχπζζδ μλέςκ ΑΔΔ:  

 Λυβς αδοκαιίαξ ακαβκχνζζδξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ημο ΑΔΔ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ 

αζεεκείξ ή ημ πενζαάθθμκ ημοξ ηδ ζηζβιή ηδξ εηδήθςζδξ ημο ηαζ ηαεοζηένδζδξ άιεζδξ 

επζημζκςκίαξ ιε ημ ΔΚΑΒ  

 Αδοκαιίαξ μνεήξ αλζμθυβδζδξ ηδξ ακάβηδξ βζα ηαηά πνμηεναζυηδηα ιεηαθμνά 

αζεεκχκ ιε ΑΔΔ ζημ κμζμημιείμ απυ ημ ΔΚΑΒ  

 Λυβς ηαεοζηενήζεςκ ζηδ δζεκένβεζα ημο απαναίηδημο απεζημκζζηζημφ εθέβπμο ηαζ 

θυβς ακεπανημφξ εκδμκμζμημιεζαηήξ θνμκηίδαξ  

 Έπεζ παναηδνδεεί υηζ ζηα πενζζζυηενα πενζζηαηζηά πάκεηαζ ζδιακηζηυξ πνυκμξ (ιυθζξ 

ζημ 50% ηςκ πενζπηχζεςκ ηαθείηαζ ημ ΔΚΑΒ) απυ ηδκ εηδήθςζδ ηδξ κυζμο έςξ ηαζ ηδ 

ιεηαθμνά ζημ κμζμημιείμ βζα ημοξ παναπάκς θυβμοξ ηαζ αοηυ ηαεζζηά ακαβηαίμ ηδκ 

ηαηάθθδθδ εηπαίδεοζδ ημο πθδεοζιμφ χζηε κα ακαβκςνίγεζ ηα ζοιπηχιαηα έβηαζνα  ηαζ 

πςνίξ άνκδζδ πνμξ ηδ κυζμ. Κάηζ ηέημζμ πζεακυκ εα ελαζθάθζγε ηαθφηενδ ηθζκζηή έηααζδ 

ηδξ κυζμο (European Stroke Organization, 2008). 

 Δπίζδξ απαναίηδηδ είκαζ δ ζοκεπήξ εκδιένςζδ ηαζ επζιυνθςζδ ζπεηζηά ιε ηδ κυζμ 

ημο πανασαηνζημφ πνμζςπζημφ ηαζ  ημο πνμζςπζημφ ημο Σιήιαημξ Δπεζβυκηςκ Πενζζηαηζηχκ 

(ΣΔΠ), μφηςξ χζηε κα επζηεοπεεί αηνίαεζα ζηδ δζάβκςζδ ηςκ ΑΔΔ ηαζ κα πενζμνίζεζ 

ζδιακηζηά δ πνμ-κμζμημιεζαηή πνμκζηή ηαεοζηένδζδ. 

Ζ άιεζδ ακηζιεηχπζζδ αζεεκχκ ιε μλφ ΑΔΔ ελανηάηαζ απυ ηέζζενεζξ παναιέηνμοξ 

(European Stroke Organization, 2008): 

i. άιεζδ ακαβκχνζζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ 

ii. άιεζδ ηθήζδ ημο ΔΚΑΒ  

iii. άιεζδ ιεηαθμνά ημο αζεεκμφξ απυ ημ ΔΚΑΒ ηαζ έβηαζνδ εκδιένςζδ ημο 

κμζμημιείμο οπμδμπήξ ημο αζεεκμφξ  

iv. άιεζδ ηθζκζηή εηηίιδζδ ζημ ΣΔΠ, ενβαζηδνζαηυξ ηαζ απεζημκζζηζηυξ έθεβπμξ, 

αηνζαήξ δζάβκςζδ ηαζ άιεζδ πμνήβδζδ ηδξ εκδεδεζβιέκδξ εεναπείαξ  

 Δθυζμκ ηίεεηαζ δ οπμρία ΑΔΔ, μζ αζεεκείξ ή μζ μζηείμζ ημοξ πνέπεζ κα ηαθμφκ άιεζα 

ημ ΔΚΑΒ. Σμ πνμζςπζηυ ημο ΔΚΑΒ πνέπεζ κα είκαζ ζε εέζδ κα δζαβκχζεζ ηδθεθςκζηά έκα 
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ΑΔΔ ιε ηδ πνήζδ εκυξ έβηονμο ενςηδιαημθμβίμο (Aminoff et al., 2009). Σα πθδνχιαηα ηςκ 

αζεεκμθυνςκ πνέπεζ κα είκαζ ζε εέζδ κα δζαβκχζμοκ ΑΔΔ ιε ηδ πνήζδ απθχκ δμηζιαζζχκ 

(Face-Arm-Speech-Test), κα πανάζπμοκ άιεζδ αμήεεζα ζε αζεεκείξ πμο ηδκ έπμοκ ακάβηδ 

θυβς πνχζιςκ επζπθμηχκ ή ζοκκμζδνυηδηαξ (δζαηαναπέξ επζπέδμο ζοκείδδζδξ, επζθδπηζηέξ 

ηνίζεζξ, έιεημξ ηαζ αζιμδοκαιζηή αζηάεεζα).  

 Πνυζθαηεξ πθδεοζιζαηέξ ηαζ κμζμημιεζαηέξ ιεθέηεξ ακέδεζλακ αολδιέκμ ηίκδοκμ 

εβηαηάζηαζδξ ΑΔΔ αιέζςξ ιεηά απυ πνμδβμφιεκμ ΠΗΔ (Giles & Rothwell, 2007). φιθςκα ιε 

ιεθέηεξ παναηήνδζδξ, δ ηαπεία δζενεφκδζδ ζε ελεζδζηεοιέκδ ηθζκζηή ηαζ δ άιεζδ έκανλδ ηδξ 

ηαηάθθδθδξ εεναπείαξ ιεζχκεζ ημκ ηίκδοκμ εβηαηάζηαζδξ ΑΔΔ ιεηά απυ ΠΗΔ, 

οπμβναιιίγμκηαξ ηδκ ακάβηδ βζα επείβμοζα ακαθμνά ηςκ ΠΗΔ, εζδζηή δζενεφκδζδ ηαζ άιεζδ 

έκανλδ εεναπείαξ (Lavallee et al., 2007).  

4.4 Δκδμκμζμημιεζαηή δζάβκςζδ ηαζ βεκζηή ακηζιεηχπζζδ 

Γζα ηδκ έβηαζνδ ηαζ έβηονδ ακαβκχνζζδ εκυξ ΑΔΔ απαζηείηαζ δ εθανιμβή ηθζκζηχκ ιεευδςκ 

ορδθήξ δζαβκςζηζηήξ αηνίαεζαξ (πζκ. 4.1). Σα ζοιπηχιαηα έκανλδξ ημο ΑΔΔ πμθθέξ θμνέξ 

ζοβπέμκηαζ ιε ηνίζεζξ διζηνακζχκ ή ιε επζθδπηζηέξ ηνίζεζξ ηαζ ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ 

δζαβκςζηζηέξ δοζημθίεξ. Οζ δζάθμνεξ δμηζιαζίεξ βζα ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ ΑΔΔ (Face-Arm-

Speech-Test ηαζ Recognition of Stroke in the Emergency Room - ROSIER) ιπμνεί κα 

πνμζθένμοκ ζδιακηζηή αμήεεζα ζημ ζαηνζηυ πνμζςπζηυ (European Stroke Organization, 2008). 

 Σα δζαβκςζηζηά ηνζηήνζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ μλεία αλζμθυβδζδ βζα αββεζαηυ 

εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ πενζθαιαάκμοκ (European Stroke Organization, 2008): 

 Σδκ Κθίιαηα Δβηεθαθζημφ Δπεζζμδίμο Δεκζημφ Ηκζηζημφημο Τβείαξ (NIHSS) (αθέπε 

πανάνηδια), δ μπμία αλζμθμβεί ηδκ αανφηδηα ημο ΑΔΔ ιέζς εκυξ ενβαθείμο αλζμθυβδζδξ 

πμο πενζθαιαάκεζ παναηηδνζζηζηά υπςξ ημ επίπεδμ ηδξ ζοκείδδζδξ, ηδκ απχθεζα ηδξ 

υναζδξ, ηδκ απχθεζα ηςκ αζζεήζεςκ, ηδκ βθχζζα, ηαζ ηζξ ηζκδηζηέξ δελζυηδηεξ 

(http://www.nihstrokescale.org/, 1999-present). 

 Σεπκζηέξ απεζηυκζζδξ εβηεθάθμο, πμο είκαζ έκα ζδιακηζηυ ενβαθείμ ζηδκ δζάβκςζδ ηαζ 

αλζμθυβδζδ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. Υνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ δδιζμονβία 

ηνζζδζάζηαηςκ εζηυκςκ ημο εβηεθάθμο ή ηδξ μπηζηήξ ζε "θέηεξ". Αοηυ επζηνέπεζ ζημοξ 

βζαηνμφξ κα δζαηνίκμοκ ακ ημ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ  ήηακ ζζπαζιζημφ ηφπμο ή 

αζιμνναβζημφ ηφπμο, ηαεμνίγμοκ ημ ιέβεεμξ ηαζ ηδ εέζδ ημο, ηαζ απμηθείμοκ άθθεξ 

πζεακέξ κεονμθμβζηέξ παεήζεζξ, υπςξ μζ υβημζ ημο εβηεθάθμο. Σοπζηέξ δζαβκςζηζηέξ 

δμηζιέξ βζα εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ πενζθαιαάκμοκ 1) ηδκ αλμκζηή ημιμβναθία (CT) ηαζ 2) 

ηδ ιαβκδηζηή ημιμβναθία (MRI). Οζ αλμκζηέξ ημιμβναθίεξ πνδζζιμπμζμφκ αηηίκεξ Υ απυ 

http://www.nihstrokescale.org/
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πμθθαπθέξ μπηζηέξ βςκίεξ βζα κα πανάβμοκ εζηυκεξ ημο εβηεθάθμο ηαζ είκαζ πζμ εφημθα 

δζαεέζζιεξ ηαζ θζβυηενμ δαπακδνέξ απυ ηδκ MRI. CT εζηυκεξ, δείπκμοκ πενζμπέξ ημο 

εβηεθάθμο πμο δεκ δζαεέημοκ επανηή νμή αίιαημξ ηαζ έηζζ δ εέζδ εκυξ εβηεθαθζημφ 

επεζζμδίμο ιπμνεί κα εκημπζζηεί. Ζ MRI πνδζζιμπμζεί έκα ιαβκδηζηυ πεδίμ βζα κα 

δδιζμονβήζεζ ιζα θεπημιενή εζηυκα ημο εβηεθάθμο βζα δζάβκςζδ. 

 Άθθεξ ηεπκζηέξ απεζηυκζζδξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα κα ελεηαζημφκ ζοβηεηνζιέκα 

ηα αζιμθυνα αββεία ζημκ εβηέθαθμ. Αοηυ ιπμνεί κα είκαζ πνήζζιμ βζα ηδκ ακίπκεοζδ ηδξ 

εέζδ ηδξ απυθναλδξ ή ηδκ ακίπκεοζδ δοζιμνθζχκ υπςξ ηα ακεονφζιαηα. Ζ αββεζμβναθία 

είκαζ ιζα ηεπκζηή δ μπμία  ζοκεπάβεηαζ έβποζδ (ιέζς ιζαξ θθέααξ ζημ πένζ ή πυδζ) ημο 

ζηζαβναθζημφ οθζημφ, ημ μπμίμ ζηδ ζοκέπεζα ηαλζδεφεζ πνμξ ημκ εβηέθαθμ, ιε 

απμηέθεζια ηδκ ηαεανή απεζηυκζζδ εκυξ πάνηδ ηςκ αζιμθυνςκ αββείςκ ημο εβηεθάθμο. 

Ο οπένδπμξ είκαζ ιζα ηεπκζηή πμο πνδζζιμπμζεί δπδηζηά ηφιαηα, ηα μπμία ακαηθχκηαζ 

ζημοξ ιαθαημφξ ζζημφξ. Οζ ζοβηεηνζιέκμζ απυδπμζ επζηνέπμοκ ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ 

ποηκυηδηαξ ηαζ ημ ζπήια ηςκ ζζηχκ, ιε απμηέθεζια ηδκ παναβςβή ιζαξ εζηυκαξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ηοηηάνςκ ημο αίιαημξ ηαζ ηςκ αζιμθυνςκ αββείςκ (Nelms et 

al., 2010). 

 Πμθθμί απυ ημοξ αζεεκείξ πανμοζζάγμοκ ηαζ άθθεξ ζδιακηζηέξ δζαηαναπέξ ή παεήζεζξ 

υπςξ ηα άθθα έιθναηηα, μζ αζιμνναβίεξ, ηα οπμηνμπζάγμκηα ΑΔΔ, μζ οπενηαζζηέξ ηνίζεζξ, ημ 

ηαοηυπνμκμ έιθναβια ημο ιομηανδίμο, δ πκεοιμκία ελ εζζνυθδζεςξ, δ ηανδζαηή ηαζ δ 

κεθνζηή ακεπάνηεζα ηαζ εα πνέπεζ κα δζαβζβκχζημκηαζ έβηαζνα ηα ζοιπηχιαηα ηαζ ηα 

ηθζκζηά ζδιεία πμο είκαζ εκδεζηηζηά ειθάκζζδξ επζπθμηχκ (Kumar et al., 2010). Ζ αανφηδηα 

ηςκ ΑΔΔ εα πνέπεζ κα εηηζιάηαζ ιε ηδ πνήζδ ηδξ Κθίιαηαξ «National Institutes of Health 

Stroke Scale – NIHSS» απυ εηπαζδεοιέκμ πνμζςπζηυ (European Stroke Organization, 2008). 

 Ζ ανπζηή ηθζκζηή ελέηαζδ εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ηα ελήξ (European Stroke 

Organization, 2008):  

 εηηίιδζδ ηαζ παναημθμφεδζδ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ θεζημονβίαξ  

 εηηίιδζδ ηδξ δοζθαβίαξ / δοζηαηαπμζίαξ 

 ηανδζμθμβζηή εηηίιδζδ, ηαηαβναθή ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ ηαζ ημο ηανδζαημφ νοειμφ 

ηαζ ζοκεπήξ ηαηαβναθή ηαζ παναημθμφεδζδ ηδξ ηανδζαηήξ θεζημονβίαξ χζηε κα 

δζαπζζηςεμφκ ηοπυκ ζμαανέξ ηανδζαηέξ αννοειίεξ 

 ιέηνδζδ ημο ημνεζιμφ μλοβυκμο  

  

Πίλαθαο 4.1: Άκεζνο δηαγλσζηηθόο έιεγρνο αζζελώλ κε νμύ ΑΔΔ ζε όινπο ηνπο αζζελείο (ESO, 2008) 
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1 
Απεζηυκζζδ ημο εβηεθάθμο: αλμκζηή ημιμβναθία ή 

ιαβκδηζηή ημιμβναθία 

2 Ζθεηηνμηανδζμβνάθδια 

 

3 

Δνβαζηδνζαηέξ ελεηάζεζξ: βεκζηή αίιαημξ, αζιμπεηάθζα, 

πνυκμξ πνμενμιαίκδξ, INR, PTT 

δθεηηνμθφηεξ αίιαημξ, ζάηπανμ αίιαημξ 

ΣΚΔ, CRP 

έθεβπμξ δπαηζηήξ ηαζ κεθνζηήξ θεζημονβίαξ 

Δθυζμκ οπάνπεζ έκδεζλδ 

4 Δλςηνακζαηή ηαζ δζαηνακζαηή οπενδπμβναθία 

5 Μαβκδηζηή ή οπμθμβζζηζηή αββεζμβναθία 

 

6 

Μαβκδηζηή ημιμβναθία ιε αημθμοείεξ δζάποζδξ ηαζ 

αζιάηςζδξ (diffusion & perfusion) ή αλμκζηή ημιμβναθία 

αζιάηςζδξ 

7 Τπενδπμηανδζμβνάθδια (δζαεςναηζηυ ηαζ / ή δζμζζμθάβεζμ) 

8 Αηηζκμβναθία εχναημξ 

9 
Παθιζηή μλοιεηνία ηαζ ακάθοζδ αενίςκ ανηδνζαημφ 

αίιαημξ 

10 Οζθομκςηζαία παναηέκηδζδ 

11 Ζθεηηνμεβηεθαθμβνάθδια 

12 Σμλζημθμβζηυξ έθεβπμξ 

 

 

Σαοηυπνμκα πνέπεζ κα βίκεηαζ ενβαζηδνζαηυξ έθεβπμξ (πζκ. 4.2) (αζμπδιζηά, βθοηυγδ, 

πήλδ, βεκζηή αίιαημξ) ηαζ κα ημπμεεηείηαζ θθεαμηαεεηήναξ. Ζ ελέηαζδ πνέπεζ κα 

ζοιπθδνχκεηαζ απυ ηδ θήρδ ζαηνζημφ ζζημνζημφ πμο εα θαιαάκεζ οπυρδ αββεζαημφξ 

πανάβμκηεξ ηζκδφκμο, ηανδζαηά κμζήιαηα, θήρδ θανιάηςκ ηαζ ηαηαζηάζεζξ πμο 

πνμδζαεέημοκ ζε αζιμνναβζηέξ επζπθμηέξ ή ιπμνμφκ κα ιζιδεμφκ ηθζκζηά ηδκ εζηυκα ΑΔΔ. 

Νεανμί αζεεκείξ πνέπεζ κα ενςηχκηαζ βζα ηδ πνήζδ ημλζηχκ μοζζχκ ή ακηζζοθθδπηζηχκ ηαζ 

βζα ζζημνζηυ θμίιςλδξ, ηναοιαηζζιμφ ή διζηνακίαξ (European Stroke Organization, 2008). 

 

 

Πίλαθαο 4.2: Πεξαηηέξσ εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ ΑΔΔ θαη ηελ ππνηηζέκελε αηηηνινγία 

(ESO, 2008) 

φκμθμ ηςκ αζεεκχκ ιε ΑΔΔ 
Γεκζηή αίιαημξ, δθεηηνμθφηεξ, βθοηυγδ, θζπίδζα, ηνεαηζκίκδ, 

CRP ή ΣΚΔ 

Θνυιαςζδ θθεαςδχκ ηυθπςκ, οπενπδηηζηυηδηα 

Έθεβπμξ ενμιαμθζθίαξ, AT3, Μεηαθθάλεζξ ηςκ πανβυκηςκ 2 

ηαζ 5 (FII, FV), παναβμκηαξ 8 (F VIII), πνςηεσκδ C, πνςηεσκδ 

S, ακηζθςζθμθζπζδζηά ακηζζχιαηα, d-dimers, μιμηοζηεσκδ 

Αζιμνναβζηέξ δζαηαναπέξ INR, aPTT, ζκςδμβυκμ, ηθπ. 

Αββεζίηζδα ή ζοζηδιαηζηά κμζήιαηα 

Έθεβπμξ εβηεθαθμκςηζαίμο οβνμφ, ακμζμθμβζηυξ έθεβπμξ, 

εζδζηυξ έθεβπμξ βζα HIV, ζφθζθδ, θοιαηίςζδ ηαζ ιοηδηζάζεζξ, 

ημλζημθμβζηυξ έθεβπμξ. 
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Καθθζένβεζα αίιαημξ. 

Τπμρία ηθδνμκμιζηχκ κμζδιάηςκ: 

[π.σ. μιηοσονδπιακά νοζήμαηα (MELAS), CADASIL, 

δπεπανοκςηηαπική αναιμία, Ν. Fabry, κλπ.] 

Γεκεηζηυξ έθεβπμξ 

 

4.4.1 Γεκζηή εεναπεία ΑΔΔ  

οζηάζεζξ (European Stroke Organization, 2008):  

 ε αζεεκείξ ιε ζδιακηζηυ κεονμθμβζηυ έθθεζιια ζοκζζηάηαζ δ ακά δζαζηήιαηα 

εηηίιδζδ ηδξ κεονμθμβζηήξ ηθζκζηήξ ηαηάζηαζδξ ηαζ δ παναημθμφεδζδ ηςκ ζθφλεςκ, ηδξ 

ανηδνζαηήξ πίεζδξ, ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ημο ημνεζιμφ μλοβυκμο ηαηά ηζξ πνχηεξ 72 

χνεξ  

 οκζζηάηαζ δ πμνήβδζδ μλοβυκμο εθυζμκ μ ημνεζιυξ μλοβυκμο είκαζ παιδθυηενμξ 

ημο 95%  

 οκζζηάηαζ δ ηαηηζηή παναημθμφεδζδ ημο ζζμγοβίμο οβνχκ ηαζ δθεηηνμθοηχκ ζε 

αζεεκείξ ιε αανφ ΑΔΔ ή δοζηαηαπμζία  

 οκζζηάηαζ δ πμνήβδζδ θοζζμθμβζημφ μνμφ (0.9%) βζα εκοδάηςζδ ηαηά ημ πνχημ 

24ςνμ απυ ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο ΑΔΔ  

 Γε ζοκζζηάηαζ δ εθάηηςζδ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ ιεηά απυ μλφ ΑΔΔ  

 οκζζηάηαζ δ πνμζεηηζηή ηαζ αναδεία εθάηηςζδ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ ζε αζεεκείξ 

ιε ηαη‘ επακάθδρζκ ζδζαίηενα ορδθέξ ηζιέξ πίεζδξ (>220/120 mmHg), ιε αανζά ηανδζαηή 

ακεπάνηεζα, δζαπςνζζιυ ηδξ αμνηήξ ή οπενηαζζηή εβηεθαθμπάεεζα  

 οκζζηάηαζ δ απμθοβή ηδξ απυημιδξ εθάηηςζδξ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ  

 οκζζηάηαζ δ πμνήβδζδ ημθθμεζδχκ δζαθοιάηςκ ζε αζεεκείξ ιε μλφ ΑΔΔ πμο 

πανμοζζάγμοκ παιδθή ανηδνζαηή πίεζδ θυβς οπμμβηαζιίαξ ή ζπεηζγυιεκδ κεονμθμβζηή 

επζδείκςζδ  

 οκζζηάηαζ δ παναημθμφεδζδ ηςκ επζπέδςκ βθοηυγδξ αίιαημξ  

 οκζζηάηαζ δ νφειζζδ ηςκ αολδιέκςκ ηζιχκ βθοηυγδξ >180 mg/dl (>10 mmol/l) ιε 

πνήζδ ηθίιαηαξ ζκζμοθίκδξ  

 οκζζηάηαζ δ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ζμαανήξ οπμβθοηαζιίαξ (<50 mg/dl [<2.8 mmol/l]) ιε 

ηδκ εκδμθθέαζα πμνήβδζδ δεληνυγδξ ή δζαθφιαημξ βθοηυγδξ ζοβηέκηνςζδξ 10–20%  

 ε πενίπηςζδ πονεημφ (εενιμηναζία >37.5°C) πνέπεζ κα βίκεζ άιεζδ δζενεφκδζδ βζα 

πζεακή εζηία θμίιςλδξ  

 οκζζηάηαζ δ ακηζιεηχπζζδ ημο πονεημφ (εενιμηναζία >37.5°C) ιε ηδ πμνήβδζδ 

παναηεηαιυθδξ ηαζ ηνφμο αένα ιε ακειζζηήνα  
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 οκζζηάηαζ δ απμθοβή πνμθοθαηηζηήξ πμνήβδζδξ ακηζαζμηζηχκ ζε ιδ 

ακμζμηαηαζηαθιέκμοξ αζεεκείξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: πλνδά δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα θαη δηαηξνθηθή 

παξέκβαζε 

 

Οζ ηυπμζ ημο πνμβνάιιαημξ απμηαηάζηαζδξ ηαζ μ ζπεδζαζιυξ πενζθαιαάκμοκ ηα ελήξ 

(European Stroke Organization, 2008): 

 ηάεε αζεεκήξ φζηενα απυ ζςζηή αλζμθυβδζδ ηςκ θεζημονβζηχκ ηαζ κεονμθμβζηχκ 

εθθεζιιάηςκ πνέπεζ κα αημθμοεεί ελαημιζηεοιέκμ πνυβναιια πμο ζπεδζάγεηαζ ιε 

αάζδ ηδ ζμαανυηδηα ηςκ εθθεζιιάηςκ ημο  

 ζηυπμξ ηδξ εεναπείαξ κα είκαζ δ ακααάειζζδ ημο θεζημονβζημφ επζπέδμο ημο 

αζεεκμφξ   

 εηπαίδεοζδ ημο αζεεκμφξ ηαζ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο ζπεηζηά ιε ηδκ πάεδζδ ηαζ ηζξ 

επζπθμηέξ  

 αλζμθυβδζδ ημο αζεεκμφξ βζα πμνήβδζδ ηαηάθθδθςκ αμδεδιάηςκ βζα ηζξ 

ιεηαηζκήζεζξ ηαζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ  

 πνυθδρδ κέμο ΑΔΔ  

 αεθηίςζδ ηδξ θοζζηήξ ημο ηαηάζηαζδξ  

 πνυθδρδ ηαζ εεναπεία ηςκ ζοκμδχκ παεήζεςκ  

 ροπμθμβζηή οπμζηήνζλδ  

 ημζκςκζηή επακέκηαλδ  

 εηπαίδεοζδ ζηδκ αοημελοπδνέηδζδ ηαζ ακελανηδζία ημο αζεεκμφξ 

 

 Ζ θφζδ ηςκ ζοιαμοθχκ πμο δίκμκηαζ, ιπμνεί κα πνεζαζηεί κα δζαθμνμπμζδεμφκ ςξ 

απμηέθεζια ηςκ επζπθμηχκ ημο εβηεθαθζημφ ζηζξ ηζκδηζηέξ ηαζ επζημζκςκζαηέξ ζηακυηδηεξ 

ημο αηυιμο. Σα ιεζςιέκα επίπεδα ζοκείδδζδξ, δ δοζθαβία ή δ δοζηαηαπμζία έπμοκ 

πνμθακείξ επζπθμηέξ ζηδκ ακεπανηή δζαηνμθζηή πνυθδρδ. Ζ δοζημθία ζηδκ ηαηάπμζδ έπεζ 

ζοζπεηζζηεί ιε ορδθή εκδηυηδηα ηαζ ηαηή θεζημονβζηή έηααζδ ηαζ ζίβμονα εέηεζ ημοξ 

αζεεκείξ ζε ηίκδοκμ εζζνυθδζδξ, πκεοιμκίαξ, αθοδάηςζδξ ηαζ οπμζζηζζιμφ (Warlow et al., 

2008). Ζ πανμοζία διζπθδβίαξ ιπμνεί κα επδνεάζεζ ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ ηδ δζαηνμθζηή 

πνυζθδρδ ημο αζεεκμφξ. Ακ επδνεαζηεί δ ηφνζα ζςιαηζηή πθεονά, μ αζεεκήξ εα πνέπεζ κα 

πνδζζιμπμζήζεζ ημ άθθμ ημο πένζ, ηάηζ πμο εα ηάκεζ ηδ δζαδζηαζία ημο θαβδημφ δφζημθδ ηαζ 

ημοναζηζηή. Μπμνεί επίζδξ κα επδνεαζηεί δ ζηακυηδηα ηίκδζδξ ηαζ αίζεδζδξ ηαηά ηδ 

ιάζδζδ ηαζ ηδκ ηαηάπμζδ. ε πενίπηςζδ πμο ημ εβηεθαθζηυ πνμηαθέζεζ έηπηςζδ ηδξ 

κμδηζηήξ/ βκςζηζηήξ θεζημονβίαξ, δ δζαζηδηζηή μδδβία πνέπεζ κα πνμζανιμζηεί ζηζξ αημιζηέξ 
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ζηακυηδηεξ ημο αζεεκή (Lutz et al., 2015). Ακ οθίζηαηαζ ακζηακυηδηα ημο αζεεκή κα ηαηαθάαεζ 

θέλεζξ (αθαζία), μζ δζαζηδηζηέξ ζοιαμοθέξ πνμξ αοηυκ πνέπεζ κα ιεηαθένμκηαζ ιέζς εζηυκςκ, 

εκχ ακ μ αζεεκήξ λεπκά βνήβμνα, μζ ζοιαμοθέξ ιπμνεί κα πνεζαζηεί κα δίδμκηαζ βναπηχξ 

(National Stroke Foundation, 2010). 

 

 5.1 οκμδά δζαηνμθζηά πνμαθήιαηα 

Σα ζοκμδά δζαηνμθζηά πνμαθήιαηα είκαζ ηα ελήξ (Warlow et al., 2008): 

 Τπμενερία  

 Γοζθαβία 

 Παποζανηία 

 Μεηααμθζηέξ δζαηαναπέξ 

5.1.1 Τπμενερία 

Ο υνμξ «οπμενερία» ακηζπνμζςπεφεζ ιζα ζδιακηζηή απμηνέρζιδ επζπθμηή ημο μλέςξ 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα πενζβνάρεζ ημ απμηέθεζια ημο 

αολδιέκμο ιεηααμθζζιμφ είηε ηαηααμθζζιμφ ή ηδκ ακεπανηή πνυζθδρδ ενεπηζηχκ μοζζχκ 

ιε απμηέθεζια κα αθθάλεζ ηδ ζφκεεζδ ημο ζχιαημξ ηαζ κα πνμηαθέζεζ ιεζςιέκδ αζμθμβζηή 

θεζημονβία (Bouziana & Tziomalos, 2011). Έκαξ ΓΜ ιζηνυηενμξ απυ 18,5 kg / m2 μνίγεζ 

εκήθζηεξ πμο είκαζ ζηαεενά θζπμαανείξ ηαζ ζε ηίκδοκμ βζα οπμζζηζζιυ (Hark et al., 2014). Ο 

οπμζζηζζιυξ είκαζ έκα ημζκυ ηαζ ζοπκά ιδ ακαβκςνίζζιμ πνυαθδια ζε αζεεκείξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ κμζμημιείμ, εζδζηά ζε βδναζυηενμοξ αζεεκείξ. Ζ ακάπηολδ ημο οπμζζηζζιμφ 

ιπμνεί επίζδξ κα επζηαποκεεί ακ μ βαζηνεκηενζηυξ ζςθήκαξ είκαζ ζε ηίκδοκμ ηαζ δ 

απμννυθδζδ ηςκ ενεπηζηχκ μοζζχκ είκαζ ιεζςιέκδ (Warlow et al., 2008).   

 Ζ επζηνάηδζδ ηδξ οπμενερίαξ ιεηά απυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ πμζηίθθεζ εονέςξ 

ιεηαλφ δδιμζζεοιέκςκ ακαθμνχκ ηαζ ενεοκχκ. Δηηζιάηαζ υηζ πενίπμο ημ έκα πέιπημ ηςκ 

αζεεκχκ ιε μλφ αββεζαηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ οπμζζηίγμκηαζ ηαηά ηδκ εζζαβςβή. ε ιζα 

ιζηνή ιεθέηδ ζε δθζηζςιέκμοξ αζεεκείξ ιε ζμαανυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, ημ 56,3% 

ανέεδηακ οπμζζηζζιέκμζ ζε ηάπμζμ ζδιείμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κμζδθείαξ ημοξ πμο 

δζήνηδζε πενζζζυηενμ απυ 3 εαδμιάδεξ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ιεηά ημ ΑΔΔ βζα ημοξ 

αζεεκείξ πμο παναιέκμοκ ζε έκα κμζδθεοηήνζμ, δ επζηνάηδζδ ημο οπμζζηζζιμφ ανέεδηε κα 

είκαζ  61%. ε ιζα πνυζθαηδ ζοζηδιαηζηή ακαζηυπδζδ 18 ιεθεηχκ, δ ζοπκυηδηα ημο 

οπμζζηζζιμφ ηοιαίκμκηακ 6,1 έςξ 62% (Foley et al., 2009). ε αοηήκ ηδκ ιεβάθδ 
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ιεηααθδηυηδηα ιπμνεί κα έπμοκ ζοιαάθεζ: 1) μζ δζαθμνέξ ζημ πνμκμδζάβναιια ηδξ 

αλζμθυβδζδξ,  2)  μ ηφπμξ ημο ΑΔΔ (ζζπαζιζηυ έκακηζ ημο αζιμνναβζημφ), 3) ηαζ ηέθμξ μζ 

ζοκοπάνπμοζεξ παεήζεζξ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ηαζ μζ πζεακέξ επζπθμηέξ (Bouziana & 

Tziomalos, 2011). Χζηυζμ, έκα ζδιακηζηυ πμζμζηυ ηδξ ιεηααμθήξ ιπμνεί επίζδξ κα απμδμεεί 

ζηδκ εηενμβέκεζα ηςκ δζαηνμθζηχκ ιεευδςκ  αλζμθυβδζδξ. ε 22 ιεθέηεξ πμο έβζκακ, 

πνδζζιμπμζήεδηακ 18 δζαθμνεηζηέξ ιέεμδμζ αλζμθυβδζδξ. Μυκμ μζ πέκηε ιεθέηεξ 

πνδζζιμπμίδζακ ήδδ επζηονςιέκεξ ιεευδμοξ αλζμθυβδζδξ υπςξ :  

 Τπμηεζιεκζηή θαζνζηή Αλζμθυβδζδ (SGA),  

 "ιζα άηοπδ αλζμθυβδζδ",  

 Μζηνή Γζαηνμθζηή Αλζμθυβδζδ (ΜΝΑ).  

 Οζ δζαηνμθζηέξ ιέεμδμζ αλζμθυβδζδξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ οπυθμζπεξ ιεθέηεξ 

πμο ακαθένεδηακ δεκ είπακ επζηονςεεί πνμδβμοιέκςξ (Teasell, 2013). Ζ επζηνάηδζδ ημο 

οπμζζηζζιμφ αολάκεηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ δζάνηεζαξ ηδξ κμζδθείαξ ηαζ ιε ηδ ιεζςιέκδ 

θεζημονβζηή αεθηίςζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ απμηαηάζηαζδξ. ε ιζα ιεθέηδ ζε 104 αζεεκείξ 

ιε μλφ αββεζαηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, ακζπκεφεδηε πνςηεζκμεκενβεζαηυξ οπμζζηζζιυξ ζημ 

16,3% ηαηά ηδκ εζζαβςβή, ηαζ ημ πμζμζηυ αοηυ αολήεδηε ζε 26,4% ηαηά ηδκ 7δ διένα ηαζ 

ζε 35% ηαηά ηδκ 14δ διένα ζε αοημφξ πμο πανέιεζκακ ζημ κμζμημιείμ (Bouziana & 

Tziomalos, 2011). 

5.1.1.1 Παπάγονηερ κινδύνος ςποθπετίαρ 

H πανμοζία πνυκζςκ αζεεκεζχκ, δ πμθοθανιαηία, δ πανμοζία ηαημήεεζαξ, δ ηαηή 

μζημβεκεζαηή ή κμζδθεοηζηή θνμκηίδα, δ ιδ έβηαζνδ απμηαηάζηαζδ, ημ ιεζςιέκμ επίπεδμ 

ζοκείδδζδξ,  δ ηαηή ζημιαηζηή οβζεζκή,  δ ηαηάεθζρδ, ημ ζζημνζηυ ζμαανμφ αθημμθζζιμφ ηαζ 

δ ιεβάθδ δθζηία ζοζπεηίγμκηαζ ιε αολδιέκμ ηίκδοκμ οπμζζηζζιμφ ηαζ αθοδάηςζδξ. 

Πνμτπάνπςκ οπμζζηζζιυξ ιπμνεί επίζδξ κα αολήζεζ ημκ ηίκδοκμ βζα επζδείκςζδ ηδξ 

δζαηνμθζηήξ ηαηάζηαζδξ, ζδζαίηενα ζε δθζηζςιέκμοξ αζεεκείξ. Ζ ακεπανηήξ δζαηνμθζηή 

πνυζθδρδ βζα ιζα παναηεηαιέκδ πνμκζηή πενίμδμ, ζδζαίηενα ηςκ πνςηεσκχκ, αολάκεζ επίζδξ 

ημκ ηίκδοκμ βζα ηδκ ακάπηολδ οπμζζηζζιμφ, οπμβναιιίγμκηαξ ηδ ζδιαζία ηδξ ζηεκήξ 

παναημθμφεδζδξ ηδξ δζαηνμθζηήξ πνυζθδρδξ. Ο ζαηπανχδδξ δζααήηδξ ηαζ ημ ζζημνζηυ 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο αολάκεζ ημκ ηίκδοκμ βζα οπμζζηζζιυ ηαηά ηδκ εζζαβςβή ηαηά 58 ηαζ 

71%, ακηίζημζπα. Ακηίεεηα δ ημζκςκζημμζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηαζ δ εηπαίδεοζδ δεκ 

ζπεηίγμκηαζ ζδιακηζηά ιε ημκ οπμζζηζζιυ. 

 Έπεζ εηηζιδεεί υηζ 10 διένεξ ζε ηθζκήνδ εέζδ  ζε οβζείξ εκήθζηεξ ιεβαθφηενδξ 

δθζηίαξ ιεζχκεζ ηδκ πνςηεσκζηή ζφκεεζδ ηςκ ιοχκ ηαηά 30% ηαζ ηδκ άθζπδ ιάγα ηςκ ηάης 
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άηνςκ  ηαηά 6%, ιε απμηέθεζια 16% ιείςζδ ηδξ δφκαιδξ ηςκ ιοχκ. Ζ ηαηή ηζκδηζηυηδηα ή 

δ αδνάκεζα ιπμνεί επίζδξ κα επδνεάζεζ ηδκ εοαζζεδζία ζηδκ ζκζμοθίκδ, δ μπμία επδνεάγεζ ημ 

ιεηααμθζζιυ ηδξ εκένβεζαξ ελανηχιεκδ απυ ηδ βθοηυγδ ηαζ ιεζχκεζ ηδκ ζκζμοθίκδ πμο 

πνμηαθείηαζ απυ ηδκ ακααμθζηή δζέβενζδ. Οζ αζεεκείξ ιε διζπθδβία ιπμνεί κα ιδκ είκαζ ζε 

εέζδ κα δζαηδνήζμοκ ημ ηεθάθζ ή ημ ζχια ημοξ ζε υνεζα εέζδ ηαζ ιπμνεί κα πνεζαζηεί  κα 

ηνχκε ιε ημ ιδ ηονίανπμ πένζ. Οζ αζεεκείξ ιε μλφ αββεζαηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, επίζδξ, 

ζοπκά αζχκμοκ ηυπςζδ ηαζ αοηυ πνμηαθεί δοζημθίεξ ιε ημ θαβδηυ. Θα ιπμνμφζακ κα 

ζηαιαηήζμοκ, βζα πανάδεζβια,  κα ηνχκε πνζκ κα πμνηάζμοκ, δζυηζ εα πνεζαζηεί κα 

λεημοναζημφκ ή αηυιδ ηαζ κα ημζιδεμφκ. Δάκ μζ αζεεκείξ ηνχκε ηαζ πίκμοκ πμθφ θίβμ ζε 

ζπέζδ ιε ηζξ ακάβηεξ ημοξ, αοηυ ιπμνεί κα επζδεζκχζεζ ηδκ ημφναζδ ηαζ κα μδδβήζεζ ζε 

οπμζζηζζιυ (Bouziana & Tziomalos, 2011).  

 Οζ μπηζηέξ δοζημθίεξ, μζ δοζημθίεξ ζηδκ μιζθία ηαζ μζ βθςζζζηέξ δοζημθίεξ 

ειπμδίγμοκ ηδκ επανηή επζημζκςκία ζπεηζηά ιε ηζξ δζαηνμθζηέξ ακάβηεξ ηαζ πνμηζιήζεζξ. Σα 

βκςζηζηά εθθείιιαηα πενζμνίγμοκ επίζδξ ηδκ ζηακυηδηα ηςκ αζεεκχκ κα εηηεθμφκ ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ βζα κα θάκε έκα βεφια, αολάκμκηαξ έηζζ ημκ ηίκδοκμ βζα 

οπμζζηζζιυ. 

 Ζ ζδιαζία ηδξ ζμαανυηδηαξ ηαζ μ ηφπμξ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο δεκ έπμοκ 

ιεθεηδεεί επανηχξ ςξ πνμξ ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ημκ οπμζζηζζιυ (Teasell, 2013). Σέθμξ, μζ 

βοκαίηεξ είκαζ πζμ εοάθςηεξ απυ ημοξ άκδνεξ ζε οπμζζηζζιυ, επεζδή θαίκεηαζ κα ηνχκε 

θζβυηενμ ηαζ κα έπμοκ οπμζηεί εβηεθαθζηά επεζζυδζα ζε ιεβαθφηενδ δθζηία. Καηά ζοκέπεζα, 

μ έθεβπμξ βζα ημκ οπμζζηζζιυ εα πνέπεζ κα είκαζ πζμ εκδεθεπήξ ζε βοκαίηεξ ιε εβηεθαθζηυ 

επεζζυδζμ, ηαζ δ δζαπείνζζδ ηςκ οπμζζηζζιέκςκ βοκαζηχκ εα πνέπεζ κα ανπίγεζ άιεζα. 

 Ζ δοζθαβία είκαζ έκαξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ ηζκδφκμο βζα οπμζζηζζιυ ζε αζεεκείξ 

πμο έπμοκ οπμζηεί εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. Μζα πνμμπηζηή ιεθέηδ ζε 49 αζεεκείξ ιε 

εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ έδεζλε υηζ δ δοζθαβία ηαζ δ πανεκηενζηή ζίηζζδ ήηακ ζζπονμί 

πνμάββεθμζ ημο οπμζζηζζιμφ ηαηά ηδκ εζζαβςβή ζε κμζμημιείμ απμηαηάζηαζδξ (Bouziana & 

Tziomalos, 2011).  Ο οπμζζηζζιυξ ιπμνεί κα ακαπηοπεεί ςξ ζοκέπεζα ηδξ δοζθαβίαξ εάκ δ 

δζαηνμθζηή πνυζθδρδ είκαζ ζδιακηζηά ιεζςιέκδ ζε ζπέζδ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ διενχκ ή εαδμιάδςκ (Foley et al., 2009). Δηηυξ απυ ηδ δοζθαβία ηαζ ηδκ 

ακεπανηή δζαηνμθζηή πνυζθδρδ, μζ αολδιέκεξ απαζηήζεζξ ημο ιεηααμθζζιμφ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ακάηαιρδξ αολάκμοκ επίζδξ ημκ ηίκδοκμ ημο οπμζζηζζιμφ (Bouziana & 

Tziomalos, 2011).  
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5.1.1.2 Υποθπετία και έκβαζη εγκεθαλικού επειζοδίος 

Τπάνπμοκ πμθθέξ απμδείλεζξ υηζ μ οπμζζηζζιυξ ζοκδέεηαζ ιε ηαηή έηααζδ ζε αζεεκείξ ηυζμ 

ιε ζζπαζιζηυ ηαζ αζιμνναβζηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ (Bouziana & Tziomalos, 2011). Ζ 

πνςηεΐκμεκενβεζαηή οπμενερία (ΡΔΜ) ηαηά ηδκ εζζαβςβή επδνεάγεζ ημοξ ιδπακζζιμφξ ηδξ 

ζζπαζιζηήξ αθάαδξ ημο εβηεθάθμο ηαζ ηαεοζηενεί ηδκ ακάηαιρδ (Smith et al., 2011). 

 Οζ οπμζζηζγυιεκμζ αζεεκείξ πμο έπμοκ οπμζηεί εβηεθαθζηυ έπμοκ πενζζζυηενμ έκημκεξ 

ακηζδνάζεζξ ζηνεξ, δείπκμοκ ορδθυηενα πμζμζηά εθηχκ πίεζδξ ηαζ θμζιχλεςκ ημο 

μονμπμζδηζημφ ηαζ ημο ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ, ηαζ έπμοκ ιεβαθφηενδ δζάνηεζα 

κμζδθείαξ ηαζ ορδθυηενα πμζμζηά εκδζζιυηδηαξ (Yoo Sung-Hee et al., 2008). 

  Δπίζδξ ζφιθςκα ιε ηδκ ένεοκα FOOD trial (2003), μζ αζεεκείξ πμο ήηακ 

οπμζζηζζιέκμζ είπακ πενζζζυηενεξ πζεακυηδηεξ κα ακαπηφλμοκ πκεοιμκία, ή  άθθεξ θμζιχλεζξ, 

ηαζ βαζηνεκηενζηή αζιμνναβία. Οζ οπμζζηζζιέκμζ αζεεκείξ είπακ επίζδξ ορδθυηενα πμζμζηά 

εκδζζιυηδηαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ δζάιεζδξ παναημθμφεδζδξ δζάζηδιαημξ 196 διενχκ 

(Bouziana & Tziomalos, 2011). Σα παιδθά επίπεδα ηδξ πνςηεΐκδξ ηαζ ηδξ αθαμοιίκδξ ημο μνμφ 

είκαζ δείηηεξ ημο οπμζζηζζιμφ ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε ιεζςιέκδ θεζημονβζηή ηαηάζηαζδ, ηαηή 

έηααζδ ηαζ ορδθυηενδ εκδζζιυηδηα (Chai et al., 2008). Χζηυζμ, μ νυθμξ ημοξ ςξ δείηηδξ 

οπμζζηζζιμφ παναιέκεζ αιθζθεβυιεκμξ επεζδή ημ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, ςξ ιία ηνίζζιδ 

αζεέκεζα, εα ιπμνμφζε κα πνμςεήζεζ θθεβιμκή, δ μπμία ιε ηδ ζεζνά ηδξ αολάκεζ ηδκ 

εκενβεζαηή δαπάκδ ηαζ πνμςεεί ημκ ηαηααμθζζιυ ηςκ ιοχκ, μδδβχκηαξ ζε ιεζςιέκα επίπεδα 

ζηδκ ηοηθμθμνία ηςκ πνςηεσκχκ ζημ αίια. Χξ εη ημφημο, δεκ είκαζ ζοπκά ζαθέξ εάκ ηα 

παιδθά επίπεδα πνςηεΐκδξ ζε έκακ αζεεκή ιε εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ είκαζ θυβς οπμζζηζζιμφ 

ή θθεβιμκήξ (Jensen et al., 2010). Χζηυζμ, ζε αζεεκείξ ιε μλφ ΑΔΔ, δ παιδθυηενδ 

ζοβηέκηνςζδ αθαμοιίκδξ μνμφ πνμαθέρεζ ηδ εκδζζιυηδηα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κμζδθείαξ 

ηαεχξ ηαζ ηδκ ακάβηδ βζα ζδνοιαηζηή θνμκηίδα (Chai et al., 2008). ε κέμοξ αζεεκείξ ιε 

ζζπαζιζηυ αββεζαηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, δ πνμαθαμοιίκδ μνμφ (ηνακζεονεηίκδξ) ήηακ 

επίζδξ ακελάνηδημξ πνμβκςζηζηυξ δείηηδξ ηδξ ηθζκζηήξ έηααζδξ (Gao et al., 2010). 

 Σα επίπεδα μνμφ ηςκ αζηαιζκχκ Α, Δ, ηαζ C είκαζ ζοπκά ιεζςιέκα ζε αζεεκείξ ιε μλφ 

ΑΔΔ ηαηά ηδκ εζζαβςβή ηαζ ιεζχκμκηαζ πεναζηένς ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κμζδθείαξ. Αοηά ηα 

ιεζςιέκα επίπεδα εκδέπεηαζ κα ακηζηαημπηνίγμοκ ηδκ πανμοζία οπμζζηζζιμφ ή κα 

ακηζπνμζςπεφμοκ ημ απμηέθεζια αολδιέκμο μλεζδςηζημφ ζηνεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα μλέςξ 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. Σα παιδθά επίπεδα ηςκ αζηαιζκχκ αοηχκ έπμοκ ζοκδεεεί ιε 

ιεβαθφηενα εβηεθαθζηά έιθναηηα, θεζημονβζηή έηπηςζδ, ηαεχξ ηαζ ορδθυηενα πμζμζηά 

εκδζζιυηδηαξ. Ζ αθοδάηςζδ ιπμνεί επίζδξ εκδεπμιέκςξ κα επζδεζκχζεζ ηδκ ζζπαζιζηή 

δζαδζηαζία αολάκμκηαξ ημ επίπεδμ ημο αζιαημηνίηδ ηαζ ημ ζλχδεξ ημο αίιαημξ ηαζ ιεζχκμκηαξ 
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ηδκ ανηδνζαηή πίεζδ. Ζ αθοδάηςζδ αολάκεζ ημκ ηίκδοκμ βζα επακειθάκζζδ εβηεθαθζημφ 

επεζζμδίμο, ηαεχξ αζεεκείξ ιε εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ηαζ ορδθά επίπεδα ςζιςηζηυηδηαξ ημο 

πθάζιαημξ ηαηά ηδκ εζζαβςβή είπακ θηςπυηενδ επζαίςζδ ζημοξ 3 ιήκεξ (Teasell, 2013). 

5.1.1.3 Δκηίμηζη ηηρ διαηποθικήρ καηάζηαζηρ / Γείκηερ για ηην  αξιολόγηζη ηηρ 

διαηποθικήρ καηάζηαζηρ 

Δπί ημο πανυκημξ, δεκ οπάνπεζ παβημζιίςξ απμδεηηυ πνοζυ πνυηοπμ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ 

δζαηνμθζηήξ ηαηάζηαζδξ. Ζ ακαβκχνζζδ ημο οπμζζηζζιμφ βίκεηαζ ζοκήεςξ ιε αάζδ ηδκ 

αλζμθυβδζδ ημο ζοκδοαζιμφ ηςκ αζμπδιζηχκ ηαζ ακενςπμιεηνζηχκ δεζηηχκ. Ζ πναβιαηζηή 

επίπηςζδ ημο οπμζζηζζιμφ ιεηά απυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ είκαζ πζεακυκ άβκςζηδ. Οζ δείηηεξ  

πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ δζαηνμθζηήξ ηαηάζηαζδξ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ 

παναηάης πίκαηα ζοκμπηζηά (Teasell, 2013). 

 

 Πίλαθαο 5.1: Βηνρεκηθνί παξάκεηξνη ηεο δηαηξνθηθήο θαηάζηαζεο (Teasell, 2013) 

ΜΔΣΡΖΔΗ  ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 

Αιβνπκίλε νξνύ 

 Μεβάθα απμεέιαηα ζημκ μνβακζζιυ 

Γεκ ιεηααάθθεηαζ ζδζαίηενα ιε ηδ δζαηνμθή 

Μείςζδ ζε λαθκζηή αζεέκεζα 

Σξαλζθεξξίλε νξνύ 
 Γεκ ελανηάηαζ απυ ηδ δζαηνμθή 

Μείςζδ ζε λαθκζηή αζεέκεζα 

Θπξνμίλε δεζκεπκέλε ζε 

πξναιβνπκίλε 

 Γεκ ελανηάηαζ απυ ηδ δζαηνμθή 

Μείςζδ ζε λαθκζηή αζεέκεζα 

Ρεηηλόιε δεζκεπκέλε ζε πξσηεΐλε  Γεκ ελανηάηαζ απυ ηδ δζαηνμθή 

πλνιηθόο αξηζκόο ιεκθνθπηηάξσλ  Μζηνή εοαζζεδζία ηαζ ελεζδίηεοζδ 

 

 Οζ δείηηεξ ημο οπμζζηζζιμφ πενζθαιαάκμοκ ηα επίπεδα ηδξ αθαμοιίκδξ, ηδξ 

πνμαθαμοιίκδξ, ηαζ ηδξ ηνακζθενίκδξ μνμφ, ημκ ζοκμθζηυ ανζειυ ηςκ θειθμηοηηάνςκ, ημ 

ζςιαηζηυ αάνμξ ηαζ ημ δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ ηαζ ηα πάπμξ ηδξ δενιαηζηήξ πηοπήξ ημο 

ηνζηέθαθμο ηαζ ηδκ πενίιεηνμ ηςκ ιοχκ ημο αναπίμκα. Σα εββεκή ιεζμκεηηήιαηα ιε ηδ 

ιέηνδζδ δενιαημπηοπχκ ηνζηεθάθμο έπμοκ παιδθή εοαζζεδζία ηαζ ιεηααθδηυηδηα ιεηαλφ 

ηςκ παναηδνδηχκ. Σμ ζςιαηζηυ αάνμξ, μ δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ, ηαζ δ πενζθένεζα ηςκ ιοχκ 

ζημ ιέζμ ημο αναπίμκα έπμοκ επίζδξ παιδθή εοαζζεδζία ηαζ εζδζηυηδηα, εκχ μ ανζειυξ ηςκ 

θειθμηοηηάνςκ ηαζ ηςκ επζπέδςκ ηδξ αθαμοιίκδξ, ηδξ πνμαθαμοιίκδξ, ηαζ ηδξ ηνακζθενίκδξ 

μνμφ επδνεάγμκηαζ απυ ηδκ πανμοζία θθεβιμκήξ (Bouziana & Tziomalos, 2011). 

 Οζ ηθζκζημί εα πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ημοξ πενζμνζζιμφξ ημο 

ηαεεκυξ απυ ημοξ δείηηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο οπμζζηζζιμφ, ηαζ 

ιπμνεί κα είκαζ πνμηζιυηενμ κα πνδζζιμπμζμφκ έκα ζοκδοαζιυ ηςκ δεζηηχκ ακηί βζα έκακ 

εκζαίμ δείηηδ. Μζα πνχηδ εηηίιδζδ ηδξ δζαηνμθζηήξ ηαηάζηαζδξ εα αμδεήζεζ ζε ιεβάθμ 
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ααειυ ζηδκ ακάπηολδ ηαηάθθδθμο δζαηνμθζημφ ζπεδίμο, ηαζ πενζζηαζζαηέξ επακεηηζιήζεζξ 

ιπμνεί κα ηαηεοεφκμοκ ηζξ μπμζεζδήπμηε απαναίηδηεξ αθθαβέξ ζημ πνυβναιια. Ζ θήρδ εκυξ 

θεπημιενμφξ ζζημνζημφ δζαηνμθήξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ πνυζθδρδξ ηνμθήξ ηαζ ημο 

πνυζθαημο ζζημνζημφ ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ, είκαζ έκα άθθμ ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ 

δζαηνμθζηήξ αλζμθυβδζδξ. Ακ δ βκςζηζηή θεζημονβία πενζμνίγεζ ηδκ ζηακυηδηα ημο αζεεκμφξ 

κα πανέπεζ έκα αηνζαέξ ζζημνζηυ, μζ επαββεθιαηίεξ ηδξ δζαηνμθήξ εα πνέπεζ κα ακαγδηήζμοκ 

αοηέξ ηζξ πθδνμθμνίεξ απυ ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ (Bouziana & Tziomalos, 2011). 

5.1.1.4 Γιασείπιζη ηος ςποζιηιζμού 

θεξ μζ ιεθέηεξ έδεζλακ υηζ δ ζφκεεζδ πνςηεΐκδξ ηαηαζηέθθεηαζ ηαζ ημ μλεζδςηζηυ ζηνεξ 

επζδεζκχκεηαζ ζημκ εβηέθαθμ ιεηά απυ μλεία απμπθδλία. Ζ δζαηνμθζηή θνμκηίδα θαίκεηαζ κα 

έπεζ εοενβεηζηά απμηεθέζιαηα βζα ημοξ ιδπακζζιμφξ πθαζηζηυηδηαξ πμο είκαζ ζδιακηζημί βζα 

ηδκ ακάηηδζδ ιεηά απυ ηδκ εβηεθαθζηή ζζπαζιία. Οζ δζαηνμθζηέξ πανειαάζεζξ ιπμνμφκ 

επίζδξ κα αεθηζχζμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ απμηαηάζηαζδξ ιέζς ηδξ εεηζηήξ 

επζννμήξ ημοξ ζηδ ζςιαηζηή ηαζ δζακμδηζηή θεζημονβία. Λυβς ηδξ απχθεζαξ ηδξ ιοσηήξ 

ιάγαξ ηαζ ημο θίπμοξ ζε αζεεκείξ ιε εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, ελαημιζηεοιέκεξ δζαηνμθζηέξ 

ζηναηδβζηέξ εα πνέπεζ κα πανέπμοκ εζδζηή ηαζ επανηή δζαηνμθζηή ηάθορδ ηαζ οπμζηήνζλδ 

βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ παναηεηαιέκδξ παναιμκήξ ζημ κμζμημιείμ, ηδκ  ηαηή θεζημονβζηή 

έηααζδ, ηαζ ημ εάκαημ (Bouziana & Tziomalos, 2011). 

 Ζ απυθαζδ ζπεηζηά ιε ημ πχξ εα ηναθεί  έκαξ αζεεκήξ ιε μλφ ΑΔΔ πνέπεζ κα βίκεηαζ 

αιέζςξ ιεηά ηδκ εζζαβςβή ημο ζημ κμζμημιείμ. Δάκ ημ έκηενμ είκαζ θεζημονβζηυ ηαζ δεκ 

οπάνπμοκ άθθεξ ακηεκδείλεζξ, δ εκηενζηή ζίηζζδ είκαζ δ πνμηζιχιεκδ ιέεμδμξ ηνμθμδμζίαξ. 

Ζ θεζημονβία ηδξ ηαηάπμζδξ εα πνέπεζ επίζδξ κα αλζμθμβδεεί, απυ έκακ θμβμεεναπεοηή. Γζα 

ημ ζημπυ αοηυ, μζ πενζζζυηενμζ ηθζκζημί βζαηνμί πνδζζιμπμζμφκ ιζα ζεζνά απυ εζδζηά 

ηνυθζια, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ πμοηίβηα, θεπηά ηαζ ζοιποηκςιέκα οβνά, ιαθαηέξ ηαζ 

οδανείξ ηνμθέξ, αθθά ηαζ ηνυθζια πμο απαζημφκ ιάζδζδ. Ο ανπζηυξ δμηζιαζηζηυξ  υβημξ 

ζοκήεςξ ηοιαίκεηαζ απυ 5 έςξ 10 ml, ηαζ ζε πενίπηςζδ ηαηάπμζδξ επζηοπχξ, απαζημφκηαζ 

ιεβαθφηενμζ αθςιμί ιε πανυιμζα νεμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ζε ζπέζδ ιε ημκ ανπζηυ. Ζ 

απυδμζδ ημο αζεεκμφξ ζε ηάεε οθζηυ πνέπεζ κα είκαζ μ μδδβυξ βζα ηδκ πνμζπάεεζα 

ηαηάπμζδξ ιεβαθφηενςκ υβηςκ. Μεβάθδ ζδιαζία πνέπεζ κα δμεεί ζε αοηή ηδκ ηαηηζηή 

παναηήνδζδξ ηαευηζ δ επζθεηηζηή ακμπή ιυκμ ζε ιαθαηέξ ηνμθέξ ηαζ θεπηά ζε ποηκυηδηα 

οβνά είκαζ δείηηδξ βζα ηδκ εθανιμβή ηνμθμδμζίαξ ιέζς ζςθήκα (Bouziana & Tziomalos, 

2011). 
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 Ζ ηαηάζηαζδ  ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ  ιεηά ημ ΑΔΔ ηαζ ηδ ζφζηαζδ ημο ζχιαημξ 

ιπμνεί κα αθθάλεζ. Σμ ζςιαηζηυ αάνμξ πνέπεζ κα ιεηνάηαζ ηαηηζηά ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

απμηαηάζηαζδξ. Οζ δζαηνμθζηέξ πανειαάζεζξ πνέπεζ κα ζημπεφμοκ ζηδκ απμθοβή ηδξ 

απχθεζαξ αάνμοξ ηαζ κα πναβιαημπμζμφκηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα δίαζηα πνμζανιμζιέκδ 

ζηδκ ζηακυηδηα ηαηάπμζδξ. Ζ ζοιαμοθεοηζηή πανέιααζδ απυ έκα  ηθζκζηυ δζαζημθυβμ είκαζ 

επίζδξ ζδιακηζηή βζα ηδκ δζαηνμθζηή αλζμθυβδζδ ηαζ βζα ηδκ εηπυκδζδ εκυξ ζπεδίμο 

παναημθμφεδζδξ. Ζ δθζηία, δ παποζανηία, δ ζμαανυηδηα ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο, δ 

πανμοζία θμίιςλδξ ηαζ ηοπυκ ζοκμδά κμζήιαηα, ηα θάνιαηα, δ ηζκδηζηυηδηα ηαζ 

δναζηδνζυηδηα επδνεάγμοκ ηα επίπεδα ηςκ εενιζδζηχκ απαζηήζεςκ, ηα μπμία απαζημφκ 

ζοπκή επακεηηίιδζδ απυ ημοξ ηθζκζημφξ  δζαζημθυβμοξ. Ζ έιιεζδ εενιζδμιεηνία είκαζ μ 

πνοζυξ ηακυκαξ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ εενιζδζηχκ απαζηήζεςκ, αθθά ζοκήεςξ δεκ 

εθανιυγεηαζ (Bouziana & Tziomalos, 2011). 

 Δπί ημο πανυκημξ, δεκ οπάνπεζ εκζαίμξ ηφπμξ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ δζαηνμθζηχκ 

απαζηήζεςκ πμο κα έπεζ επζηονςεεί βζα ημκ πθδεοζιυ ηςκ αηυιςκ πμο έπμοκ οπμζηεί 

εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. Δίκαζ εκδζαθένμκ υηζ, δ ζοιααηζηή εεςνία πμο αθμνά ημοξ αζεεκείξ 

ιε εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, υηζ είκαζ ανπζηά οπενιεηααμθζημί έπεζ αιθζζαδηδεεί ηαηά ηδκ 

ηεθεοηαία δεηαεηία. Οζ ζοκμθζηέξ δαπάκεξ ηδξ εκένβεζαξ (ΣΔΔ), υπςξ πνμζδζμνίγμκηαζ ιε 

ζοκεπή έιιεζδ εενιζδμιεηνία ήηακ παιδθέξ ηαηά ηζξ πνχηεξ 5 διένεξ ζε αζεεκείξ ιε 

εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ πμο εζζήπεδζακ ζηδ ιμκάδα εκηαηζηήξ εεναπείαξ. Δπζπθέμκ, μζ 

εενιζδζηέξ απαζηήζεζξ εα ιπμνμφζακ κα είκαζ ιεζςιέκεξ ηαηά  ηδ δζάνηεζα ηδξ κμζδθείαξ 

θυβς ηδξ ιεζςιέκδξ ηζκδηζηυηδηαξ. οκμθζηά, μζ  αηυθμοεεξ μδδβίεξ βζα ηδκ διενήζζα 

δζαηνμθζηή πνυζθδρδ πμο ζοκζζηάηαζ βζα ηθζκζηά ζηαεενμφξ αζεεκείξ, πμο ανίζημκηαζ ζε 

μλεία θάζδ αββεζαημφ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ηαζ έπμοκ θοζζμθμβζηή κεθνζηή θεζημονβία 

είκαζ μζ ελήξ (Bouziana & Tziomalos, 2011):  

 διενήζζα πνυζθδρδ πνςηεΐκδξ> 1 g / kg, πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί ιζα ακαθμβία 

οδαηάκεναηα / πνςηεΐκδξ <2,5  

 εκενβεζαηή πνυζθδρδ ≥25 kcal / kg ζε ιδ παπφζανηα άημια κα δζαηδνμφκ ημ 

ζςιαηζηυ αάνμξ  

 εκχ <25 kcal / kg ζε παπφζανηα άημια κα δζαηδνήζμοκ ιζα ακαθμβία οδαηάκεναηα 

/ πνςηεΐκδξ <2,5. 

 οζζςνεοιέκα ζημζπεία οπμδεζηκφμοκ υηζ δ επανηήξ πνυζθδρδ πνςηεΐκδξ είκαζ ιζα 

ζδιακηζηή πηοπή ηδξ δζαηνμθζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ αζεεκχκ ιε εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. Ζ 

ζδιαζία ηδξ πνςηεσκμζφκεεζδξ ημο εβηεθάθμο βζα ηδ κεονςκζηή επζαίςζδ έπεζ ηεηιδνζςεεί, 

ηαζ δ επζδδιζμθμβζηή ιεθέηδ έδεζλε ορδθυηενμ ηίκδοκμ βζα κεονμθμβζηέξ δζαηαναπέξ ζε οβζή 
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άημια ιε παιδθή πνυζθδρδ πνςηεσκχκ. Δπζπθέμκ, πεζναιαηζηέξ ιεθέηεξ έδεζλακ υηζ δ 

ζφκεεζδ πνςηεΐκδξ ηαηαζηέθθεηαζ ζηδκ ζζπαζιζηή παναζηζά (ischemic penumbra). Δπζπθέμκ, 

δ ιεζςιέκδ αλζμπμίδζδ ηδξ βθοηυγδξ απυ ηα ηφηηανα ηςκ ζζπαζιζηχκ εβηεθαθζηχκ 

κεονχκςκ ηαεζζηά ηα αιζκμλέα ςξ εκαθθαηηζηή πδβή βζα ηδκ αενυαζα παναβςβή εκένβεζαξ ζε 

αζεεκείξ ιε εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. Μζα πνυζθαηδ ιεθέηδ πμο απμζημπεί ζημκ πνμζδζμνζζιυ 

ηδξ αέθηζζηδξ δζαηνμθζηήξ ζηναηδβζηήξ απμηάθορε υηζ δ επζθεηηζηή πμνήβδζδ 

ζοιπθδνςιάηςκ, πμο πενζθαιαάκμοκ απαναίηδηα αιζκμλέα ιπμνμφκ κα έπμοκ 

πθεμκεηηήιαηα ζηδ δζαηήνδζδ ηςκ ιοχκ ζηδ ιεηααμθζηή ημοξ αηεναζυηδηα ηαζ θεζημονβία. 

Χζηυζμ, ηα απαναίηδηα αιζκμλέα είκαζ θζβυηενμ εφβεοζηα απυ ηδκ αιζβή πνςηεΐκδ, ηαζ ηα 

δεδμιέκα ζπεηζηά ιε ηδκ αζθάθεζα ημοξ είκαζ πενζμνζζιέκα. Μεηαλφ εζδζηά ηςκ απαναίηδηςκ 

αιζκμλέςκ, πνέπεζ πζεακχξ κα απμθεφβεηαζ δ οπεναμθζηή πνυζθδρδ ηδξ ιεεεζμκίκδξ, επεζδή 

ιεηαηνέπεηαζ ζε μιμηοζηεΐκδ, δ μπμία είκαζ δοκδηζηά αεδνμβυκμξ (Bouziana & Tziomalos, 

2011).  

 Μζα άθθδ ιεθέηδ ζε αζεεκείξ ιε μλφ ΑΔΔ έδεζλε υηζ δ αεθηίςζδ ηςκ κεονμβκςζηζηχκ 

εθθεζιιάηςκ ζοζπεηίγεηαζ εεηζηά ιε ηδκ πνυζθδρδ πνςηεσκχκ ηαζ ανκδηζηά ιε ηδκ ακαθμβία 

πνυζθδρδξ οδαηακενάηςκ / πνςηεσκχκ. Έκα ελαημιζηεοιέκμ εκενβεζαηυ ηαζ πνςηεσκζηυ 

ζοιπθδνςιαηζηυ δζαζημθυβζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ παναιμκήξ ζημ κμζμημιείμ αεθηίςζε 

επίζδξ ηδκ οβεία ηαζ ηδκ δφκαιδ ηδξ θααήξ ημο πενζμφ  ιεηά απυ 3 ιήκεξ, πανάβμκηεξ  πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πμζυηδηα ηδξ γςήξ ημο αζεεκμφξ (Bouziana & Tziomalos, 2011). 

5.1.1.5 Από ηος ζηόμαηορ ζςμπληπώμαηα 

Οζ αζεεκείξ ιε εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, μζ μπμίμζ είκαζ ζε εέζδ κα θάκε ηαζ μζ μπμίμζ είκαζ ζε 

ηίκδοκμ οπμζζηζζιμφ, ή οπμζζηίγμκηαζ ή ανίζημκηαζ ζε ηίκδοκμ βζα ηαηαηθίζεζξ εα πνέπεζ κα 

θαιαάκμοκ απυ ημο ζηυιαημξ ζοιπθδνχιαηα δζαηνμθήξ. ημ ζφκμθμ ηδξ μιάδαξ ηςκ 

αζεεκχκ ιε ΑΔΔ πςνίξ δοζθαβία, ηα ζοιπθδνχιαηα δζαηνμθήξ απυ ημο ζηυιαημξ δεκ 

αεθηζχκμοκ ηδκ επζαίςζδ ή ημ θεζημονβζηυ απμηέθεζια. ε δθζηζςιέκμοξ αζεεκείξ ιε ηαηή 

δζαηνμθή ζοιπθδνχιαηα δζαηνμθήξ απυ ημο ζηυιαημξ αεθηζχκμοκ ηδκ επζαίςζδ. Αοηυ 

πζεακχκ ζζπφεζ ηαζ βζα ημοξ δθζηζςιέκμοξ αζεεκείξ πμο οπμζζηίγμκηαζ ιεηά απυ εβηεθαθζηυ 

επεζζυδζμ. ε οπμζζηζγυιεκμοξ αζεεκείξ ιεηά απυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ηα ζοιπθδνχιαηα 

δζαηνμθήξ απυ ημο ζηυιαημξ ιπμνμφκ κα οπμζηδνίλμοκ ηδ θεζημονβζηή απμηαηάζηαζδ. ε 

αζεεκείξ ιε ηίκδοκμ βζα έθηδ πίεζδξ ηα ζοιπθδνχιαηα δζαηνμθήξ απυ ημο ζηυιαημξ 

ιπμνμφκ κα ιεζχζμοκ ηδκ ηαπφηδηα ηςκ ηαηαηθίζεςκ. Αοηυ πζεακχκ κα ζζπφεζ ηαζ βζα 

αζεεκείξ ιε εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ (Wirth et al., 2013). 
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5.1.2 Γοζθαβία 

Ζ δοζθαβία είκαζ μ υνμξ πμο δίκεηαζ βζα ηδ δοζημθία ή ηδκ εκυπθδζδ ζηδκ ηαηάπμζδ. Αοηυ 

ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζε δμιζηέξ ακςιαθίεξ, αζζεδηδνζαηά ή ηζκδηζηά κεονμθμβζηά 

πνμαθήιαηα πμο πνμένπμκηαζ ημπζηά ή ηεκηνζηά ζημκ εβηέθαθμ. Μπμνεί επίζδξ κα 

ειθακζζηεί ςξ ζοκέπεζα ιεζςιέκδξ βκςζηζηήξ θεζημονβίαξ (βζα πανάδεζβια ζε πνμπςνδιέκδ 

άκμζα), υηακ έκαξ αζεεκήξ πάκεζ ηδκ ζηακυηδηα κα επζηεκηνςεεί ζηδκ δζαηνμθή (Schrock et al., 

2011). ηα πθαίζζα ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο δ ζημιαημθανοββζηή δοζθαβία είκαζ πζμ 

πζεακή ηαζ μνίγεηαζ ςξ δ δζαηαναπή ηδξ ιεηαθμνάξ ημο αθςιμφ ιέζς ημο ζηυιαημξ ηαζ ημο 

θάνοββα (Singh & Hamdy, 2006). 

 Έςξ ηαζ ημ 50 % ηςκ αζεεκχκ πμο εζζάβμκηαζ ζημ κμζμημιείμ ιε μλφ εβηεθαθζηυ 

επεζζυδζμ ηαζ έπμοκ ηζξ αζζεήζεζξ ημοξ, δεκ ιπμνμφκ κα ηαηαπζμφκ ιε αζθάθεζα ζε δμηζιέξ 

πμο πναβιαημπμζήεδηακ. Χζηυζμ, μζ εηηζιήζεζξ ηδξ ζοπκυηδηαξ ηδξ δοζημθίαξ ζηδκ 

ηαηάπμζδ πμζηίθμοκ ελαζηίαξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ μνζζιχκ, ημο πνυκμο ηαζ ηςκ ιεευδςκ 

ακίπκεοζδξ ηδξ δοζθαβίαξ ηαζ ηδξ επζθμβήξ ηςκ αζεεκχκ βζα ηδ ιεθέηδ (Warlow et al., 2008). 

Ζ δοζημθία ζηδκ ηαηάπμζδ έπεζ ζοζπεηζζεεί ιε ορδθυ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ ηαζ ηαηή 

θεζημονβζηή έηααζδ ηαεχξ εέηεζ ζίβμονα ημοξ αζεεκείξ ζε ηίκδοκμ ακαννυθδζδξ, 

πκεοιμκίαξ, αθοδάηςζδξ ηαζ οπμζζηζζιμφ. Χζηυζμ, έκα ιεβάθμ ιένμξ ηδξ οπεναάθθμοζαξ 

εκδζζιυηδηαξ ηαζ  κμζδνυηδηαξ μθείθεηαζ πζεακχξ ζηδ ζμαανυηδηα ηδξ ίδζαξ ηδξ αζεέκεζαξ 

ηαζ υπζ ηυζμ ζηδ δοζηαηαπμζία (Kumar et al., 2010). 

5.1.2.1 Μησανιζμόρ δςζθαγίαρ 

Σα αηυθμοεα ιμκηέθα ηδξ δοζθαβίαξ ιεηά απυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ έπμοκ ηαοημπμζδεεί ιε 

αίκηεμαηηζκμζηυπδζδ ηαζ είκαζ ηα ελήξ (WSA, 2010):  

1. ημιαηζηή δοζθαβία: θυβς ηδξ ιεζςιέκδξ ακημπήξ ηαζ / ή ιδ θοζζμθμβζημφ 

ζοκημκζζιμφ ηςκ ιοχκ ημο ζηυιαημξ ηαζ ηδξ βθχζζαξ, μ αζεεκήξ δεκ ιπμνεί κα 

ζπδιαηίζεζ έκα αθςιυ ηνμθχκ ή κα ημπμεεηήζεζ ημ θαβδηυ ζημ ζηυια ημο ζημ 

πθαίζζμ ηδξ πνμεημζιαζίαξ βζα ηδκ ηαηάπμζδ 

2. Φανοββζηή δοζθαβία: δ ηαηή κεονζηή θεζημονβία ηαζ μ ηαηυξ ιοσηυξ ζοκημκζζιυξ 

ιπμνεί κα ηαεοζηενήζμοκ ηδκ εκενβμπμίδζδ ηδξ ηαηάπμζδξ ηαζ ιπμνεί κα αθήζμοκ 

ηδκ ακαπκεοζηζηή μδυ απνμζηάηεοηδ ή ιυκμ εκ ιένεζ πνμζηαηεοιέκδ 

3. Οζζμθαβζηή δοζθαβία: μθείθεηαζ ζε δζαηαναπέξ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ εκηυξ ή ζε 

ιδπακζηή δοζθεζημονβία ημο μζζμθάβμο, ημο μζζμθαβζημφ ζθζβηηήνα ή ηδξ 

ηανδζαηήξ ιμίναξ ημο ζημιάπμο. Αοηή ζοκήεςξ πζμ ζοπκά ζοκδέεηαζ ιε βαζηνμ-

μζζμθαβζηή παθζκδνυιδζδ ή ζηεκχιαηα ημο μζζμθάβμο (υπςξ μ ηανηίκμξ) 
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5.1.2.2 Δπιπλοκέρ δςζθαγίαρ 

Οζ 3 ζδιακηζηέξ επζπθμηέξ ηδξ δοζθαβίαξ είκαζ (Warlow et al., 2008): 

1. Ακαννυθδζδ ηαζ πκεοιμκία 

2. Ο οπμζζηζζιυξ 

3. Ζ αθοδάηςζδ 

 

1. Ζ ακαννυθδζδ 

Ζ ακαννυθδζδ θαιαάκεζ πχνα υηακ δ ηνμθή, ηα οβνά ή ημ ζάθζμ εζζένπμκηαζ ζηδκ 

ακαπκεοζηζηή μδυ ηάης απυ ημ επίπεδμ ηςκ θςκδηζηχκ πμνδχκ, δδθαδή ζηδκ ηναπεία. Αοηυ 

ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε αήπα, πκζβιυ, ή δοζημθία ζηδκ ακαπκμή (Sura et al., 2012). ε αζεεκείξ 

πμο έπμοκ πάζεζ ημ ακηακαηθαζηζηυ ημο θάνοββα ή πμο έπμοκ ιεζςιέκδ αίζεδζδ ζημ 

θάνοββα, ημ ακηακαηθαζηζηυ ημο αήπα ιπμνεί επίζδξ κα παεεί. Αοηυ μκμιάγεηαζ "ζζςπδθή 

ακαννυθδζδ» ηαζ ζοπκά δεκ ακζπκεφεηαζ (WSA, 2010). Ζ ηφνζα επζπθμηή ηδξ ακαννυθδζδξ 

είκαζ δ πκεοιμκία απυ εζζνυθδζδ - ιζα ιυθοκζδ πμο πνμηαθείηαζ απυ ηα ηνυθζια ή ηα 

ααηηήνζα πμο έπμοκ εζζέθεεζ ζημοξ πκεφιμκεξ (Sura et al., 2012). Ζ ακαννυθδζδ ημο κενμφ 

είκαζ ηαθμήεεξ ζοιαάκ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ ακαννυθδζδ απυ άθθα πμηά, επεζδή ημ κενυ έπεζ 

μοδέηενμ νΖ ηαζ ςξ εη ημφημο θένεζ παιδθυ ηίκδοκμ ηναοιαηζζιμφ ή ιυθοκζδξ ηςκ 

πκεοιυκςκ (Corrigan et al., 2011). Χζηυζμ, ζε αζεεκείξ ιε εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ηα 

ζοιπηχιαηα ηδξ ακαννυθδζδξ, υπςξ δ οπεναμθζηυξ αήπαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηαηακάθςζδξ 

πμημφ ή ημ θαβδημφ, δ αθθαβή ζηδκ πμζυηδηα ηδξ θςκήξ ηαζ δ δοζημθία ζηδκ ακαπκμή, εα 

πνέπεζ κα δζενεοκδεμφκ βζα δοζθαβία (Sura et al., 2012). 

2. Ο οπμζζηζζιυξ 

Ο οπμζζηζζιυξ είκαζ ζοπκυξ ζε αζεεκείξ ιε εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ηαηά ηδκ εζζαβςβή ζημ 

κμζμημιείμ ηαζ δ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ αββίγεζ ημ 40% ιεηά ημ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, θυβς 

ηδξ αολδιέκδξ ιεηααμθζηήξ ηαηάζηαζδξ, ηαεχξ ηαζ θυβς παναβυκηςκ υπςξ δ δοζθαβία πμο 

ιπμνεί κα ακαπηοπεμφκ ςξ απμηέθεζια ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. Ο οπμζζηζζιυξ 

ζοκδέεηαζ ιε πεζνυηενδ πνυβκςζδ ζε αζεεκείξ ιε εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ αολδιέκμ πμζμζηυ επζπθμηχκ, πεζνυηενα θεζημονβζηά απμηεθέζιαηα, 

ιεβαθφηενεξ πενζυδμοξ κμζδθείαξ ηαζ ιείςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ γςήξ (Wirth et al., 2013). 
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3. Ζ αθοδάηςζδ 

Ζ αίζεδζδ ηδξ δίραξ ιεζχκεηαζ ιε ηδκ δθζηία, εέημκηαξ ημοξ δθζηζςιέκμοξ ζε αολδιέκμ 

ηίκδοκμ ιεζςιέκδξ πνυζθδρδξ οβνχκ, πμο δοκδηζηά ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε αθοδάηςζδ 

(Corrigan et al., 2011). Άθθμζ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο πενζθαιαάκμοκ ηδ ιεζςιέκδ ηζκδηζηυηδηα, 

ηδ ιεζςιέκδ βκςζηζηή θεζημονβία, ηδκ άκμζα, ηαζ ηδ δοζθαβία. Ζ αθοδάηςζδ αολάκεζ ημκ 

ηίκδοκμ πεναζηένς εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ζε αζεεκείξ ιε πνμδβμφιεκμ εβηεθαθζηυ 

επεζζυδζμ (WSA, 2010). 

5.1.2.3 Ανίσνεςζη ηηρ δςζθαγίαρ 

Ζ έβηαζνδ ακίπκεοζδ ηαζ δ ηαηάθθδθδ δζαπείνζζδ ηδξ δοζθαβίαξ ζπεηίγεηαζ ιε αεθηζςιέκα 

απμηεθέζιαηα ζε επζγήζακηεξ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. Ζ δζαπείνζζδ ηδξ δοζθαβίαξ ιεηά απυ 

έκα εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ απυ ιζα δζεπζζηδιμκζηή μιάδα, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ εηηυξ απυ ηδκ ζαηνζηή μιάδα, έκα θμβμεεναπεοηή, έκακ 

ενβμεεναπεοηή, ηαζ έκακ θοζζμεεναπεοηή. Μπμνεί επίζδξ κα είκαζ απαναίηδημ κα 

ζοιιεηάζπμοκ πεναζηένς μιάδεξ οπμζηήνζλδξ ηαζ έκαξ ροπμθυβμξ, ζε μνζζιέκεξ 

πενζπηχζεζξ (WSA, 2010). 

 Πανά ηδ ζοπκυηδηά ημοξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ ζμαανέξ ζοκέπεζεξ ηδξ απμηοπίαξ βζα ημκ 

εκημπζζιυ ημοξ, ηα πνμαθήιαηα ηαηάπμζδξ ζοπκά δεκ ακαγδημφκηαζ ζοζηδιαηζηά απυ ημοξ 

εζδζημφξ ζε αζεεκείξ πμο εζζάβμκηαζ ζημ κμζμημιείμ ιε μλφ αββεζαηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ 

(Warlow et al., 2008). Ζ ηνέπμοζα ζοκζζηχιεκδ πνμζέββζζδ πμο ιπμνεί κα βίκεζ απυ 

ηαηάθθδθα εηπαζδεοιέκμ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ ή άθθμ ενβαγυιεκμ οβεζμκμιζηήξ 

πενίεαθρδξ είκαζ δ εηηέθεζδ εκυξ παναηθζκζημφ εθέβπμο ηαηάπμζδξ, χζηε κα δζαηνίκμοκ 

ημοξ αζεεκείξ πμο είκαζ ζε εέζδ κα θάαμοκ απυ ημο ζηυιαημξ ηνμθή ηαζ οβνά ιε αζθάθεζα 

απυ υζμοξ απαζημφκ ιζα πζμ θεπημιενή αλζμθυβδζδ. Έκαξ απυ ημοξ πζμ πναηηζημφξ εθέβπμοξ 

είκαζ ημ Gugging Swallowing Screen (GUSS) (αθέπε πανάνηδια) ηαζ ιε αάζδ ηα 

απμηεθέζιαηά ημο ηαεμνίγμκηαζ ηαζ μζ δζαηνμθζηέξ ζοζηάζεζξ βζα ημοξ αζεεκείξ (πίκ. 5.3) 

(Trapl, et al., 2007). 

 Οζ αζεεκείξ πμο «απμηοβπάκμοκ» ζημ παναπάκς ηεζη οπμαάθθμκηαζ ζοκήεςξ ζε ιζα 

πζμ θεπημιενή αλζμθυβδζδ απυ θμβμεεναπεοηή, πμο ζοκμδεφεηαζ εκδεπμιέκςξ απυ ηάπμζα 

ενβαζηδνζαηή ελέηαζδ υπςξ αίκηεμαηηζκμζηυπδζδ ή εκδμζηυπδζδ μπηζηχκ ζκχκ βζα ηδκ 

αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηάπμζδξ (Warlow et al., 2008). 

 Ζ εκδμζημπζηή αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηάπμζδξ ιε πνήζδ μπηζηχκ ζκχκ εεςνείηαζ ιζα 

ηοπζηή δζαδζηαζία πμο αημθμοεείηαζ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ αζεεκχκ ιε δοζημθία ζηδκ 

ηαηάπμζδ. Δίκαζ ιζα εθάπζζηα επειααηζηή δζαδζηαζία, δ μπμία ιπμνεί αηυιδ ηαζ κα 
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εηηεθείηαζ δίπθα ζημ ηνεαάηζ εάκ είκαζ απαναίηδημ. ηδ δζαδζηαζία αοηή, έκα εφηαιπημ 

θανοββμζηυπζμ εζζάβεηαζ δζαιέζμο εκυξ απυ ηα νμοεμφκζα ηαζ μζ εζηυκεξ ηαηαβνάθμκηαζ, 

χζηε κα ιπμνμφκ κα ακαθοεμφκ ανβυηενα (Warlow et al., 2008). 

 

Πίλαθαο 5.2: Γηαηξνθηθέο ζπζηάζεηο κε βάζε ην Gugging Swallowing Screen (Trapl, et al., 2007) 

 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΒΑΡΟΣΖΣΑ ΤΣΑΔΗ 

20 

επζηοπήξ ηαηάπμζδ υθςκ 

(ζηενεχκ/ οβνχκ/ 

διζζηενεχκ) 

εθάπζζηδ / ηαευθμο 

δοζθαβία. Δθάπζζημξ 

ηίκδοκμξ 

ακαννυθδζδξ 

 Κακμκζηή δίαζηα 

 Κακμκζηά οβνά 

 Πνχηδ ηαηάπμζδ οπυ ηδκ επμπηεία ελεζδζηεοιέκμο 

κμζδθεοηζημφ πνμζςπζημφ 

15-19 

επζηοπήξ ηαηάπμζδ 

διζζηενεχκ ηαζ οβνήξ 

οθήξ ηαζ ακεπζηοπήξ 

ζηενεχκ 

εθαθνζά δοζθαβία ιε 

ιζηνυ ηίκδοκμ 

ακαννυθδζδξ 

 Γζαηνμθή δοζθαβίαξ (πμθημπμζδιέκα ηαζ ιαθαηά 

ηνυθζια) 

 Τβνά πμθφ ανβά - ιία βμοθζά ηδ θμνά 

 Λεζημονβζηή αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηάπμζδξ 

 Ακαηνέληε ζημ θμβμεεναπεοηή 

10-14 

ηαηάπμζδ διζζηενεχκ 

επζηοπήξ ηαζ ακεπζηοπήξ 

ηαηάπμζδ οβνχκ 

ιέηνζα δοζθαβία ιε 

ηίκδοκμ 

ακαννυθδζδξ 

Γζαηνμθή δοζθαβίαξ πμο ανπίγεζ ιε: 

 Σνμθέξ διζζηενεήξ οθήξ υπςξ ανεθζηέξ ηαζ 

πανεκηενζηή ζίηζζδ 

 θα ηα οβνά πνέπεζ κα είκαζ παπφννεοζηα 

 Σα πάπζα πνέπεζ κα ζοκεθίαμκηαζ ηαζ κα 

ακαιζβκφμκηαζ ιε παπφννεοζημ οβνυ 

 Καιία θανιαηεοηζηή αβςβή οβνήξ ιμνθήξ 

 Πεναζηένς θεζημονβζηή αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηάπμζδξ 

 Ακαηνέληε ζημ θμβμεεναπεοηή 

Παποσή με πινογαζηπικό καθεηήπα ή παπενηεπική 

ζίηηζη 

0-9 

πνμηαηανηηζηή ένεοκα 

ακεπζηοπήξ ή ηαηάπμζδ 

διζζηενεχκ ακεπζηοπήξ 

ζμαανή δοζθαβία ιε 

ορδθυ ηίκδοκμ 

ακαννυθδζδξ 

 Καευθμο ηνμθή απυ ημο ζηυιαημξ 

 Πεναζηένς θεζημονβζηή αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηάπμζδξ 

 Ακαηνέληε ζημ θμβμεεναπεοηή 

Παποσή με πινογαζηπικό καθεηήπα ή παπενηεπική 

ζίηηζη 

  

 Ζ αίκηεμαηηζκμζηυπδζδ πανέπεζ θεπημιενείξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ημ ιδπακζζιυ 

ηδξ δοζθαβίαξ ηαζ ιπμνεί κα πνμζδζμνίζεζ ηοπυκ ζζςπδθή ακαννυθδζδ, ηάηζ πμο  είκαζ 
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ζδιακηζηυ, δεδμιέκμο υηζ ζζςπδθή ακαννυθδζδ ιπμνεί κα εκέπεζ ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ 

επζπθμηχκ. Θεςνείηαζ ςξ δ ζδακζηή ηοπμπμζδιέκδ ιέεμδμξ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ 

ηαηάπμζδξ ιεηά απυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ςζηυζμ, δεκ είκαζ εονέςξ δζαεέζζιδ (Wirth et al., 

2013). 

5.1.2.4 Θεπαπεία δςζθαγίαρ 

Ζ πνμμδεοηζηή αλζμθυβδζδ ηδξ ζηακυηδηαξ ηδξ ηαηάπμζδξ ηςκ αζεεκχκ ιε ηδκ αμήεεζα εκυξ 

θμβμεεναπεοηή είκαζ πμθφηζιδ βζα ηδκ ηαεμδήβδζδ ηδξ ηαηάπμζδξ οβνχκ ηαζ ηδξ 

δζαηνμθζηήξ αβςβήξ ημοξ, έηζζ χζηε μζ αζεεκείξ κα ιδκ ζηενμφκηαζ άζημπα ηδκ δζαηνμθή ή 

κα ηίεεκηαζ ζε ηίκδοκμ ακαννυθδζδξ. Ζ εηηίιδζδ εκυξ θμβμεεναπεοηή είκαζ πνμηζιυηενή απυ 

εηείκδ άθθςκ εεναπεοηχκ ηαεχξ πενζθαιαάκεζ πζμ απμηεθεζιαηζηέξ ιεευδμοξ υπςξ (Warlow 

et al. , 2008): 

 ηδκ ηνμθμδμζία ημο αζεεκμφξ ζε δζάθμνεξ εέζεζξ (π.π. ηθίζδ πνμξ ιία πθεονά ή 

ηδκ άθθδ) 

 ιε δζαθμνεηζηέξ οθέξ ηνμθίιςκ (π.π. οβνά, ποηκά νεοζηά, πμονέ ή ζηενεά)  

 ιε ηδκ αφλδζδ ημο ιεβέεμοξ ημο αθςιμφ 

 ιε δζαθμνεηζηέξ ιεευδμοξ πανάδμζδξ 

 ηαζ ιε δζαθμνεηζηέξ θεηηζηέξ κφλεζξ ή μδδβίεξ 

 

 Δκηενζηή ζίηζζδ 

ε αζεεκείξ ιε ζμαανή δοζθαβία, δ εκηενζηή δζαηνμθή ιε έκα νζκμβαζηνζηυ ζςθήκα ή ιε 

δζαδενιζηή εκδμζημπζηή βαζηνμζημιία είκαζ δ εεναπεία επζθμβήξ. Ο δζαεενιζηυξ 

εκδμζημπζηυξ ζςθήκαξ κδζηζδμζημιίαξ είκαζ δ πνμηζιχιεκδ επζθμβή βζα ημοξ αζεεκείξ ιε 

κυζμ ημο παβηνέαημξ, ιε απυθναλδ ηδξ βαζηνεκηενζηήξ μδμφ, ή ιε ζοπκά επεζζυδζα 

ακαννυθδζδξ. Οζ αζεεκείξ ζοκήεςξ θαιαάκμοκ αοηή ηδ δζαηνμθζηή εεναπεία οπμζηήνζλδξ 

βζα θζβυηενμ απυ 6 εαδμιάδεξ, ακ ηαζ ιενζημί ιπμνμφκ κα ααζίγμκηαζ ζε αοηή βζα υθδ ημοξ ηδ 

γςή. οβηεηνζιέκα δ εκηενζηή ζίηζζδ είκαζ μζημκμιζηά απμδμηζηή, δζαηδνεί ή αεθηζχκεζ ηδ 

δζαηνμθζηή ηαηάζηαζδ, ηαζ ιεζχκεζ ημκ ηίκδοκμ οπμζζηζζιμφ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ  επζπθμηέξ 

(Kang et al., 2010).   

 ε αζεεκείξ ιε μλφ αββεζαηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ηαζ δοζθαβία, δ πνςηεσκζηή  ηαζ δ 

εκενβεζαηή πνυζθδρδ ήηακ ορδθυηενδ ζε αζεεκείξ πμο θάιαακακ εκηενζηή ζίηζζδ ιε 

ζςθήκα απυ υ, ηζ ζε εηείκμοξ πμο αημθμοεμφζακ ηακμκζηή δζαηνμθή ή δίαζηα βζα δοζθαβία. 

Ζ ζίηζζδ ηυζμ ιε νζκμβαζηνζηυ ζςθήκα υζμ ηαζ ιε δζαδενιζηή εκδμζημπζηή βαζηνμζημιία 

είκαζ απμηεθεζιαηζηή βζα ηδκ έβηαζνδ δζαηνμθζηή οπμζηήνζλδ. Χζηυζμ, εάκ οπάνπμοκ 
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ακηεκδείλεζξ βζα εκηενζηή ζίηζζδ υπςξ ιδ θεζημονβζηυ έκηενμ υπμο ιπμνεί κα είκαζ  

ακεπανηήξ δ ηάθορδ ηςκ δζαηνμθζηχκ ακαβηχκ ηαηά ηδκ εκηενζηή ζίηζζδ ή εάκ δ 

ημπμεέηδζδ ημο νζκμβαζηνζημφ ζςθήκα ηαζ ηδξ δζαδενιζηήξ εκδμζημπζηήξ βαζηνμζημιίαξ 

δεκ είκαζ εθζηηή, ιπμνεί κα πανέπεηαζ πανεκηενζηή δζαηνμθή. ε ζφβηνζζδ ιε ηδκ 

πανεκηενζηή δζαηνμθή, δ εκηενζηή ζίηζζδ δείπκεζ  κα έπεζ πενζζζυηενα θοζζμθμβζηά 

πθεμκεηηήιαηα. Δίκαζ θζβυηενμ δαπακδνή, ηαζ ζοκδέεηαζ ιε θζβυηενεξ επζπθμηέξ. Χζηυζμ, 

πμθθμί αζεεκείξ ανίζημοκ ημκ νζκμβαζηνζηυ ζςθήκα άαμθμ ηαζ ημκ αθαζνμφκ ζοπκά ηαηά 

θάεμξ μδδβχκηαξ ζε απμηοπία ηδξ εεναπείαξ ηαζ πκεοιμκία απυ εζζνυθδζδ. ε αοηέξ ηζξ 

πενζπηχζεζξ, δ πνήζδ εκυξ ζοζηήιαημξ ζοβηνάηδζδξ ή έκα νζκζηυ παθζκάνζ έπεζ ζοζπεηζζεεί 

ιε θζβυηενεξ πζεακυηδηεξ εηηυπζζδξ ημο ζςθήκα (Warlow et al., 2008).  

 Ζ δζαδενιζηή εκδμζημπζηή βαζηνμζημιία πνδζζιμπμζείηαζ ζε αζεεκείξ πμο είκαζ 

αηυιδ ζε εέζδ κα ιδκ ιπμνμφκ κα  ηαηαπζμφκ ιεηά απυ ιενζηέξ εαδμιάδεξ απυ ηδκ έκανλδ 

ημο εβηεθαθζημφ. οκδέεηαζ ιε θζβυηενα πνμαθήιαηα ςξ πνμξ ηδκ εθανιμβή, είκαζ πζμ 

απμηεθεζιαηζηή απυ ηδ ζίηζζδ ιέζς νζκμβαζηνζημφ ζςθήκα ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ δζαηνμθζηήξ 

ηαηάζηαζδξ, ηαζ εκδεπμιέκςξ ιεζχκεζ ημκ ηίκδοκμ πκεοιμκίαξ απυ εζζνυθδζδ. Χζηυζμ, δ 

ημπμεέηδζή ημο είκαζ ιζα επειααηζηή δζαδζηαζία ηαζ ιπμνεί κα είκαζ πενίπθμηδ εκχ ζπάκζα 

έπεζ επζπθμηέξ υπςξ πενζημκίηζδα ή δζάηνδζδ ημο εκηένμο. Δπζπθέμκ, δ αέθηζζηδ πνμκζηή 

ζηζβιή ηδξ ημπμεέηδζήξ ημο είκαζ αζαθήξ (WSA, 2010). Χζηυζμ, ζηδ δμηζιή FOOD (2003), 

ζε αζεεκείξ ιε μλφ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ηαζ δοζθαβία, πμο οπμαθήεδηακ ζε δζαδενιζηή 

εκδμζημπζηή βαζηνμζημιία ηαηά ηζξ πνχηεξ 1-2 εαδμιάδεξ ιεηά απυ μλεία απμπθδλία είπακ 

πεζνυηενα απμηεθέζιαηα απυ ημοξ αζεεκείξ μζ μπμίμζ ηνμθμδμημφκηακ ιέζς νζκμβαζηνζημφ 

ζςθήκα. 

 Δπζπνυζεεηεξ δζαηνμθζηέξ ζοζηάζεζξ 

Άθθεξ δζαηνμθζηέξ παναιέηνμοξ πμο εα πνέπεζ κα θάαεζ οπυρδ ημο μ ηθζκζηυξ δζαζημθυβμξ 

είκαζ: Να οπμθμβίζεζ ηζξ ακάβηεξ ημο αζεεκμφξ ζε 30-35 kcal / kg ηαζ ηζξ πνςηεσκζηέξ 

απαζηήζεζξ ζε 1 έςξ 1,5 g/kg ζςιαηζημφ αάνμοξ βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ επάνηεζαξ ηαζ ηδκ 

απμθοβή πνςηεΐκμεκενβεζαηήξ δοζενερίαξ πμο έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ απχθεζα ηδξ άθζπδξ 

ιάγαξ ζχιαημξ. Απαναίηδηδ είκαζ ηαζ δ παναημθμφεδζδ ηδξ ηανδζαηήξ, δπαηζηήξ, ηαζ 

κεθνζηήξ θεζημονβίαξ. ε πενίπηςζδ ιεζςιέκδξ παναβςβήξ ζάθζμο, ανέληε ηα ηνυθζια ιε 

ιζηνέξ πμζυηδηεξ οβνχκ ηαζ πνδζζιμπμζήζηε επζπθέμκ θίπδ, εθαθνζέξ ζάθηζεξ ηαζ γςιμφξ. 

Παναημθμφεδζδ ημο αζεεκμφξ βζα ηοπυκ εθθείρεζξ ζε θοηζηέξ ίκεξ, αζηαιίκδ Α ηαζ C, ακ δεκ 

ηαηακαθχκμκηαζ δδιδηνζαηά μθζηήξ αθέζεςξ, θνμφηα, ηαζ ηα θαπακζηά. Απμθοβή 

αθημμθμφπςκ πμηχκ ηαζ πμηχκ ιε πμθφ ορδθέξ ή πμθφ παιδθέξ εενιμηναζίεξ. ε πενίπηςζδ 
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ιεζςιέκδξ ζημιαηζηήξ αζζεδηζηυηδηαξ, ημπμεεηείζηε ηζξ ηνμθέξ ζηδκ πζμ εοαίζεδηδ πενζμπή 

ηαζ πνδζζιμπμζείζηε ηνφα θαβδηά. ε πενίπηςζδ φπανλδξ ζμαανήξ πθδβήξ ζημ ζηυια, 

απμθφβεηε ηα υλζκα ηνυθζια ηαζ πνδζζιμπμζείζηε ιαθαηέξ ηνμθέξ ζε ιέηνζεξ 

εενιμηναζίεξ(Escott-Stump, 2012).    

  ε πενίπηςζδ ηαεοζηενδιέκμο ή απυκημξ ακηακαηθαζηζημφ ηδξ ηαηάπμζδξ, ηνυθζια 

ιε αηναίεξ εενιμηναζίεξ ή ηαζ πζηάκηζηα ηνυθζια ιπμνεί κα αμδεήζμοκ ζηδ δζέβενζδ ηςκ 

απαναίηδηςκ κεφνςκ. Σέθμξ, ζε πενίπηςζδ δοζημζθζυηδηαξ ημ αθεζιέκμ πίημονμ ζηα 

δδιδηνζαηά, μζ θοηζηέξ ίκεξ ζε ζηυκδ ή ηάπμζμ ζηεφαζια εκηενζηήξ ζίηζζδξ ιε ορδθή 

πενζεηηζηυηδηα ζε θοηζηέξ ίκεξ εα είπε εοενβεηζηά απμηεθέζιαηα (Escott-Stump, 2012). 

5.1.3 Μεηααμθζηέξ δζαηαναπέξ 

Οζ δζαηαναπέξ ημο ιεηααμθζζιμφ, μζ μπμίεξ ιπμνεί εκίμηε κα ιζιμφκηαζ ημ εβηεθαθζηυ 

επεζζυδζμ, είκαζ ζοκήεεζξ ζε αζεεκείξ ιε αανζά εβηεθαθζηά επεζζυδζα. Δίκαζ ζδιακηζηυ, δζυηζ 

ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ «επζδείκςζδ», αθθά ζοπκά ιπμνεί εφημθα κα είκαζ ακαζηνέρζιεξ 

(Warlow et al., 2008). 

1. Αθοδάηςζδ 

Οζ αζεεκείξ ιε εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ είκαζ εοάθςημζ ζε αθοδάηςζδ δζυηζ: 

 μζ δοζημθίεξ ζηδκ ηαηάπμζδ είκαζ ημζκέξ ιεηά απυ μλφ ΑΔΔ 

 δ αηζκδζία ζοκεπάβεηαζ υηζ μζ αζεεκείξ ελανηχκηαζ απυ άθθμοξ βζα ηδκ 

εκοδάηςζή ημοξ 

 ιπμνεί κα έπμοκ πνμαθήιαηα επζημζκςκίαξ, έηζζ χζηε κα ιδκ ιπμνμφκ κα 

γδηήζμοκ κενυ 

 ιπμνεί κα έπμοκ διζακμρία ή μπηζηή αιέθεζα, έηζζ χζηε κα ιδκ ιπμνμφκ κα δμοκ 

ηδκ ηακάηα ή ημ πμηήνζ ιε ημ κενυ δίπθα ημοξ  

 είκαζ ζοπκά δθζηζςιέκμζ ηαζ ςξ εη ημφημο, ιπμνεί κα έπμοκ ιεζςιέκμ αίζεδια 

δίραξ  

 ιπμνεί κα έπμοκ πονεηυ, θμίιςλδ ημο ακαπκεοζηζημφ, οπενβθοηαζιία ή κα 

θαιαάκμοκ δζμονδηζηά, ηα μπμία αολάκμοκ ηζξ απχθεζεξ ηςκ οβνχκ ημοξ 

 κα πενζμνίγμοκ δεεθδιέκα ηδκ πνυζθδρδ οβνχκ ημοξ βζα κα απμθφβμοκ 

εκμπθδηζηά επεζζυδζα αηνάηεζαξ μφνςκ. 

 μζ αζεεκείξ ιε δοζθαβία πμο απαζημφκ βεφιαηα ποηκήξ νεοζηυηδηαξ ηαζ εηείκμζ 

πμο θαιαάκμοκ αβςβή ιε δζμονδηζηά είκαζ ζδζαίηενα εοάθςημζ ζε αολδιέκδ 

ςζιςηζηυηδηα πμο έπεζ ζοζπεηζζηεί ιε πεζνυηενδ επζαίςζδ ζε 3 ιήκεξ ηαζ 
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αολδιέκδ μονία ημο πθάζιαημξ ιε ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα θθεαζηήξ 

ενμιαμειαμθήξ. 

 

Δηηίιδζδ 

Κθζκζηά ζοιπηχιαηα υπςξ δ δίρα, δ ιεζςιέκδ εθαζηζηυηδηα ημο δένιαημξ ηαζ δ λδναζία 

ηςκ αθεκκμβυκςκ είκαζ πνήζζια βζα ημκ εκημπζζιυ ηδξ αθοδάηςζδξ, αθθά είκαζ δφζημθμ κα 

εηηζιδεμφκ ιε αλζμπζζηία, ζδζαίηενα ζε δθζηζςιέκμοξ αζεεκείξ. Ζ ηαποηανδία, δ ηαηή 

πενζθενζηή αζιάηςζδ ηαζ δ παιδθή θθεαζηή πίεζδ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ δείηηεξ 

ζε ζμαανέξ πενζπηχζεζξ. Οζ ενβαζηδνζαηέξ ακαθφζεζξ είκαζ πζεακυκ πζμ αλζυπζζηεξ απυ ηδκ 

αλζμθυβδζδ πάνα ηθίκδ. Ζ αθοδάηςζδ ιπμνεί κα ακζπκεοεεί ιε αζμπδιζημφξ δείηηεξ πμο 

απμδεζηκφμοκ ημ παιδθυ υβημ οβνχκ ζημ αίια. Αοηυ βίκεηαζ ζοκήεςξ ιε ηδ πνήζδ ηδξ 

μονίαξ: ηνεαηζκίκδξ (U:C) ηαζ ηδκ ακαθμβία ηδξ ςζιςηζηυηδηαξ ημο πθάζιαημξ (Rowat et al., 

2012). ημ κμζμημιείμ, ηα βναθήιαηα πνυζθδρδξ οβνχκ ηαζ ηα παναπνμσυκηα ιεηααμθζζιμφ 

(μφνα, ηυπνακα) ηςκ αζεεκχκ είκαζ επίζδξ πνήζζια. Ζ οπενκαηνζαζιία ζοκήεςξ μθείθεηαζ ζε 

ελάκηθδζδ ημο κενμφ πςνίξ ηαοηυπνμκδ ιείςζδ ημο καηνίμο ηαζ ζοπκά ζοιααίκεζ εάκ μζ 

αζεεκείξ δεκ πίκμοκ επανηείξ πμζυηδηεξ. Μπμνεί κα δζαβκςζηεί ιυκμ ιε ηδ ιέηνδζδ ημο 

καηνίμο ημο μνμφ, δεδμιέκμο υηζ είκαζ δφζημθμ κα ακζπκεοεεί ηθζκζηά (Warlow et al., 2008). 

Πνυθδρδ ηαζ εεναπεία 

Οζ αζεεκείξ μζ μπμίμζ αδοκαημφκ ή δεκ επζεοιμφκ κα θαιαάκμοκ ηα ηαηάθθδθα οβνά απυ ημ 

ζηυια βζα ηδκ πνυθδρδ ή ηδκ ακαζηνμθή ηδξ αθοδάηςζδξ εα πνέπεζ κα θάαμοκ οβνά 

ακαπθήνςζδξ ιε άθθμ ηνυπμ, δδθαδή εκδμθθέαζα, οπμδυνζα ή ιέζς νζκμβαζηνζημφ ζςθήκα. 

Ζ πανεκηενζηή ακηζηαηάζηαζδ οβνχκ εα πνέπεζ κα ηαεμδδβείηαζ απυ ηδκ ηαηηζηή 

παναημθμφεδζδ ηδξ μονίαξ ηαζ ηςκ δθεηηνμθοηχκ δζυηζ μζ απαζηήζεζξ ηςκ αζεεκχκ βζα οβνά 

είκαζ απνυαθεπηεξ ηαζ ιπμνεί κα ζοιαεί οπενοδάηςζδ. Ζ απαίηδζδ οβνμφ βζα ημοξ εκήθζηεξ 

είκαζ 20-40 ml / kg ζςιαηζημφ αάνμοξ, ή 1,0-1,5 mL / Kcal ηδξ εκένβεζαξ πμο δαπακάηαζ 

(Harvey et al., 2009). Δάκ μζ αζεεκείξ είκαζ πνυεοιμζ ηαζ ζηακμί κα θάαμοκ οβνά απυ ημ ζηυια 

εα πνέπεζ κα δμεεί επανηήξ πνυζααζδ ζε οβνά (π.π. ημ ηφπεθθμ ηαζ δ ηακάηα πνέπεζ κα 

ημπμεεημφκηαζ ιέζα ζηζξ δοκαηυηδηέξ ημοξ ηαζ υπζ απυ ηδκ πάζπμοζα πθεονά ημοξ) ηαζ ημ 

ζδιακηζηυηενμ είκαζ δ ηαηηζηή εκεάννοκζδ βζα κα πζμοκ. ε πενίπηςζδ πμο μ αζεεκήξ πάζπεζ 

απυ οπενκαηνζαζιία, δ επανηήξ ακηζηαηάζηαζδ ιε ζζμημκζηυ οβνυ, εα μιαθμπμζήζεζ ζοκήεςξ 

ημ κάηνζμ ημο μνμφ (Warlow et al., 2008). 
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2. Τπμκαηνζαζιία 

Ζ οπμκαηνζαζιία είκαζ αζοκήεζζηδ ιεηά απυ ζζπαζιζηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ηαζ 

εκδμεβηεθαθζηή αζιμνναβία, ακ ηαζ είκαζ πζμ ζοπκή ιεηά απυ ηδκ οπαναπκμεζδή αζιμνναβία. 

Αοηυ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζε οπεναμθζηή απχθεζα άθαημξ πμο πνμηαθείηαζ  βζα πανάδεζβια 

απυ ηα δζμονδηζηά, ή ιπμνεί κα είκαζ αναζςηζηή (ακηακαηθχκηαξ αηαηάθθδθδ έηηνζζδ 

ακηζδζμονδηζηήξ μνιυκδξ) ακηακαηθχκηαξ πζεακή αθάαδ ημο εβηεθάθμο, ή απυ 

θανιαηεοηζηή αβςβή ή απυ ζαηνζηέξ επζπθμηέξ.  Ζ αναίςζδ είκαζ δ ζοιααηζηή ελήβδζδ βζα 

ηδκ οπμκαηνζαζιία ιεηά απυ ζζπαζιζηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ή εκδμεβηεθαθζηή αζιμνναβία, 

αθθά ιεηά απυ οπαναπκμεζδή αζιμνναβία, δ οπμκαηνζαζιία έπεζ απμδμεεί πζμ ζοπκά ζηδκ 

οπεναμθζηή κεθνζηή απχθεζα άθαημξ. Ζ οπμκαηνζαζιία ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ πενζζηαζζαηά 

επζδείκςζδ ζε κεονμθμβζημφξ  αζεεκείξ, βζ 'αοηυ είκαζ ζδιακηζηυ κα ακζπκεοεεί δεδμιέκμο υηζ 

είκαζ ζοκήεςξ ακαζηνέρζιδ (Warlow et al., 2008). 

Δηηίιδζδ 

Μεηνάιε ηδκ μονία ηαζ ημοξ δθεηηνμθφηεξ ζε υθμοξ ημοξ αζεεκείξ ιε εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ 

ςξ ιένμξ ηδξ ανπζηήξ εηηίιδζδξ, ηαζ ημοξ παναημθμοεμφιε ηαηηζηά υηακ δ ανπζηή εηηίιδζδ 

δείπκεζ ιζα ακςιαθία, ή ημοξ αζεεκείξ ιεηά απυ ζμαανυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, ηαεχξ ηαζ ηα 

άημια ιε πνμαθήιαηα ηαηάπμζδξ. Έκα παιδθυ κάηνζμ μνμφ εα πνέπεζ κα μδδβήζεζ ζε ιζα 

ακαγήηδζδ βζα ηδκ αζηία, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ακαεεχνδζδξ ημο θανιάημο, ή ιζα 

ηθζκζηή εηηίιδζδ ηδξ εκοδάηςζδξ ηαζ ηδξ ζζμννμπίαξ ηςκ οβνχκ ηαζ ακάθμβα ιε ηζξ 

πενζζηάζεζξ, μνζζιέκεξ ελεηάζεζξ, π.π. ζαηπάνμο ζημ αίια, μονία ηαζ ηνεαηζκίκδ, 

ςζιςηζηυηδηα ημο πθάζιαημξ ηαζ μφνςκ ηαζ ζοβηέκηνςζδ καηνίμο, επίπεδα πθάζιαημξ 

ακηζδζμονδηζηήξ μνιυκδξ (υπμο οπάνπεζ) ηαζ ίζςξ ιζα αηηζκμβναθία εχναημξ βζα κα 

εκημπζζηεί ιζα εκαθθαηηζηή αζηία ηδξ αηαηάθθδθδξ έηηνζζδξ ηδξ ακηζδζμονδηζηήξ μνιυκδξ 

(Warlow et al., 2008). 

Θεναπεία 

Ζ εεναπεία ηδξ οπμκαηνζαζιίαξ ελανηάηαζ πνμθακχξ απυ ηδκ αζηία, π.π. δζαημπή ηςκ 

δζμονδηζηχκ, πενζμνζζιυξ ηδξ ηαηακάθςζδξ οβνχκ ζε δζαθοηζηή οπμκαηνζαζιία ηαζ 

πνμζεηηζηή πμνήβδζδ εκδμθθέαζμο ζζμημκζημφ αθαημφπμο δζάθοιαημξ, υπμο επζαεααζχκεηαζ 

δ απχθεζα καηνίμο. Ζ οπμκαηνζαζιία ζοκζζηάηαζ κα δζμνεχκεηαζ ζηαδζαηά, ιε ηδκ πάνμδμ 

ηςκ διενχκ ακηί ηςκ ςνχκ, βζα κα ιεζςεεί μ ηίκδοκμξ ηδξ ηεκηνζηήξ βεθονζηήξ ιοεθζκυθοζδξ 

(Warlow et al., 2008). 
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3. Τπενβθοηαζιία  

Ζ οπενβθοηαζιία (πμο μνίγεηαζ ςξ έκα επίπεδμ βθοηυγδξ κδζηείαξ> 6,7 mmol / L ή 120 mg / 

dL) ζοιααίκεζ ζε πενίπμο ημ έκα ηνίημ ηςκ ιδ δζααδηζηχκ αζεεκχκ ιε μλφ εβηεθαθζηυ 

επεζζυδζμ ηαζ ζηα δφμ ηνίηα ηςκ αηυιςκ ιε δζααήηδ. Πενίπμο ημ έκα ηέηανημ ηςκ αηυιςκ ιε 

οπενβθοηαζιία είκαζ βκςζηυ υηζ έπμοκ ζαηπανχδδ δζααήηδ ήδδ ηαζ άθθμ έκα ηέηανημ έπμοκ 

αολδιέκδ βθοημγοθζςιέκδ αζιμζθαζνίκδ (HbA1C) πμο οπμδδθχκεζ υηζ δ βθοηυγδ ζημ αίια 

ημοξ ήηακ ορδθή βζα ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια πνζκ ημ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ηαζ ακαθένεηαζ 

ςξ «θακεάκμκ δζααήηδξ». Γεκ έπεζ απμδεζπηεί ακ δ οπενβθοηαζιία ζε ιδ δζααδηζημφξ 

μθείθεηαζ ζηδκ απεθεοεένςζδ ηςκ ηαηεπμθαιζκχκ ηαζ ημνηζημζηενμεζδχκ, ςξ ιένμξ 

ακηαπυηνζζδξ ημο ζηνεξ. Ζ οπενβθοηαζιία, ιεηά απυ έκα εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, ημοθάπζζημκ 

ζε ιδ-δζααδηζημφξ αζεεκείξ, ζοκδέεηαζ ιε αολδιέκδ εκδζζιυηδηα ηαζ ηαηή θεζημονβζηή 

έηααζδ. Αοηυ εα ιπμνμφζε κα ελδβδεεί απυ ημ υηζ ηα πζμ ζμαανά εβηεθαθζηά επεζζυδζα 

πανάβμοκ ιεβαθφηενδ απυηνζζδ ζηνεξ (Warlow et al., 2008). 

Δηηίιδζδ 

Ζ βθοηυγδ ζημ αίια εα πνέπεζ κα ιεηνζέηαζ ζε υθμοξ ημοξ αζεεκείξ ιε εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. 

ε άημια ιε οπενβθοηαζιία, δ βθοηυγδ κδζηείαξ ηαζ δ HbA1C εα αμδεήζεζ ζηδ δζάηνζζδ 

θακεάκμκηα δζααήηδ απυ οπενβθοηαζιία πμο μθείθεηαζ ζημ ίδζμ ημ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. Σα 

επίπεδα ζαηπάνμο ζημ αίια είκαζ πζεακυ κα πέζμοκ αοευνιδηα ηαηά ηζξ πνχηεξ ιένεξ ιεηά 

ηδκ έκανλδ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. Μζα δμηζιαζία ακμπήξ βθοηυγδξ ιεηά ηδκ μλεία 

θάζδ ηδξ κυζμο ιπμνεί κα είκαζ πνήζζιδ ζημ δζαπςνζζιυ ηςκ αζεεκχκ πμο έπμοκ δζααήηδ ή 

δζαηαναβιέκδ ακμπή ζηδ βθοηυγδ, ιε εηείκμοξ πμο απθχξ έπμοκ οπενβθοηαζιία πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ημ μλφ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. Οζ αζεεκείξ ιε εβηαηεζηδιέκμ ζαηπανχδδ 

δζααήηδ ηαζ θακεάκμκηα δζααήηδ εα πνέπεζ κα αλζμθμβμφκηαζ βζα κα απμηναπμφκ αββεζαηέξ 

(ιζηνμ ηαζ ιαηνμ) ηαζ κεονμθμβζηέξ επζπθμηέξ (Warlow et al., 2008). 

Θεναπεία 

Καηά ηζξ πνχηεξ διένεξ ιεηά απυ έκα μλφ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ζηυπμξ είκαζ δ δζαηήνδζδ 

ημο ζαηπάνμο ζημ αίια κα είκαζ ιζηνυηενδ απυ 11 mmol / L (200 mg / dL). Αοηυ εα 

αμδεήζεζ ημκ αζεεκή απυ ημ οπεναάθθμκ αίζεδια ηδξ δίραξ ηαζ ηδκ απμθοβή ηδξ 

οπεναμθζηήξ δζμφνδζδξ πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ δ αθοδάηςζδ (Warlow et al., 2008). 

4. Τπμβθοηαζιία  

Ζ οπμβθοηαζιία ιπμνεί πενζζηαζζαηά κα ιζιδεεί ημ μλφ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ή ημ πανμδζηυ 

ζζπαζιζηυ επεζζυδζμ.  Ηδακζηά, εα πνέπεζ κα απμηθεζζηεί απυ ηδκ πνχηδ επαθή ιε ηζξ ζαηνζηέξ 
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οπδνεζίεξ (π.π. πανασαηνζηυ πνμζςπζηυ, βζαηνυ πνςημαάειζαξ θνμκηίδαξ) ιε ηδ ιέηνδζδ ηδξ 

βθοηυγδξ ζε υθμοξ ημοξ αζεεκείξ θαιαάκμοκ εεναπεία οπμβθοηαζιίαξ. Ζ οπμβθοηαζιία 

ειθακίγεηαζ επίζδξ ιεηά απυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, θυβς ηςκ πνμζπαεεζχκ βζα ηδκ 

μιαθμπμίδζδ ημο ζαηπάνμο ζημ αίια ζε άημια ιε οπενβθοηαζιία ηαζ ζε δζααδηζημφξ 

αζεεκείξ πμο θαιαάκμοκ οπμβθοηαζιζηά θάνιαηα απυ ηδ ιία, αθθά έπμοκ ιεζςιέκδ 

πνυζθδρδ ηνμθήξ θυβς ηδξ δοζθαβίαξ ή άθθα πνμαθήιαηα ιεηά ημ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ 

απυ ηδκ άθθδ. Γεδμιέκμο υηζ δ οπμβθοηαζιία ιπμνεί, κα πνμηαθέζεζ επζδείκςζδ ημο 

κεονμθμβζημφ εθθείιιαημξ ακ είκαζ ζμαανή ή ιδ ακζπκεφζζιδ, ημ ζάηπανμ ημο αίιαημξ εα 

πνέπεζ κα παναημθμοεείηαζ ζδζαίηενα πνμζεηηζηά ζε δζααδηζημφξ αζεεκείξ πμο θαιαάκμοκ 

οπμβθοηαζιζηή αβςβή (Warlow et al., 2008). 

5.1.4 Παποζανηία 

Σμ οπεναμθζηυ αάνμξ ακαβκςνίγεηαζ πθέμκ ςξ πανάβμκηαξ ηζκδφκμο βζα ηανδζαββεζαηά 

κμζήιαηα ηαζ ςξ πανάβμκηαξ πμο ζοιαάθθεζ ζηδκ ακάπηολδ πμθθαπθχκ άθθςκ αζεεκεζχκ, 

ηονίςξ ζαηπανχδμοξ δζααήηδ ηφπμο 2, ιδ αθημμθζηή θζπχδδ κυζμ ημο ήπαημξ, ηαζ μνζζιέκεξ 

ιμνθέξ ηανηίκμο. Ζ παποζανηία ζημοξ εκήθζηεξ ζοπκά μνίγεηαζ απυ ΒΜΗ ≥30.0 kg / m
2 

(Bray 

& Bouchard, 2014) ηαζ είκαζ ημζκή ιεηαλφ ηςκ κμζδθεουιεκςκ αζεεκχκ ιε ΑΔΔ. Αθεκυξ είκαζ 

έκαξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ ηζκδφκμο βζα εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ηαζ πζεακμφ 

οπμηνμπζάγμκημξ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο αθεηένμο ιπμνεί επίζδξ κα είκαζ έκα πνυαθδια 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ απμηαηάζηαζδξ. Πανυθα αοηά, ζε ιία ένεοκα ηςκ Βέιιμξ ηαζ ζοκ. 

(2011) πμο έβζκε ζε 2.785 αζεεκείξ πςνζζιέκμοξ ζε 3 ηαηδβμνίεξ ιε αάζδ ημ ΓΜ 

(θοζζμθμβζημί, οπέναανμζ, παπφζανημζ) ηαζ ιε πανυιμζμ ζημν ζηδκ ηθίιαηα NHISS, 

παναηδνήεδηε υηζ ηα πμζμζηά επζαίςζδξ ηδκ πνχηδ εαδμιάδα ήηακ ζδιακηζηά ορδθυηενα 

ζημοξ παπφζανημοξ ηαζ ημοξ οπέναανμοξ αζεεκείξ ζε ζπέζδ ιε αοημφξ πμο είπακ 

θοζζμθμβζηυ αάνμξ.  

 ε πενίπηςζδ πμο μζ αζεεκείξ έπμοκ πενζμνζζιέκδ ηζκδηζηυηδηα, ζδίςξ υηακ αοημί 

ζηδνίγμκηαζ ζε άθθμοξ βζα αμήεεζα ζπεηζηά ιε ηζξ ιεηαθμνέξ, δ παποζανηία ιπμνεί κα 

απμηεθέζεζ ηαεμνζζηζηυ πανάβμκηα βζα πυζμ ηαζνυ εα κμζδθεοημφκ ηαζ πυζδ οπμζηήνζλδ 

πνεζάγμκηαζ.  Απμηεθεί επίζδξ ζδιακηζηυ πνυαθδια ιαηνμπνυεεζια ζηδκ επίηεολδ επανημφξ 

εθέβπμο ηςκ αββεζαηχκ παναβυκηςκ ηζκδφκμο υπςξ δ οπένηαζδ ηαζ μ δζααήηδξ. Οζ αζεεκείξ 

ανηεηά ζοπκά παίνκμοκ αάνμξ ιεηά απυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, πζεακχκ θυβς ηδξ ιεζςιέκδξ 

εκενβεζαηήξ δαπάκδξ ηαζ ηδξ οπεναμθζηήξ πνυζθδρδξ εενιίδςκ (Warlow et al., 2008). 

Δηηίιδζδ 
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ηδκ ηαεδιενζκή ηθζκζηή πνάλδ, οπάνπμοκ πναηηζηέξ δοζημθίεξ ηαηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ 

δζαηνμθζηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ αζεεκχκ ιε εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. Απθέξ εηηζιήζεζξ ημο 

αάνμοξ ηαζ ημο φρμοξ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ (ΓΜ) δεκ είκαζ 

εθζηηέξ ζε ηθζκήνεζξ αζεεκείξ. Μπμνεί κα απαζηείηαζ ελεζδζηεοιέκμξ ελμπθζζιυξ, 

πενζμνζζιέκδξ δζαεεζζιυηδηαξ, υπςξ ηνεαάηζα γφβζζδξ ή ακεθηοζηήνεξ ηαζ νάιπεξ πμο 

δέπμκηαζ ακαπδνζηά αιαλίδζα. Σμ φρμξ ιπμνεί κα πνέπεζ κα εηηζιδεεί απυ ημ ιήημξ ζηένκμο-

δαηηφθςκ (εζη. 5.1) ή απυ ημ ιήημξ ή πηένκαξ-βυκαημο ημο αζεεκμφξ. Έκα δζαηνμθζηυ ηαζ έκα 

ζζημνζηυ αάνμοξ ιπμνεί κα ιδκ είκαζ δζαεέζζιμ θυβς πνμαθδιάηςκ επζημζκςκίαξ ιε ημοξ 

αζεεκείξ ηαζ εζδζηά ακ μ αζεεκήξ γεζ ιυκμξ ημο.  

 Δνβαζηδνζαηέξ πανάιεηνμζ υπςξ δ αζιμζθαζνίκδ, δ πνςηεΐκδ ημο μνμφ, δ αθαμοιίκδ 

ηαζ δ ηνακζθενίκδ ιπμνεί κα ιδκ ακηζηαημπηνίγμοκ ηδ δζαηνμθζηή ηαηάζηαζδ πθήνςξ. 

Απαζημφκηαζ πζμ πμθφπθμηεξ ακενςπμιεηνζηέξ ιεηνήζεζξ, εηηζιήζεζξ αζηαιζκχκ, ηαζ 

αζμδθεηηνζηή ειπέδοζδ μζ μπμίεξ δεκ είκαζ εονέςξ δζαεέζζιεξ (Warlow et al., 2008). 

 
Δηθόλα 5.1: demi-span measurement 

 (https://research.evidencebased.net/login/earlypn/help/armspanht.html) 
 

Θεναπεία ηδξ παποζανηίαξ 

Οζ επαββεθιαηίεξ οβείαξ ηθζκζηά αλζμθμβμφκ ημκ ηάεε αζεεκή ιε αάζδ ημ ζζημνζηυ ημο, ηδκ 

ηθζκζηή ελέηαζδ ηαζ ηα ενβαζηδνζαηά δεδμιέκα. Οζ οπέναανμζ αζεεκείξ εα πνέπεζ κα 

δέπμκηαζ ζοιαμοθέξ χζηε κα πάζμοκ αάνμξ ιε ηδ ιείςζδ ηςκ ζοκμθζηχκ εενιίδςκ, ηδ 

ιείςζδ ηδξ πνυζθδρδξ ημνεζιέκςκ θζπανχκ, ηδ πνήζδ ιζηνυηενςκ ιεβεεχκ ιενίδαξ ηαζ 

επζθέβμκηαξ οβζεζκά ηνυθζια. ε πενίπηςζδ πμο ζοκοπάνπμοκ ηαζ άθθα κμζήιαηα υπςξ μ 

δζααήηδξ ηαζ δ οπένηαζδ, μζ ζοιαμοθέξ βίκμκηαζ πζμ ελεζδζηεοιέκεξ. Γζα πανάδεζβια εηηυξ 

απυ ηδ ιείςζδ ηςκ ζοκμθζηχκ εενιίδςκ ζε πενίπηςζδ οπένηαζδξ ζοκίζηαηαζ δ ιείςζδ ημο 

καηνίμο ηαζ ηδξ γάπανδξ, δ αφλδζδ ηδξ πνυζθδρδξ ημο ηαθίμο ηαζ ημο αζαεζηίμο. ε 

πενίπηςζδ ζαηπανχδμοξ δζααήηδ εηηυξ απυ ημκ πενζμνζζιυ ηςκ ζοκμθζηχκ εενιίδςκ 

ζοκίζηαηαζ δ ζηαεενμπμίδζδ ηςκ οδαηακενάηςκ (ελαημιζηεοιέκα ακάθμβα ιε ηδκ 

εκενβεζαηή πνυζθδρδ), δ ιείςζδ ηςκ ημνεζιέκςκ θζπανχκ ηαζ ηδξ πμθδζηενίκδξ ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ δ αφλδζδ ηςκ θοηζηχκ ζκχκ (Hark et al., 2014). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: Γεπηεξνγελήο πξόιεςε θαη ν ξόινο ηεο δηαηξνθήο 
 

6.1 Γεοηενμβεκήξ πνυθδρδ 

 

 Οζ δζαζηδηζηέξ ζοζηάζεζξ βζα ηδ δεοηενμβεκή πνυθδρδ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο είκαζ 

πανυιμζεξ ιε αοηέξ ηδξ πνςημβεκμφξ πνυθδρδξ (βλ. ανυηέπυ), αθθά παναηηδνίγμκηαζ 

επζπνυζεεηα απυ πενζζζυηενμ δναζηζηά, ελαημιζηεοιέκα, πνμθδπηζηά ιέηνα. Σα ακχηενα 

θοζζμθμβζηά επίπεδα ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ, ηςκ θζπζδίςκ ηαζ ηδξ βθοηυγδξ ημο αίιαημξ 

είκαζ πζμ αοζηδνά ζε ζφβηνζζδ ιε αοηά ηδξ πνςημβεκμφξ πνυθδρδξ. Δπίζδξ, δ δζαηνμθή 

πνέπεζ κα είκαζ ηαηά ημ δοκαηυκ πζμ οβζεζκή (ιε  έιθαζδ ζε ιεζςιέκμ θίπμξ ηαζ κάηνζμ) ηαζ δ 

απμθοβή ή εεναπεία ηαζ ηςκ εθάπζζηςκ παναβυκηςκ ηζκδφκμο είκαζ επζηαηηζηή ακάβηδ 

(Ringleb et al., 2010). 

 Οζ αζεεκείξ πμο οπέζηδζακ έκα αββεζαηυ εβηεθαθζηυ ή έκα πανμδζηυ ζζπαζιζηυ 

εβηεθαθζηυ έπμοκ αολδιέκμ ηίκδοκμ κα ειθακίζμοκ έκα κέμ ηέημζμ επεζζυδζμ. Τπμθμβίγεηαζ 

υηζ ζηζξ ΖΠΑ, απυ ημοξ 700000 αζεεκείξ πμο οθίζηακηαζ ΑΔΔ ηάεε πνυκμ πενίπμο 200000 

εα ειθακίζμοκ έκα δεφηενμ εβηεθαθζηυ. Καηά ζοκέπεζα, έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία δ εθανιμβή 

ιέηνςκ βζα ηδκ απμηνμπή ηςκ δεοηενμβεκχκ οπμηνμπχκ (Kirshner, 2007). ηυπμξ ηδξ 

δεοηενμβεκμφξ πνυθδρδξ είκαζ δ ακαβκχνζζδ ηαζ δ εεναπεία ηςκ ηνμπμπμζήζζιςκ 

παναβυκηςκ ηζκδφκμο (Kernan et al., 2014). Καηά ημ ζπεδζαζιυ ηδξ δεοηενμβεκμφξ πνυθδρδξ, 

είκαζ ζδιακηζηυ κα πνμζδζμνζζηεί δ παεμβέκεζδ ημο ΣΗΑ ή ημο ζζπαζιζημφ αββεζαημφ 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο (Davis & Donnan, 2012).  

 Απαναίηδημ ζε ζπεδυκ υθμοξ ημοξ αζεεκείξ, ακελαζνέηςξ ηδξ παεμβέκεζδξ ημο 

επεζζμδίμο, είκαζ δ άιεζδ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ελήξ ηνζχκ πνςηανπζηχκ παναβυκηςκ ηζκδφκμο: 

 Α. Έθεβπμξ ηδξ οπένηαζδξ:  

Ζ πίεζδ ημο αίιαημξ είκαζ μ πζμ ζδιακηζηά ηνμπμπμζήζζιμξ πανάβμκηαξ ηζκδφκμο ηυζμ ζηδκ 

πνςημβεκή υζμ ηαζ ζηδ δεοηενμβεκή πνυθδρδ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. Οζ ηθζκζηέξ 

ιεθέηεξ οπμζηδνίγμοκ ηδ ιείςζδ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ βζα ηδ δεοηενμαάειζα πνυθδρδ 

ζημοξ πενζζζυηενμοξ αζεεκείξ, ακελάνηδηα απυ ημ ανπζηυ επίπεδμ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ 

(Davis & Donnan, 2012). Γεκ οπάνπμοκ δεδμιέκα βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ πθέμκ 

απμηεθεζιαηζηήξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ ηαζ ηδκ έηηαζδ ηδξ ιείςζδξ, ηαζ μζ ηαηεοεοκηήνζεξ 

μδδβίεξ ζοκζζημφκ υηζ δ εεναπεία πνέπεζ κα ελαημιζηεφεηαζ, αθθά είκαζ θμβζηυ κα επζηεοπεεί 

ιζα ζοζημθζηή πίεζδ <140 mmHg ηαζ δζαζημθζηή πίεζδ <90 mmHg. Γζα ημοξ αζεεκείξ ιε 
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πνυζθαημ ηεκμπςνζχδεξ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, εα ήηακ θμβζηυ κα ζημπεοηεί ιζα ζοζημθζηή 

ανηδνζαηή πίεζδ <130 mmHg (Kernan et al., 2014). 

 Μζα ιεηα-ακάθοζδ επηά ηοπαζμπμζδιέκςκ ιεθεηχκ έδεζλε υηζ δ ακηζοπενηαζζηή 

εεναπεία εθαηηχκεζ ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ΑΔΔ ζε αζεεκείξ πμο οπέζηδζακ ΑΔΔ ή ΠΗΔ 

ηαηά 34%. ηδ ιεηα-ακάθοζδ αοηή ζοιπενζθήθεδηακ μζ ιεθέηεξ PATS (πμνήβδζδ 

ζκδαπαιίδδξ), HOPE (πμνήβδζδ ναιζπνίθδξ) ηαζ PROGRESS (πμνήβδζδ πενζκδμπνίθδ ιε ή 

πςνίξ ηδ ζοβπμνήβδζδ ζκδαπαιίδδξ). Ζ ιείςζδ ημο ηζκδφκμο κέμο ΑΔΔ ήηακ ακελάνηδηδ απυ 

ηζξ ηζιέξ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ ηαζ ημο ηφπμο ημο ΑΔΔ. Δπμιέκςξ, δ ανηδνζαηή πίεζδ 

πνέπεζ κα εθαηηχκεηαζ ηαζ κα παναημθμοεείηαζ ηαηηζηά ιεηά απυ ΑΔΔ ηαζ ΠΗΔ. Οθείθμοιε 

κα ημκίζμοιε δ ανηδνζαηή πίεζδ δεκ πνέπεζ κα ιεζχκεηαζ απυημια ζημοξ αζεεκείξ ιε ΑΔΔ 

αζιμδοκαιζηήξ αζηζμθμβίαξ ηαεχξ ηαζ ζημοξ αζεεκείξ ιε αιθμηενυπθεονδ ζηέκςζδ ηςκ 

ηανςηίδςκ (Μδθζχκδξ ηαζ ζοκ., 2009).  

 Σέθμξ, δ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ηςκ 30 θεπηχκ ακά διένα ιεζχκεζ ηδκ ανηδνζαηή 

πίεζδ ηαηά 4-9 mm Hg ηαζ δζεοημθφκεζ ηδ δζαπείνζζδ ημο αάνμοξ. Ζ δζαημπή ημο 

ηαπκίζιαημξ ιπμνεί κα είκαζ δ πζμ ζδιακηζηή αθθαβή πμο ιπμνεί κα ηάκεζ μ αζεεκήξ βζα κα 

ιεζςεεί μ ηίκδοκμξ ηδξ οπένηαζδξ ηαζ υθςκ ηςκ ηανδζαββεζαηχκ κμζδιάηςκ (Nelms et al., 

2010). 

Γζαηνμθζηή πανέιααζδ 

Ο ηθζκζηυξ δζαζημθυβμξ εα πνέπεζ κα απμηηήζεζ δεδμιέκα ιε ηα μπμία εα ιπμνέζεζ κα 

αλζμθμβήζεζ ζςζηά ηδ δζαηνμθή ημο αζεεκμφξ ηαζ πμο εα αμδεήζμοκ ζηδ βεκζηυηενδ 

αλζμθυβδζδ ηςκ παναβυκηςκ ηίκδοκμο βζα ηδκ φπανλδ οπένηαζδξ. Γεδμιέκα απυ ηδκ 

πνυζθδρδ ηνμθίιςκ ηαζ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ημο αζεεκμφξ, ηζξ βκχζεζξ, ηζξ πεπμζεήζεζξ 

ηαζ ηζξ ζοιπενζθμνέξ ημο ζε ζπέζδ ιε ηδ δζαηνμθή, ηδκ φπανλδ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ 

μζ αζμπδιζηέξ ημο ακαθφζεζξ εα πνέπεζ κα θδθεμφκ οπυρδ βζα κα πνμζδζμνζζημφκ ιε αηνίαεζα 

ζοβηεηνζιέκα δζαηνμθζηά πνμαθήιαηα πμο μδδβμφκ ζηδκ οπένηαζδ. Δίκαζ ελίζμο ζδιακηζηυ 

κα αλζμθμβδεεί δ ακάβηδ βζα απχθεζα αάνμοξ, πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί έκαξ ΓΜ 18,5 έςξ 

24,9 kg/m
2
. 

 Ζ δζαηνμθζηή εεναπεία είκαζ ελαημιζηεοιέκδ ηαζ ηαεμδδβείηαζ απυ ημ ζζημνζηυ 

οπένηαζδξ ημο αζεεκμφξ, άθθμοξ ζαηνζημφξ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο, ηδκ ηνέπμοζα ζαηνζηή 

πενίεαθρδ, ηαεχξ ηαζ ηδκ εημζιυηδηα βζα αθθαβή ζοιπενζθμνάξ. Οζ ημιείξ ημο ηνυπμο γςήξ 

πμο πνέπεζ κα ηνμπμπμζδεμφκ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηδξ οπένηαζδξ είκαζ μζ ελήξ (πζκ. 6.1): 

 Μείςζδ ημο αάνμοξ: Ζ ιείςζδ ημο αάνμοξ είκαζ έκα πνυηοπμ ζημζπείμ ηδξ 

δζαηνμθζηήξ εεναπείαξ ηδξ οπένηαζδξ. Μεηά απυ αλζμθυβδζδ 26 ενεοκχκ ανέεδηε υηζ 



101 

 

δ απχθεζα αάνμοξ ιεβαθφηενδ απυ 5 kg ιείςζε ηυζμ ηδ δζαζημθζηή υζμ ηαζ ηδ 

ζοζημθζηή ΑΠ. Μία πνμζεββζζηζηή απχθεζα αάνμοξ 10kg εα μδδβήζεζ ζε 

παιδθςιέκδ ζοζημθζηή ΑΠ. Ακ ηαζ δ πενίιεηνμξ ηδξ ιέζδξ ζπεηίγεηαζ ιε ημ 

ζςιαηζηυ αάνμξ, είκαζ έκαξ ακελάνηδημξ πνμβκςζηζηυξ δείηηδξ ημο ηζκδφκμο 

οπένηαζδξ. Γζα ημοξ αζεεκείξ πμο έπμοκ ηακμκζηυ ΓΜ ή  παναηηδνίγμκηαζ 

οπέναανμζ απυ ημ ΓΜ είκαζ απαναίηδημ κα ιεηνδεεί δ πενίιεηνμξ ηδξ ιέζδξ. Γεκ 

είκαζ ακαβηαία δ ιέηνδζδ ηδξ πενζιέηνμο ηδξ ιέζδξ βζα ημοξ αζεεκείξ ιε ΓΜ> 35, 

δζυηζ δεκ πνμζεέηεζ επζπθέμκ πνμβκςζηζηή ζζπφ (Nelms et al., 2010). 

 

 Γίαζηα DASH: Ζ δίαζηα DASH (αθέπε πανάνηδια) είκαζ ημ δζαηνμθζηυ πνυηοπμ πμο 

πνμςεείηαζ απυ ηζξ ΖΠΑ ιε αάζδ ημ Δεκζηυ Ηκζηζημφημ Κανδζάξ ηαζ ημ Ηκζηζημφημ 

Πκεοιυκςκ ηαζ Αίιαημξ βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ οπένηαζδξ. Δίκαζ έκα 

δζαηνμθζηυ πθάκμ πμο δίκεζ έιθαζδ ζηα θνμφηα ηαζ ζηα θαπακζηά (4-5 

ιενίδεξ/διένα) ηαζ ζηα βαθαηημημιζηά πνμσυκηα ιε παιδθή πενζεηηζηυηδηα ζε θίπμξ 

(2-3 ιενίδεξ/ διένα). Πενζθαιαάκεζ δδιδηνζαηά μθζηήξ αθέζεςξ ηαζ λδνμφξ ηανπμφξ 

ηαζ βεκζηχξ είκαζ πθμφζζμ ζε θοηζηέξ ίκεξ (7-8 ιενίδεξ/ διένα). οκζζηά πμοθενζηά, 

ράνζα ηαζ άπαπα ηνέαηα (2 ιενίδεξ/ διένα), εκχ είκαζ παιδθυ ζε ημνεζιέκα θζπανά 

ηαζ πμθδζηενυθδ (ηυηηζκμ ηνέαξ, βθοηά, ακαροηηζηά ιε γάπανδ). ζμκ αθμνά ημ 

πενζεπυιεκυ ημο ζε ενεπηζηά ζοζηαηζηά είκαζ αολδιέκμ ζε ηάθζμ (4,5-7g), ιαβκήζζμ 

(320-420mg), αζαέζηζμ (1000-1200mg) εκχ είκαζ ιέηνζα αολδιέκμ ζε πνςηεΐκδ. 

Σέθμξ, ημ δζαηνμθζηυ πθάκμ DASH παναηηδνίγεηαζ απυ ιεζςιέκδ πνυζθδρδ καηνίμο 

(<2,4g/ διένα). Δπζπθέμκ, δ ηήνδζδ ηδξ δίαζηαξ DASH θαίκεηαζ κα αζηεί 

πνμζηαηεοηζηή δνάζδ έκακηζ ηδξ ΑΠ ηαζ ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηδ ζοζημθζηή ΑΠ ηαηά 8-

14 mmHg (Katsilambros et al., 2011). 
 

 Πνυζθδρδ καηνίμο: Δπζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ δείπκμοκ υηζ δ πνυζθδρδ καηνίμο είκαζ 

έκαξ πανάβμκηαξ πμο ζοιαάθθεζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ ΑΠ ηαζ ζημκ επζπμθαζιυ ηδξ 

οπένηαζδξ. Ο πενζμνζζιυξ ηδξ πνυζθδρδξ καηνίμο ζε 2 g ακά διένα ιεζχκεζ ηδ 

ζοζημθζηή πίεζδ, ηαηά ιέζμ υνμ 3.7-4.8 mmHg ηαζ ιεζχκεζ ηδ δζαζημθζηή πίεζδ, 

ηαηά ιέζμ υνμ 0,9-2,5 mmHg, ακ ηαζ μζ ιεζχζεζξ πμζηίθμοκ απυ άημιμ ζε άημιμ πένα 

απυ αοηά ηα εφνδ (Katsilambros et al., 2011). ε οπενηαζζηά άημια ζοκίζηαηαζ δ 

πνυζθδρδ καηνίμο ≤ 100 mEq / διένα (2,3 g καηνίμο ή 6 g πθςνζμφπμο καηνίμο) 

(Nelms et al., 2010).  
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 Πνυζθδρδ ηαθίμο, ιαβκδζίμο ηαζ αζαεζηίμο: Σμ ηάθζμ, ημ αζαέζηζμ, ηαζ ημ ιαβκήζζμ 

έπμοκ υθα ζοζπεηζζηεί εεηζηά ιε ηδ ιείςζδ ηδξ ΑΠ ηαζ ηδ εεναπεία ηδξ οπένηαζδξ. Ο 

νυθμξ αοηχκ ηςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ςξ ιένμξ ηδξ δζαηνμθζηήξ εεναπείαξ 

ημκίγεηαζ απυ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ιεθεηχκ πμο έπμοκ βίκεζ πάκς ζηδ DASH. Καζ ηα 

ηνία αοηά ζοζηαηζηά έπμοκ ακηζζηνυθςξ ακάθμβδ ζπέζδ ιε ηδκ οπένηαζδ, βεβμκυξ 

πμο οπμδδθχκεζ υηζ υζμ αολάκεηαζ δ πνυζθδρή ημοξ, ηυζμ ιεζχκεηαζ δ ΑΠ (Nelms et 

al., 2010). Ζ δζαζηδηζηή πνυζθδρδ αζαεζηίμο ζπεηίγεηαζ ακηζζηνυθςξ ακάθμβα ιε 

εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ζε πθδεοζιμφξ ιε παιδθή έςξ ιέηνζα πνυζθδρδ αζαεζηίμο ηαζ 

ζε αζζαηζημφξ πθδεοζιμφξ (Larsson et al., 2013). 
 

 Αθημυθ: Οζ ηαηεοεοκηήνζεξ μδδβίεξ ηςκ ΖΠΑ ζοζηήκμοκ πενζμνζζιυ ηδξ πνυζθδρδξ 

αθημυθ ζε ≤2 πμηά ηδκ διένα βζα ημοξ άκδνεξ ηαζ ≤1 πμηυ ηδκ διένα βζα ηζξ βοκαίηεξ 

(Nelms et al., 2010).  

 

Πίλαθαο 6.1: Σξνπνπνηήζεηο θαη ππέξηαζε (Nelms et al., 2010) 

Μείσζε Πξνηεηλόκελε ζπζηνιηθή ΑΠ θαηά κέζν όξν 

Μείσζε ηνπ βάξνπο γηα ηε δηαηήξεζε ΓΜ 

18,5 - 24,9 
5–20 mmHg/10 kg 

Γηαηξνθή πινύζηα ζε θξνύηα, ιαραληθά, θαη 

γαιαθηνθνκηθά πξντόληα ρακειήο 

πεξηεθηηθόηεηαο ζε ιηπαξά 

κε κεησκέλα θνξεζκέλα & 

νιηθά ιηπαξά θαη  πξόγξακκα δηαηξνθήο 

DASH 

8–14 mmHg 

Κάιην: επίπεδα θάησ από ηηο δηαηξνθηθέο 

νδεγίεο  πξόζιεςεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

ηελ αύμεζε ηεο ΑΠ 

- 

Πξόζιεςε λαηξίνπ όρη> 100 mEq / εκέξα (2.3 

g 

λαηξίνπ ή 6 g ρισξηνύρνπ λαηξίνπ) 

2–8 mmHg 

Αεξόβηα δξαζηεξηόηεηα, όπσο ην γξήγνξν 

πεξπάηεκα γηα 30 ιεπηά / εκέξα, ηηο 

πεξηζζόηεξεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο 

4–9 mmHg 

Πεξηζζόηεξνη άλδξεο: Όρη> 2 πνηά / εκέξα 

Γπλαίθεο θαη  άλδξεο κε ειαθξύηεξν βάξνο: 

Όρη> 1 πνηό / εκέξα 

2–4 mmHg 

 

Β. Μείςζδ πμθδζηενυθδξ: 

Ζ ιείςζδ ηδξ πμθδζηενυθδξ ιε ζηαηίκεξ, μζ μπμίεξ είκαζ απμηεθεζιαηζηέξ ζηδκ πνςημβεκή 

πνυθδρδ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο, έπεζ επίζδξ απμδεζπεεί απμηεθεζιαηζηή ζηδ δεοηενμβεκή 

πνυθδρδ ιεηά απυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ή πανμδζηυ ζζπαζιζηυ επεζζυδζμ. Μία ακάθοζδ ηςκ 

οπμμιάδςκ πμο πενζεθάιαακε αζεεκείξ ιε ζζημνζηυ εβηεθαθμαββεζαηήξ κυζμο ζηδκ Heart 

Protection Study ιε έκα ανπζηυ ζοκμθζηυ επίπεδμ ηδξ πμθδζηενυθδξ ημοθάπζζημκ ηδξ ηάλδξ 

ηςκ 135 mg/dl (3,5 mmol ακά θίηνμ) έδεζλε υηζ δ ζζιααζηαηίκδ (ιε δυζδ 40 mg ακά διένα), 
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ζε ζφβηνζζδ ιε ημ εζημκζηυ θάνιαημ, μδήβδζε ζε ιείςζδ ηαηά 20% ημο ηζκδφκμο υθςκ ηςκ 

αββεζαηχκ παναιέηνςκ ηαζ ιζα ιείςζδ ηαηά 25% ημο ηζκδφκμο βζα εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ 

(Davis & Donnan, 2012).  

 Ζ ιεθέηδ SPARCL (Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol 

Levels) έδεζλε υηζ δ επζεεηζηή οπμθζπζδαζιζηή εεναπεία ιε αημνααζηαηίκδ 80 mg ηδκ διένα 

ιείςζε ημκ ηίκδοκμ κέμο ΑΔΔ ηαηά 16%. Καζ ζηζξ δφμ ιεθέηεξ δεκ οπήνπε ζπεδζαζιυξ υζμκ 

αθμνά ηδκ εηηίιδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο θανιάημο ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ημο ΑΔΔ, 

εκχ ζηδ ιεθέηδ SPARCL δεκ ζοιπενζθήθεδηακ αζεεκείξ ιε ΑΔΔ ηανδζμειαμθζηήξ 

αζηζμθμβίαξ. Τπάνπμοκ εκδείλεζξ υηζ δ δζαημπή ηδξ εεναπείαξ ιε ζηαηίκδ ζηδκ μλεία θάζδ ημο 

ΑΔΔ ζοζπεηίγεηαζ ιε ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ εακάημο ή ακαπδνίαξ (Μδθζχκδξ ηαζ ζοκ., 2009). 

 Οζ δεοηενμβεκείξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ πνυθδρδξ ζοζηήκμοκ εεναπεία βζα 

αζεεκείξ ιε έκα επίπεδμ πμθδζηενυθδξ LDL απυ 100 mg/dl (2,6 mmol ακά θίηνμ) ή 

ορδθυηενδ, ιε ζηυπμ ηδ ιείςζδ ημο επζπέδμο ηαηά ημοθάπζζημκ 50% ή ηδκ επίηεολδ εκυξ 

επζπέδμο-ζηυπμο ημ θζβυηενμ 70 mg/dl (1,8 mmol ακά θίηνμ). Πανά ημ ζοκμθζηυ υθεθμξ, μζ 

ζηαηίκεξ έπμοκ ζοζπεηζζηεί ιε εθαθνχξ αολδιέκμ ηίκδοκμ εκδμεβηεθαθζηήξ αζιμνναβίαξ 

(Davis & Donnan, 2012). 

Γζαηνμθζηή πανέιααζδ 

Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ δοζθζπζδαζιία πνμηαθεί αολδιέκμ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο 

επαηυθμοεμ ηδξ αεδνμζηθήνςζδξ, ζδίςξ ιεηαλφ ηςκ κευηενςκ αζεεκχκ, δ ζφκδεζή ηδξ ιε 

οπμηνμπζάγμκ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ είκαζ θζβυηενμ ζαθήξ. Χζηυζμ, επεζδή δ δοζθζπζδαζιία 

είκαζ έκαξ ζζπονυξ πνμβκςζηζηυξ πανάβμκηαξ ηδξ ιομηανδζαηήξ ζζπαζιίαξ, έκα θζπζδζηυ 

πνμθίθ κδζηείαξ εα πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ απυ υθμοξ ημοξ αζεεκείξ πμο είπακ πνυζθαηα 

οπμζηεί ζζπαζιζηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. Δάκ ηα επίπεδα ηδξ παιδθήξ ποηκυηδηαξ 

θζπμπνςηεΐκδξ πμθδζηενυθδξ (LDL-C) ηαζ ηδξ ορδθήξ ποηκυηδηαξ θζπμπνςηεΐκδξ 

πμθδζηενυθδξ (HDL-C) δεκ ειπίπημοκ ζημ ηαηάθθδθμ εφνμξ (LDL-C <70-100 mg / dL, 

HDL-C >50 mg / dL) έκα μθμηθδνςιέκμ πνυβναιια δζαπείνζζδξ πμο απμηεθείηαζ απυ 

αθθαβέξ ζημκ ηνυπμ γςήξ ηαζ θάνιαηα εα πνέπεζ κα λεηζκά ζημ κμζμημιείμ ηαζ κα 

δζαηδνδεεί ζε ιαηνμπνυκζα αάζδ ζε αζεεκείξ ιε δοζθζπζδαζιία (Adams, 2009). 

 Σμ πνχημ αήια ζηδ δζαδζηαζία ηδξ δζαηνμθζηήξ θνμκηίδαξ είκαζ δ μθμηθήνςζδ ιζαξ 

δζελμδζηήξ αλζμθυβδζδξ ηδξ δζαηνμθήξ. Σμ ζπέδζμ TLC δζαζηδηζηυ πθάκμ είκαζ δ πνυηοπδ 

ιέεμδμξ ιε ηδκ μπμία εα πνέπεζ κα αλζμθμβδεεί δ ζοκμθζηή εηηίιδζδ ηδξ δζαηνμθήξ. 

οβηεηνζιέκα, δ δζαηνμθζηή αλζμθυβδζδ εα πνέπεζ κα επζηεκηνςεεί ζηα  ζοζηαηζηά, υπςξ δ 

δζαζηδηζηή πνυζθδρδ θίπμοξ ηαζ ημνεζιέκςκ θζπανχκ, πμο εα αμδεήζεζ ημκ ηθζκζηυ 



104 

 

δζαζημθυβμ κα πνμζδζμνίζεζ ζοβηεηνζιέκα πνμαθήιαηα δζαηνμθήξ ηαζ κα ζπεδζάζεζ ιζα 

ελαημιζηεοιέκδ εεναπεοηζηή δζαηνμθή. Άθθα ενβαθεία αλζμθυβδζδξ πμο αμδεμφκ ηαζ 

ζημπεφμοκ ζηδκ εηηίιδζδ ηδξ δζαηνμθζηήξ πνυζθδρδξ αοηχκ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ενεπηζηχκ 

μοζζχκ πενζθαιαάκμοκ ημ ενβαθείμ αλζμθυβδζδξ MEDFICTS (αθέπε πανάνηδια), ημ 

δζαζηδηζηυ ενςηδιαημθυβζμ CAGE ηαζ ημ πθάκμ REAP (αθέπε πανάνηδια). Καηά ηδκ 

αλζμθυβδζδ ηδξ δζαηνμθήξ, ημ αάνμξ - ζηυπμξ ημο αζεεκμφξ οπμθμβίγεηαζ επίζδξ. 

Οπμζαδήπμηε απυ ηζξ ηαεζενςιέκεξ ιεευδμοξ βζα ηδκ εηηίιδζδ ηςκ απαζηήζεςκ εκένβεζαξ 

ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ εκενβεζαηχκ απαζηήζεςκ ζοκηήνδζδξ 

αάνμοξ ή / ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ εκένβεζαξ βζα ηδκ δζεοηυθοκζδ ηδξ απχθεζαξ αάνμοξ. 

 ηδ ζοκέπεζα, ιε ηδ πνήζδ ηδξ ιεευδμο εηηίιδζδξ ημο  δζαηνμθζημφ ζζημνζημφ ημο 

αζεεκμφξ, ηαεμνίγμκηαζ ηα δζαηνμθζηά πνμαθήιαηα ηαζ βίκεηαζ δ δζαηνμθζηή δζάβκςζδ. 

Άθθεξ δζαηνμθζηέξ δζαβκχζεζξ πμο  είκαζ πζεακυ κα οπάνπμοκ είκαζ μζ ελήξ: δ οπεναμθζηή 

πνυζθδρδ εκένβεζαξ, δ οπεναμθζηή πνυζθδρδ θίπμοξ, δ αηαηάθθδθδ πνυζθδρδ θζπχκ 

(ημνεζιέκα θζπανά, trans θίπδ, πμθδζηενυθδ), δ ακεπανηήξ πνυζθδρδ ηφπςκ θίπμοξ 

(ιμκμαηυνεζηα θζπανά, ςιέβα-3 θζπανά μλέα μλέα), δ ακεπανηήξ πνυζθδρδ αζμδναζηζηχκ 

μοζζχκ (θοηζηέξ ζηενυθεξ), δ ακεπανηήξ πνυζθδρδ θοηζηχκ ζκχκ, δ ακεπανηήξ πνυζθδρδ 

αζηαιίκδξ (θμθζηυ μλφ), ημ οπεναμθζηυ αάνμξ / παποζανηία, ηα ηνυθζια ηαζ δ επζθμβή 

δζαηνμθήξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ έθθεζιια βκχζδξ, πζεακέξ ακεπζεφιδηεξ επζθμβέξ ηνμθίιςκ, 

ηαεχξ ηαζ δ έθθεζρδ ζςιαηζηήξ άζηδζδξ (Nelms et al., 2010). 

 Ο νυθμξ ηδξ δζαηνμθήξ ζηδκ πνυθδρδ ηδξ ηανδζαββεζαηήξ κυζμο έπεζ ιεθεηδεεί 

εηηεκχξ. Τπάνπμοκ ζζπονέξ εκδείλεζξ υηζ μζ δζαζηδηζημί πανάβμκηεξ ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ 

ηδκ αεδνμβέκεζδ άιεζα ή ειιέζςξ ιεζχκμκηαξ ηδκ επίδναζδ άθθςκ παναβυκηςκ ηζκδφκμο, 

υπςξ ηα επίπεδα ηςκ θζπζδίςκ, ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ, ή ηα επίπεδα βθοηυγδξ. Σα 

πενζζζυηενα ζημζπεία πμο ζοκδέμοκ ηδ δζαηνμθή ιε CVD ααζίγμκηαζ ζε ιεθέηεξ 

παναηήνδζδξ ηαζ ακάθοζδξ ηςκ επζπηχζεςκ ηςκ δζαζηδηζηχκ αθθαβχκ ζηα επίπεδα ηςκ 

θζπζδίςκ (πζκ. 6.2) (Catapano et al., 2011). Μαηνμπνυεεζιεξ ηθζκζηέξ ιεθέηεξ οπμζηδνίγμοκ 

επίζδξ υηζ ηα αηυθμοεα ηφνζα ζοζηαηζηά βζα δζαζηδηζηή πανέιααζδ ζηδ ιείςζδ ημο 

ηανδζαημφ ηζκδφκμο είκαζ: δ ηνμπμπμίδζδ ημο δζαζηδηζημφ θίπμοξ, ημο ημνεζιέκμο θίπμοξ ηαζ 

ηδξ πμθδζηενυθδξ, ιε πανάθθδθδ αφλδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ θνμφηςκ, ηςκ θαπακζηχκ, ηαζ 

ηςκ θοηζηχκ ζκχκ (Nelms et al., 2010).  
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Πίλαθαο 6.2: Γηαηξνθηθέο ζπζηάζεηο γηα ηε κείσζε TC θαη LDL-C (Catapano et al., 2011) 

 
Πξέπεη λα πξνηηκεζνύλ 

 

Πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη κε 

κέηξν 

Να επηιέγνληαη 

πεξηζηαζηαθά ζε 

πεξηνξηζκέλεο 

πνζόηεηεο 

Γεκεηξηαθά 
δδιδηνζαηά μθζηήξ 

αθέζεςξ 

ημζηζκζζιέκμ ρςιί, νφγζ 

ηαζ γοιανζηά, ιπζζηυηα, 

δδιδηνζαηά 

βθοηά, ηδβακίηεξ, πίηεξ, 

ηνμοαζάκ 

Λαραληθά 
ςιά ηαζ ιαβεζνειέκα 

θαπακζηά 
 

θαπακζηά ιαβεζνειέκα ζε 

αμφηονμ ή ηνέια 

βάθαηημξ 

Όζπξηα 

υθα 

(ζοιπενζθαιαακμιέκςκ 

ζυβζαξ ηαζ πνςηεΐκδξ 

ζυβζαξ) 

 

  

Φξνύηα 
θνέζηα ή ηαηεροβιέκα 

θνμφηα 

απμλδναιέκα θνμφηα, 

ιανιεθάδεξ, γεθέ, 

ημιπυζηεξ, βνακίηεξ, 

ζμνιπέ 

 

Γιπθά θαη γιπθαληηθά 

 

ιδ εενιζδζηέξ 

βθοηακηζηέξ μοζίεξ 

ζαηπανυγδ, ιέθζ, 

θνμοηηυγδ, βθοηυγδ, 

ζμημθάηα, γαπανςηά 

ηέζη, παβςηά 

Κξέαο θαη ςάξη 
άπαπα ηαζ θζπανά ράνζα, 

πμοθενζηά πςνίξ δένια 

άπαπμ αμδζκυ ηνέαξ, ανκί, 

πμζνζκυ ή ιμζπανίζζμ 

ηνέαξ, εαθαζζζκά, 

μζηναημεζδή 

θμοηάκζηα, ζαθάιζ, 

ιπέζημκ, πμη κημβη, 

πασδάηζα, εκηυζεζα 

Γαιαθηνθνκηθά θαη 

απγά 

απμαμοηονςιέκμ βάθα 

ηαζ βζαμφνηζ, αζπνάδζ 

αοβμφ 

βάθα ιε παιδθά θζπανά, 

ηονί ιε παιδθά θζπανά 

ηαζ άθθα βαθαηημημιζηά 

πνμσυκηα 

ηακμκζηυ ηονί, ηνέια 

βάθαηημξ, ηνυημξ αοβμφ, 

πθήνεξ βάθα ηαζ βζαμφνηζ 

Μαγεηξηθό ιίπνο θαη 

ζάιηζεο 

λίδζ, ηέηζαπ, ιμοζηάνδα, 

ζάθηζεξ πςνίξ θζπανά 

θοηζηά έθαζα, ιαθαηέξ 

ιανβανίκεξ, ζάθηζεξ 

ζαθάηαξ, ιαβζμκέγα 

αμφηονμ, ζηένεεξ 

ιανβανίκεξ, ηνακξ 

θζπανά, έθαζα απυ 

θμίκζηεξ ηαζ ηανφδα/ 

πμζνζκυ θίπμξ, ιπέζημκ, 

ζάθηζεξ θηζαβιέκεξ ιε 

ηνυημοξ αοβχκ 

 

Ξεξνί θαξπνί / ζπόξνη  υθμζ ηανφδα 

Γηαδηθαζίεο 

καγεηξέκαηνο 

ρήζζιμ ζηδ ζπάνα, 

ανάζζιμ, ιαβείνεια ζημκ 

αηιυ 

ηδβάκζζια ιε ακαηάηεια, 

ρήζζιμ 
ηδβάκζζια 

 

 Απχθεζα Βάνμοξ: Καεχξ ημ οπεναμθζηυ αάνμξ, δ παποζανηία ηαζ δ ηεκηνζημφ ηφπμο 

παποζανηία ζοπκά ζοιαάθθμοκ ζηδ δοζθζπζδαζιία, δ εενιζδζηή πνυζθδρδ εα πνέπεζ 

κα ιεζςεεί ηαζ δ εκενβεζαηή δαπάκδ εα πνέπεζ κα αολδεεί  ζε άημια ιε οπεναμθζηυ 

αάνμξ ή / ηαζ ημζθζαηή παποζανηία. Άημια οπέναανα εεςνμφκηαζ εηείκα ιε  ΒΜΗ ≥25 

έςξ <30 kg / m
2
 ηαζ δ παποζανηία μνίγεηαζ ςξ ημ ΒΜΗ ≥30 kg / m

2
. Μείςζδ ημο 

αάνμοξ ημο ζχιαημξ, αηυιδ ηαζ εάκ είκαζ ιέηνζα (5-10% ηςκ ααζζηχκ ζςιαηζημφ 

αάνμοξ), αεθηζχκεζ πζεακέξ ακςιαθίεξ ηςκ θζπζδίςκ ηαζ επδνεάγεζ εεηζηά ημοξ άθθμοξ 
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πανάβμκηεξ ηανδζαββεζαημφ ηζκδφκμο, ζοπκά ζε δοζθζπζδαζιζηά άημια. Ζ ιείςζδ ημο 

αάνμοξ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε ηδ ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ εκενβεζαηά 

ποηκχκ, ηαζ ζοκζζηάηαζ έκα εενιζδζηυ έθθεζιια 300-500 kcal / διένα (Catapano et al., 

2011). 

 ςιαηζηή Γναζηδνζυηδηα: Πνμηεζιέκμο κα δζεοημθοκεεί δ δζαηήνδζδ ημο ζςιαηζημφ 

αάνμοξ ημκηά ζημ ζηυπμ, είκαζ πάκηα ζηυπζιμ κα εκδιενχκμκηαζ μζ αζεεκείξ ιε 

δοζθζπζδαζιία κα ζοιιεηάζπμοκ ζηδκ ηαηηζηή ζςιαηζηή άζηδζδ ιέηνζαξ έκηαζδξ. 

Μέηνζα ιείςζδ ημο αάνμοξ ηαζ ηαηηζηή ζςιαηζηή άζηδζδ ιέηνζαξ έκηαζδξ είκαζ πμθφ 

απμηεθεζιαηζηά  ζηδκ πνυθδρδ ημο δζααήηδ ηφπμο 2 ηαζ αεθηίςζδ υθςκ ηςκ 

ιεηααμθζηχκ ακςιαθζχκ ηαζ ηςκ ηανδζαββεζαηχκ παναβυκηςκ ηζκδφκμο πμο ζοπκά 

ζοκδέμκηαζ ιε ημ ημζθζαηή παποζανηία. Οζ αζεεκείξ πνέπεζ κα εκεαννφκμκηαζ βζα 

ηαηηζηή ζςιαηζηή άζηδζδ βζα ημοθάπζζημκ 30 θεπηά / διένα ηαεδιενζκά (Catapano et 

al., 2011). 

 οκμθζηή Γζαζηδηζηή Πνυζθδρδ Λίπμοξ: Σνέπμοζεξ ζοζηάζεζξ απυ ημ NCEP ATP III 

ηαζ ηζξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ ιε αάζδ ηδκ ADA ιε  απμδεζηηζηά ζημζπεία 

πενζθαιαάκμοκ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ δζαηνμθζηήξ πνυζθδρδξ θίπμοξ ζημ 20% -35% ηδξ 

ζοκμθζηήξ εενιζδζηήξ πνυζθδρδξ. Ζ  πνυζθδρδ θίπμοξ πμο οπενααίκεζ ημ 35% ηςκ 

εενιίδςκ ζπεηίγεηαζ βεκζηά ιε ηδκ αολδιέκδ πνυζθδρδ ηυζμ ζε ημνεζιέκμ θίπμξ υζμ 

ηαζ  ζε εενιίδεξ. Ακηζζηνυθςξ υιςξ, ιζα παιδθή πνυζθδρδ θζπχκ ηαζ εθαίςκ 

αολάκεζ ημκ ηίκδοκμ ακεπανημφξ πνυζθδρδξ ηδξ αζηαιίκδξ Δ ηαζ ηςκ απαναίηδηςκ 

θζπανχκ μλέςκ, ηαζ ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ζε δοζιεκείξ αθθαβέξ ζηδκ HDL 

(Catapano et al., 2011). Σμ θίπμξ πμο ηαηακαθχκεηαζ ςξ έκα ιένμξ ηδξ ηακμκζηήξ 

δίαζηαξ είκαζ έκα ιίβια ημνεζιέκςκ, πμθοαηυνεζηςκ ηαζ ιμκμαηυνεζηςκ θζπανχκ 

μλέςκ. Γζα πανάδεζβια, ημ εθαζυθαδμ απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ ιμκμαηυνεζηα θζπανά, 

αθθά πενζέπεζ επίζδξ ιζηνυηενεξ πμζυηδηεξ ημνεζιέκςκ ηαζ πμθοαηυνεζηςκ 

θζπανχκ. Οζ ηνέπμοζεξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ ημκίγμοκ ηδ ιείςζδ ηςκ πμζμηήηςκ 

ηςκ ημνεζιέκςκ ηαζ trans θζπανχκ μλέςκ ηαζ ηδκ αοζηδνή ηήνδζδ ιζαξ δίαζηαξ ιε 

ιεζςιέκα θζπανά (Nelms et al., 2010).  

 Κμνεζιέκμ Λίπμξ: Έκα ημνεζιέκμ θζπανυ μλφ είκαζ έκα θζπανυ μλφ πμο έπεζ ιυκμ 

απθμφξ δεζιμφξ ιεηαλφ ηςκ ακενάηςκ ζηδ πδιζηή δμιή ημο. Σα ημνεζιέκα θίπδ 

ανίζημκηαζ ηονίςξ ζε γςζηέξ πδβέξ, ακ ηαζ οπάνπμοκ ηαζ  θοηζηέξ πδβέξ ημνεζιέκςκ 

θζπανχκ, υπςξ ημ θμζκζηέθαζμ ηαζ ημ θάδζ ηδξ ηανφδαξ (Nelms et al., 2010). Ένεοκα 

ηαηά ηζξ ηεθεοηαίεξ πέκηε δεηαεηίεξ έπεζ μδδβήζεζ ζημ ζοιπέναζια υηζ ηα ημνεζιέκα 

θζπανά δεκ πνέπεζ κα  οπενααίκμοκ ημ 7% ηςκ ζοκμθζηχκ εενιίδςκ (Catapano et al., 
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2011). Αθθά ελαημθμοεεί κα οπάνπεζ ακηζπανάεεζδ, υθα ηα ημνεζιέκα θζπανά μλέα 

δεκ θαίκεηαζ κα επδνεάγμοκ ηα θζπίδζα ημο μνμφ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ. Γζα πανάδεζβια, ημ 

ζηεαηζηυ μλφ, πμο ανίζηεηαζ ζημ ηνέαξ, δεκ έπεζ μφηε εεηζηυ μφηε ανκδηζηυ ακηίηηοπμ 

ζηα επίπεδα ηδξ πμθδζηενυθδξ ηαζ ηδξ LDL. Δκ ης ιεηαλφ, δ ζδιενζκή πναηηζηή 

ζοκζζηά ιεηνζμπάεεζα ζηδκ πνυζθδρδ ημνεζιέκμο θίπμοξ (Nelms et al., 2010).  

 Trans Λζπανά Ολέα: ηδκ οδνμβυκςζδ ηςκ θζπανχκ μλέςκ,  ηα ιμκμαηυνεζηα ηαζ ηα 

πμθοαηυνεζηα θίπδ βίκμκηαζ ζηενεά θίπδ, έηζζ χζηε κα ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ 

ςξ ιανβανίκεξ ή θίπμξ. ηακ εζζάβεηαζ οδνμβυκμ, έκαξ δζπθυξ δεζιυξ ζπδιαηίγεηαζ. 

Δάκ μζ άκεναηεξ είκαζ ζηδκ ακηίεεηδ πθεονά ημο δζπθμφ δεζιμφ άκεναηα-άκεναηα (δ 

μπμία θαιαάκεζ πχνα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ οδνμβυκςζδξ), αοηυ ημ θίπμξ έπεζ 

παναηηδνζζηεί ςξ trans θζπανυ μλφ. ηδ θφζδ, μζ άκεναηεξ βεκζηά ανίζημκηαζ ζηδκ 

ίδζα πθεονά ημο δζπθμφ δεζιμφ άκεναηα-άκεναηα, ηαζ μνίγεηαζ ςξ δ δζαιυνθςζδ cis. 

Σα trans θζπανά πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηα ηνυθζια βζα κα αολήζμοκ ηδ δζάνηεζα γςήξ 

ημοξ  ζημ νάθζ. Γζαηνμθζηά, ηα trans θζπανά μλέα θαίκεηαζ κα ζοιπενζθένμκηαζ 

πανυιμζα ιε ηα  ημνεζιέκα θζπανά μλέα ηαηά ημ υηζ αολάκμοκ ηα επίπεδα ηδξ μθζηήξ 

πμθδζηενυθδξ ηαζ ηδξ LDL ηαζ ίζςξ είκαζ οπεφεοκα βζα ηδκ ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ ηδξ 

HDL. Οζ ηνέπμοζεξ ζοζηάζεζξ βζα ηα  trans θζπανά είκαζ κα ηαηακαθχκμκηαζ θζβυηενμ 

απυ ημ 1% ηδξ  ζοκμθζηήξ εκένβεζαξ (Nelms et al., 2010).  

 Μμκμαηυνεζηα θζπανά: Έκα ιμκμαηυνεζημ θζπανυ μλφ είκαζ έκα θζπανυ μλφ ιε έκα 

άκεναηα-άκεναηα ιε δζπθυ δεζιυ εκηυξ ηδξ  πδιζηήξ δμιή ημο. Οζ πνμζθήρεζξ ηςκ 

ιμκμαηυνεζηςκ θζπανχκ ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ  ηανδζαββεζαηέξ κυζμοξ, ηαεχξ 

επδνεάγμοκ ηα επίπεδα ηςκ θζπζδίςκ ζημκ μνυ εεηζηά. οβηεηνζιέκα, δ πνυζθδρδ 

ιμκμαηυνεζηςκ θζπανχκ μλέςκ θαίκεηαζ κα ιεζχκεζ ηδκ LDL, εκχ δεκ έπεζ ηαιία 

επίδναζδ επί ηςκ επζπέδςκ ηδξ HDL. φιθςκα ιε ημ Department of Health and 

Human Services δ διενήζζα πνυζθδρδ ιμκμαηυνεζηςκ θζπανχκ μλέςκ πνέπεζ κα 

ακένπεηαζ ζημ 10% ηδξ ζοκμθζηήξ διενήζζαξ πνυζθδρδξ θίπμοξ (Nelms et al., 2010).  

 Χ-3 (Χιέβα-3) θζπανά μλέα (θζκμθεκζηυ μλφ): Σμ θζκμθεκζηυ μλφ, είκαζ  έκα ςιέβα-3 

θζπανυ μλφ, ηαζ εεςνείηαζ μοζζχδεξ θζπανυ μλφ επεζδή μζ άκενςπμζ δεκ δζαεέημοκ ηα 

έκγοια Γ12 ηαζ Γ15 δεζαημονάζεξ πμο είκαζ απαναίηδηα  βζα  κα πνμζηεεεί μ δζπθυξ 

δεζιμφξ ζε αοηυ θζπανυ μλφ ιε ημοξ 18-άκεναηεξ. Γφμ επζπθέμκ θζπανά μλέα ημ 

εζημζζπεκηακμσηυ μλφ (ΔΡΑ) ηαζ  ημ δεηαελακζζηυ μλφ (DHA) - εεςνμφκηαζ οπυ υνμοξ 

μοζζχδδ θζπανά μλέα, επεζδή δ ζφκεεζδ ημοξ ελανηάηαζ απυ ηζξ επανηείξ πμζυηδηεξ 

θζκμθεκζημφ μλέμξ. Σα EPA δζαδναιαηίγμοκ πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ ζε ηοηηανζηέξ 

δζενβαζίεξ, ζηδκ αββεζμζοζημθή, ηδκ αββεζμδζαζημθή, ηδ θεζημονβία ηςκ 
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αζιμπεηαθίςκ, ηδκ απυηνζζδ ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ, ηαζ ηδκ θθεβιμκχδδ 

απυηνζζδ (Nelms et al., 2010). Σα πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα ς-3 δεκ έπμοκ άιεζμ 

οπμπμθδζηενμθαζιζηυ απμηέθεζια, ςζηυζμ, δ ηαηηζηή ηαηακάθςζδ ρανζμφ 

ζοζπεηίγεηαζ ιε ιεζςιέκμ ηίκδοκμ ηανδζαββεζαηχκ κμζδιάηςκ (Catapano et al., 2011). 

 Πμθοαηυνεζηα Λζπανά Ολέα: Σα πμθοαηυνεζηα θζπανά  έπμοκ ηδκ ηονίανπδ 

πμζυηδηα ηςκ θζπανχκ μλέςκ πμο πενζέπμοκ πενζζζυηενμοξ απυ έκακ δζπθυ δεζιυ 

ζηζξ πδιζηέξ δμιέξ ημοξ. ηδκ ηοπζηή αιενζηακζηή δζαηνμθή, αοηά ηα θζπανά μλέα 

είκαζ ηονίςξ ς-6 θζκεθασηυ μλφ, ημ μπμίμ είκαζ έκα ααζζηυ θζπανυ μλφ. Γζα ηα 

πμθοαηυνεζηα θζπανά, πδβέξ είκαζ  ηα έθαζα απυ θαπακζηά, υπςξ ανααμζζηέθαζμ, 

ααιααηέθαζμ, ζυβέθαζμ  ηαζ άθθα. ηακ οπμηαείζημφκ ηα ημνεζιέκα θζπανά μλέα, 

έπμοκ ζοκδεεεί ιε ηδ ιείςζδ ηδξ LDL ηαζ ζοκδέμκηαζ ιε ιεζςιέκμ ηίκδοκμ 

ηανδζαββεζαηήξ κυζμο. φιθςκα ιε ημ Department of Health and Human Services δ 

διενήζζα πνυζθδρδ πμθοαηυνεζηςκ θζπανχκ μλέςκ πνέπεζ κα ακένπεηαζ ζημ 20% 

ηδξ ζοκμθζηήξ διενήζζαξ πνυζθδρδξ θίπμοξ (Nelms et al., 2010).  

 Υμθδζηενίκδ: Οζ άκενςπμζ έπμοκ ιζα ζοκεπή απαίηδζδ βζα πμθδζηενυθδ, ηαεχξ είκαζ 

έκαξ πνυδνμιμξ βζα ηζξ πενζζζυηενεξ μνιυκεξ, υπςξ ηα μζζηνμβυκα ηαζ δ 

ηεζημζηενυκδ ηαζ ηδκ πνμαζηαιίκδ ηδξ αζηαιίκδξ D (dehydrocholesterol). Ζ 

πμθδζηενυθδ είκαζ επίζδξ έκα ζδιακηζηυ ζοζηαηζηυ ηςκ ηοηηανζηχκ ιειανακχκ ηαζ 

άθθςκ ηοηηανζηχκ δμιχκ. Ζ ζοκμθζηή διενήζζα απμννυθδζδ ηδξ πμθδζηενυθδξ ηαζ 

ζφκεεζδξ είκαζ πενίπμο 1000 mg / διένα (Nelms et al., 2010). ηδκ πενίπηςζδ υιςξ 

οπενθζπζδαζιζχκ ηαζ πνμδβμφιεκμο CVD δ πνυζθδρδ ηδξ πμθδζηενυθδξ ζηδ 

δζαηνμθή εα πνέπεζ ζδακζηά κα είκαζ <300mg / διένα (Catapano et al., 2011). Απυ ηδκ 

άθθδ Σμ Δεκζηυ Πνυβναιια Δηπαίδεοζδξ βζα ηδ Υμθδζηενυθδ ζοκζζηά ζήιενα ιζα 

πνυζθδρδ θζβυηενμ απυ 200 mg / διένα (Nelms et al., 2010).  

 Γζαζηδηζημί Τδαηάκεναηεξ ηαζ Φοηζηέξ Ίκεξ: Ζ ηαηακάθςζδ οδαηακενάηςκ ιπμνεί κα 

ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 45 ηαζ 55% ηδξ ζοκμθζηήξ εκένβεζαξ. Ζ ηαηακάθςζδ θαπακζηχκ, 

μζπνίςκ, θνμφηςκ, λδνχκ ηανπχκ, ηαζ ηα δδιδηνζαηά μθζηήξ αθέζεςξ εα πνέπεζ κα 

εκεαννφκμκηαζ ζδζαίηενα, ιαγί ιε υθα ηα άθθα ηνυθζια πθμφζζα ζε θοηζηέξ ίκεξ ιε 

παιδθυ βθοηαζιζηυ δείηηδ. Μζα ηνμπμπμζδιέκδ ςξ πνμξ ημ θίπμξ δίαζηα πμο πανέπεζ 

25-40g ηςκ ζοκμθζηχκ δζαζηδηζηχκ ζκχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ημοθάπζζημκ 7-13g 

δζαθοηήξ ίκαξ, είκαζ ηαθά ακεηηή, απμηεθεζιαηζηή, ηαζ ζοκζζηάηαζ βζα ημκ έθεβπμ ηςκ 

θζπζδίςκ ημο πθάζιαημξ Ακηίεεηα, δεκ οπάνπεζ ηακέκαξ θυβμξ  βζα ηδ ζφζηαζδ ιζαξ 

πμθφ παιδθήξ ζε οδαηάκεναηεξ δζαηνμθή. Ζ πνυζθδρδ ζαηπάνςκ δεκ πνέπεζ κα 

οπενααίκεζ ημ 10% ηδξ ζοκμθζηήξ εκένβεζαξ (εηηυξ απυ ηδκ πμζυηδηα πμο είκαζ 
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πανμφζα ζε θοζζηά ηνυθζια υπςξ ηα βαθαηημημιζηά πνμσυκηα ηαζ ηα θνμφηα). Πζμ 

πενζμνζζηζηέξ ζοιαμοθέξ ζπεηζηά ιε ηα ζάηπανα ιπμνεί κα είκαζ πνήζζιεξ βζα 

εηείκμοξ πμο πνεζάγμκηαζ κα πάζμοκ αάνμξ ή ιε ορδθέξ ηζιέξ TG  ζημ πθάζια 

(Catapano et al., 2011). Σα ακαροηηζηά (ζυδα, εκενβεζαηά πμηά, αζηαιζκμφπμ κενυ) εα 

πνέπεζ κα ηαηακαθχκμκηαζ  ιε ιέηνμ απυ ημ βεκζηυ πθδεοζιυ ηαζ εα πνέπεζ κα 

πενζμνζζημφκ δναζηζηά ζε εηείκα ηα άημια ιε αολδιέκεξ ηζιέξ TG (Bernstein et al., 

2012). 

 Ξδνμί Κανπμί: Ζ ηαηακάθςζδ λδνχκ ηανπχκ έπεζ ζοζπεηζζηεί ιε ιεζςιέκμ ηανδζαηυ 

ηίκδοκμ. Αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ  ζοβηεηνζιέκδ ζφκεεζδ ηςκ θζπζδίςκ ημοξ (ορδθή ζε 

ALA, παιδθή ζε ημνεζιέκα θζπανά, ορδθή ζεαηυνεζηα θζπανά). ηακ οπμηαείζημφκ  

ηδκ  γςζηή πνςηεΐκδ, ιπμνμφκ εοκμσηά κα αεθηζχζμοκ  ηδ ζοκμθζηή πενζεηηζηυηδηα 

ζε ενεπηζηά ζοζηαηζηά ηδξ δίαζηαξ. Ζ ζφζηαζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηςκ λδνχκ ηανπχκ 

είκαζ πενίπμο 30 βν ακάθαημοξ λδνμφξ ηανπμφξ ηδκ διένα  ακηί βζα ηνυθζια πμο είκαζ 

πδβέξ ημνεζιέκςκ  θζπανχκ (Nelms et al., 2010).  

 ηενυθεξ (θοημζηενυθεξ): Οζ ηφνζεξ θοημζηενυθεξ είκαζ δ ζζημζηενυθδ, δ 

ηαιπεζηενυθδ, ηαζ δ ζηζβιαζηενυθδ ηαζ απακηχκηαζ ζηδ θφζδ ζηα θοηζηά έθαζα ηαζ, 

ζε ιζηνυηενεξ πμζυηδηεξ, ζηα θαπακζηά, ηα θνέζηα θνμφηα, ηα ηάζηακα, ηα 

δδιδηνζαηά ηαζ ηα υζπνζα. Ζ δζαζηδηζηή πνυζθδρδ Φοημζηενμθχκ  ηοιαίκεηαζ ηαηά 

ιέζμ υνμ ζηα 250 mg / διένα ζηδ Βυνεζα Δονχπδ ηαζ ζε ~500 mg / διένα ζηζξ πχνεξ 

ηδξ Μεζμβείμο. Οζ θοημζηενυθεξ ακηαβςκίγμκηαζ ηδ πμθδζηενυθδ βζα ηδκ εκηενζηή 

απμννυθδζδ, δζαιμνθχκμκηαξ έηζζ ηα επίπεδα TC. Οζ θοημζηενυθεξ έπμοκ πνμζηεεεί 

ηαζ ζε  θοηζηά έθαζα (ζηδ ιανβανίκδ, ημ αμφηονμ ηαζ ηα ιαβεζνζηά έθαζα), ηαεχξ ηαζ  

ζημ βζαμφνηζ ηαζ άθθα ηνυθζια. Ζ ηαεδιενζκή ηαηακάθςζδ 2g θοημζηενμθχκ 

ιπμνμφκ απμηεθεζιαηζηά κα δχζμοκ παιδθυηενεξ TC ηαζ LDL-C  ηζιέξ ηαηά 7-10%  

ιε εθάπζζηδ ή ηαιία επίδναζδ ζηδκ HDL-C ηαζ TG επίπεδα υηακ ηαηακαθχκεηαζ ιε 

ημ ηφνζμ βεφια. Μαηνμπνυκζα επζηήνδζδ είκαζ υιςξ ακαβηαία βζα κα εββοδεεί ηδκ 

αζθάθεζα ηδξ ηαηηζηήξ πνήζδξ ηςκ ειπθμοηζζιέκςκ  πνμσυκηςκ ιε  θοημζηενμθεξ. Ζ 

πζεακή ιείςζδ ηςκ ηανμηεκμεζδχκ ηαζ ηςκ θζπμδζαθοηχκ αζηαιζκχκ απυ ζηενυθεξ / 

ζηακυθεξ ιπμνμφκ κα πνμθδθεμφκ ιε ιζα δζαηνμθή πθμφζζα ζε αοηά ηα ενεπηζηά 

ζοζηαηζηά (Heavey, 2013). 

 Φοθθζηυ Ολφ: Σμ Φοθθζηυ μλφ ηαζ αζηαιίκδ Β12 είκαζ ηα απαζημφιεκα  ζοκέκγοια βζα 

ηδκ ιεηαηνμπή ημο αιζκμλέμξ μιμηοζηεΐκδ ζε ιεεεζμκίκδ. Έπεζ επακεζθδιιέκα 

παναηδνδεεί υηζ ηα ορδθά επίπεδα ηδξ μιμηοζηεΐκδξ ημο μνμφ ζοζπεηίγμκηαζ 

ανκδηζηά ιε ημκ ηίκδοκμ βζα ηανδζαββεζαηά , ηαζ έηζζ οπάνπεζ εκδζαθένμκ βζα ηδκ 
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ηνμπμπμίδζδ ηδξ δζαηνμθζηήξ πνυζθδρδξ μφημξ χζηε  κα ιεζςεεί μ  ηίκδοκμξ αοηυξ. 

Γζαηνμθζηή πνυζθδρδ θμθζημφ μλέμξ πνμηαθεί  παιδθυηενα επίπεδα μνμφ ηδξ 

μιμηοζηεΐκδξ, αθθά εθεβπυιεκεξ ιεθέηεξ δεκ ήηακ ζε εέζδ κα απμδείλμοκ  

επακεζθδιιέκα υηζ αοηυ αεθηζχκεζ πναβιαηζηά ηδκ έηααζδ ηςκ ηανδζαββεζαηχκ 

(Teasell et al., 2009). 

Γ. Ακηζαζιμπεηαθζαηή εεναπεία: 

Μυκμ ακ εκδείηκοηαζ ακηζπδηηζηή αβςβή, μζ αζεεκείξ εα πνέπεζ κα θαιαάκμοκ 

ακηζαζιμπεηαθζαηή εεναπεία βζα ηδ δεοηενμβεκή πνυθδρδ ημο  εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. ε 

ιεθέηεξ ζηζξ μπμίεξ ζοιιεηείπακ αζεεκείξ ορδθμφ ηζκδφκμο, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ εηείκςκ 

ιε έκα ζζημνζηυ αββεζαημφ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο, δ αζπζνίκδ ιείςζε ημκ ηίκδοκμ 

ιεηαβεκέζηενςκ αββεζαηχκ επεζζμδίςκ ζοκμθζηά ηαηά πενίπμο έκα ηέηανημ. Χζηυζμ, ιζα 

ιεηα-ακάθοζδ ηςκ δμηζιχκ εζδζηά ηδξ αζπζνίκδξ (έκακηζ ημο εζημκζημφ θανιάημο), πμο 

πενζμνίγεηαζ ζε αζεεκείξ ιε πνμδβμφιεκμ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ή πανμδζηυ ζζπαζιζηυ 

επεζζυδζμ, πνυηεζκε υηζ δ αζπζνίκδ ιεζχκεζ ημκ ηίκδοκμ βζα ιεηέπεζηα αββεζαηά πενζζηαηζηά 

ιυκμ ηαηά 13%. Οζ παιδθέξ δυζεζξ αζπζνίκδξ (ηοιαζκυιεκεξ απυ 75 έςξ 325 mg ακά διένα) 

θαίκεηαζ κα είκαζ ελίζμο απμηεθεζιαηζηέξ ιε ορδθυηενεξ δυζεζξ ζηδ ιείςζδ ημο ηζκδφκμο 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο, ιε παιδθυηενμ ηίκδοκμ βζα βαζηνεκηενζηέξ ημλζηέξ επζδνάζεζξ 

(Davis & Donnan, 2012). Τπάνπμοκ εκδείλεζξ υηζ δ πμνήβδζδ αζπζνίκδξ ζε αζεεκείξ ιε 

ζοιπηςιαηζηή ζηέκςζδ εκδμηνάκζαξ ανηδνίαξ είκαζ ελίζμο απμηεθεζιαηζηή ηαζ πζμ αζθαθήξ 

απυ ηδκ πμνήβδζδ ακηζπδηηζηχκ απυ ημο ζηυιαημξ (Μδθζχκδξ ηαζ ζοκ., 2009). 

 Ζ δζπονζδαιυθδ είκαζ ελίζμο απμηεθεζιαηζηή ιε ηδκ αζπζνίκδ. Ζ ηνζθθμογάθδ έπεζ 

παναπθήζζα απμηεθεζιαηζηυηδηα ιε ηδκ αζπζνίκδ ηαζ θζβυηενεξ πανεκένβεζεξ. ηδ ιεθέηδ 

CAPRIE (clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic events) ανέεδηε υηζ δ 

ηθμπζδμβνέθδ είκαζ εθαθνχξ πζμ απμηεθεζιαηζηή απυ ηδκ αζπζνίκδ ζε υ,ηζ αθμνά ηδκ 

πνυθδρδ αββεζαηχκ πενζζηαηζηχκ (RR 0.91; 95% CI 0.84-0.97). Πζεακυκ κα είκαζ πζμ 

απμηεθεζιαηζηή ζε αζεεκείξ ορδθμφ ηζκδφκμο (π.π. αζεεκείξ ιε ζζημνζηυ παθαζμφ ΑΔΔ, 

πενζθενζηή απμθναηηζηή ανηδνζμπάεεζα, ζοιπηςιαηζηή ζηεθακζαία κυζμ ή ζαηπανχδδ 

δζααήηδ).  

 Ο ζοκδοαζιυξ αζπζνίκδξ (38-300 mg διενδζίςξ) ηαζ δζπονζδαιυθδξ (200 mg 

αναδείαξ απμδέζιεοζδξ δζξ διενδζίςξ) έπεζ ανεεεί υηζ ιπμνεί κα ιεζχζεζ ημκ ηίκδοκμ 

αββεζαημφ εακάημο, ΑΔΔ ή ειθνάβιαημξ ημο ιομηανδίμο πενζζζυηενμ απυ ηδ ιμκμεεναπεία 

ιε αζπζνίκδ (RR 0.82; 95% CI 0.74- 0.91). Ζ θήρδ δζπονζδαιυθδξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ 

ηεθαθαθβία πμο υιςξ ιπμνεί κα απμθεοπεεί ιε ηδ ααειζαία αφλδζδ ηδξ πμνδβμφιεκδξ 
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δυζδξ. ε ζφβηνζζδ ιε ηδ ιμκμεεναπεία ιε ηθμπζδμβνέθδ, ζηδ ιεθέηδ MATCH, μ 

ζοκδοαζιυξ αζπζνίκδξ ηαζ ηθμπζδμβνέθδξ δεκ εθαηηχκεζ ημκ ηίκδοκμ ζζπαζιζημφ ΑΔΔ, 

ειθνάβιαημξ ημο ιομηανδίμο, αββεζαηήξ αζηζμθμβίαξ εακάημο, ή επακεζζαβςβήξ ζημ 

κμζμημιείμ. Ο ζοκδοαζιυξ αοηυξ ζπεηίγεηαζ ιε αολδιέκμ ηίκδοκμ ιείγμκμξ αζιμνναβίαξ.  

 φιθςκα ηαζ ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ιεθέηδξ CHARISMA μ ζοκδοαζιυξ αζπζνίκδξ 

- ηθμπζδμβνέθδξ δεκ ιεζχκεζ ημκ ηίκδοκμ ειθνάβιαημξ ημο ιομηανδίμο, ΑΔΔ, ή 

ηανδζαββεζαηήξ αζηζμθμβίαξ εακάημο ζε ζφβηνζζδ ιε ηδ ιμκμεεναπεία ιε αζπζνίκδ. 

Απμδεδεζβιέκα μ ζοκδοαζιυξ αζπζνίκδξ-ηθμπζδμβνέθδξ εθαηηχκεζ ημκ ηίκδοκμ κέςκ 

αββεζαηχκ πενζζηαηζηχκ ζε αζεεκείξ ιε μλφ ζηεθακζαίμ ζφκδνμιμ ή ημπμεέηδζδ ζηεθακζαίμο 

stent εκηυξ ημο πνμδβμφιεκμο 12ιδκμο (Μδθζχκδξ ηαζ ζοκ., 2009). Έπεζ πνμηαεεί 

αναποπνυεεζιδ πνήζδ ημο ζοκδοαζιμφ αζπζνίκδξ - ηθμπζδμβνέθδξ κςνίξ ιεηά ημ 

εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ή ημ πανμδζηυ ζζπαζιζηυ επεζζυδζμ, υηακ μ ηίκδοκμξ οπμηνμπήξ είκαζ 

ορδθυηενμξ (Davis & Donnan, 2012). Σέθμξ ζηδκ πνυζθαηα δδιμζζεοιέκδ ιεθέηδ ProFESS 

(Prevention Regimen for Effectively Avoiding Second Strokes) δ πμνήβδζδ ηθμπζδμβνέθδξ 

75 mg ιζα θμνά ηδκ διένα δεκ οπενηενμφζε ημο ζοκδοαζιμφ δζπονζδαιυθδξ 200 mg ηαζ 

αζπζνίκδξ 25 mg δφμ θμνέξ ηδκ διένα ζηδκ πνυθδρδ κέμο ΑΔΔ (Μδθζχκδξ ηαζ ζοκ., 2009).  

 Πένα απυ ημοξ ηνεζξ πνςηανπζημφξ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο ζδιακηζηυ είκαζ ακάθμβα ιε 

ηδκ παεμβέκεζα κα ηνμπμπμζδεμφκ ηαζ μζ ελήξ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο: 

Γ. Κμθπζηή ιανιανοβή ηαζ ακηζπδηηζηή εεναπεία: 

Ζ ημθπζηή ιανιανοβή πνμηαθεί ημοθάπζζημκ 15% ηςκ πενζπηχζεςκ ηςκ ζζπαζιζηχκ 

εβηεθαθζηχκ επεζζμδίςκ. Πνμζανιμβή ηδξ δυζδξ ηδξ αανθανίκδξ ήηακ δ ααζζηή πμνεία ηδξ 

εεναπείαξ. Μζα ιεηα-ακάθοζδ ιεθεηχκ πμο ζφβηνζκε ημ εζημκζηυ θάνιαημ ιε αανθανίκδ ή 

αζπζνίκδ έδεζλε ιεζχζεζξ ημο ηζκδφκμο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο 60% ηαζ 40%, ακηίζημζπα, ακ 

ηαζ αοηέξ ήηακ ηονίςξ δμηζιέξ πνςημβεκμφξ πνυθδρδξ. Ζ αανθανίκδ έπεζ επίζδξ θακεί κα 

είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηή απυ ηδκ αζπζνίκδ ή ημ ζοκδοαζιυ αζπζνίκδξ - ηθμπζδμβνέθδξ βζα 

ηδ δεοηενμβεκή πνυθδρδ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ζε αζεεκείξ ιε ημθπζηή ιανιανοβή 

(Davis & Donnan, 2012). 

Γζαηνμθζηή πανέιααζδ 

 Οζ αζεεκείξ πμο θαιαάκμοκ ακηζπδηηζηή εεναπεία ιε αανθανίκδ, εκδείηκοηαζ κα 

ιεζχζμοκ ηδκ πνυζθδρδ ηδξ δζαζηδηζηήξ αζηαιίκδξ Κ. ηυπμξ είκαζ ιζα ηαεδιενζκή 

πνυζθδρδ αζηαιίκδξ Κ ηδξ ηάλδξ ηςκ 90-120 ιg / διένα, απμθεφβμκηαξ ηδκ πμθφ ορδθυηενδ 

πνυζθδρδ (Zuchinali et al., 2012). 

Δ. αηπανχδδξ δζααήηδξ: 
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Ο ζαηπανχδδξ δζααήηδξ είκαζ έκαξ ζαθήξ πανάβμκηαξ ηζκδφκμο βζα ημ πνχημ εβηεθαθζηυ 

επεζζυδζμ, αθθά ηα ζημζπεία πμο οπμζηδνίγμοκ ημ δζααήηδ ςξ πανάβμκηα ηζκδφκμο βζα 

οπμηνμπζάγμκ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ είκαζ πζμ αναζά. Ο ζαηπανχδδξ δζααήηδξ θαίκεηαζ κα 

είκαζ έκαξ ακελάνηδημξ πνμβκςζηζηυξ δείηηδξ βζα πζεακυ οπμηνμπζάγμκ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ 

ηαζ ζε ιεθέηεξ ααζζζιέκεξ ζημκ πθδεοζιυ, ηαζ 9,1% ηςκ επακαθαιαακυιεκςκ εβηεθαθζηχκ 

επεζζμδίςκ έπεζ εηηζιδεεί υηζ απμδίδμκηαζ ζημ δζααήηδ. Ζ ιεθέηδ PROactive (PROspective 

pioglitAzone Clinical Trial In macroVascular Events) ήηακ ιζα  ιεθέηδ ζηδκ μπμία 

ζοιιεηείπακ 5238 αζεεκείξ ιε δζααήηδ ηφπμο 2 ηαζ ζζημνζηυ αεδνςιαηζηήξ κυζμο πμο πήνακ 

αβςβή ιε πζμβθζηαγυκδ ή εζημκζηυ θάνιαημ. Μεηαλφ ηςκ αζεεκχκ ιε ζζημνζηυ ΑΔΔ (486 

αζεεκείξ ζε ηάεε μιάδα), δ πζμβθζηαγυκδ μδήβδζε ζε μνζαηά ηαθφηενα απμηεθέζιαηα ζε υηζ 

αθμνά ημ εάκαημ ηαζ ηα ιείγμκα αββεζαηά πενζζηαηζηά (HR 0.78; 95% CI 0.60-1.02; 

P=0.067). Πεναζηένς ακάθοζδ ηςκ εονδιάηςκ ηδξ ιεθέηδξ έδεζλε υηζ δ εεναπεία ιε 

πζμβθζηαγυκδ ιείςζε ζδιακηζηά ηα εακαηδθυνα ηαζ ηα ιδ εακαηδθυνα ΑΔΔ (HR 0.53; 95% 

CI 0.34-0.85; P=0.0085) (Kernan et al., 2014). 

Γζαηνμθζηή πανέιααζδ 

Ο ζηυπμξ ηδξ δζαηνμθζηήξ πανέιααζδξ είκαζ κα οπμζηδνίλεζ ηαζ κα δζεοημθφκεζ ημκ ηνυπμ 

γςήξ ηαζ ηζξ αθθαβέξ ζηδ ζοιπενζθμνά ηςκ αζεεκχκ πμο εα μδδβήζμοκ ζε αεθηζςιέκμ 

ιεηααμθζηυ έθεβπμ. ηδκ πενίπηςζδ ημο δζααήηδ ηφπμο ΗΗ μζ πζμ ζοπκέξ ιέεμδμζ δζαηνμθζηήξ 

δζαβκχζδξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ οπεναμθζηή πνυζθδρδ εκένβεζαξ, ηδκ ακεπανηή πνυζθδρδ 

οβνχκ, ηδκ οπεναμθζηή πνυζθδρδ θίπμοξ, ηδκ αηαηάθθδθδ πνυζθδρδ θζπχκ ή 

οδαηακενάηςκ, ηδκ αζοκεπή πνυζθδρδ οδαηακενάηςκ, ηδκ ακεπανηή πνυζθδρδ θοηζηχκ 

ζκχκ, ηδ ιεηααμθή ζηζξ ηζιέξ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ ελεηάζεςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δζαηνμθή, 

ηδκ  αθθδθεπίδναζδ ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ ηςκ θανιάηςκ, ηδκ φπανλδ οπεναάθθμκημξ αάνμοξ ή 

παποζανηίαξ ηαζ ηδκ ελέηαζδ ημο ηνυπμο γςήξ ημο αζεεκμφξ, ηζξ ζηάζεζξ ημο ζε εέιαηα πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δζαηνμθή ηαζ ηδκ πνμεοιία ημο βζα ηδκ αθθαβή ημο δζαζημθμβίμο ηαζ ημο 

ηνυπμο γςήξ ημο (Nelms et al., 2010).  

 Ζ ιείςζδ ηδξ A1C ζε πενίπμο 7% ή θζβυηενμ έπεζ απμδεζπεεί υηζ ιεζχκεζ ηζξ 

ιζηνμαββεζαηέξ επζπθμηέξ ημο δζααήηδ, ηαζ, εάκ εθανιμζημφκ αιέζςξ ιεηά ηδ δζάβκςζδ ημο 

δζααήηδ, ζοκδέμκηαζ ιε ηδ ιαηνμπνυκζα ιείςζδ ηδξ ιαηνμαββεζαηήξ κυζμο. Χξ εη ημφημο, 

έκαξ θμβζηυξ ζηυπμξ A1C βζα πμθθμφξ ιδ εβηφμοξ εκήθζηεξ είκαζ <7% (American Diabetes 

Association, 2014). 

 Γζαπείνζζδ αάνμοξ: Σμ οπεναμθζηυ αάνμξ ηαζ δ παποζανηία ζοκδέμκηαζ ζηεκά ιε 

ηδκ ακάπηολδ ημο Γ (ΗΗ). Δπζπθέμκ, δ παποζανηία είκαζ έκαξ ακελάνηδημξ 
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πανάβμκηαξ ηζκδφκμο βζα ηδκ οπένηαζδ, ηδ δοζθζπζδαζιία, ηαζ ηα ηανδζαββεζαηά 

κμζήιαηα, ηδκ ηφνζα αζηία ημο εακάημο ζε αζεεκείξ ιε δζααήηδ. Μέηνζα απχθεζα 

αάνμοξ αεθηζχκεζ ημ βθοηαζιζηυ έθεβπμ ηαζ ιεζχκεζ ημκ ηανδζαββεζαηυ ηίκδοκμ. Χξ 

εη ημφημο, δ απχθεζα αάνμοξ ζοκζζηάηαζ βζα ηα άημια ιε ΓΜ> 25,0 kg / m
2
. 

οκζζηχκηαζ αθθαβέξ ζημκ ηνυπμ γςήξ πμο πενζθαιαάκμοκ ηδ ιείςζδ ηδξ 

πνυζθδρδξ εκένβεζαξ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ ζςιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ (Nelms et 

al., 2010). 

 Τδαηάκεναηεξ: Δπεζδή δ ζοκμθζηή πμζυηδηα ηςκ δζαζηδηζηχκ οδαηακενάηςκ είκαζ 

έκαξ ζζπονυ πνμβκςζηζηυ πανάβμκηαξ ηδξ βθοηαζιζηήξ ακηίδναζδξ, δ 

παναημθμφεδζδ ηςκ ζοκμθζηχκ βναιιανίςκ ηςκ οδαηακενάηςκ είκαζ δ 

ζηναηδβζηή βζα ηδκ επίηεολδ βθοηαζιζημφ εθέβπμο. Γίαζηεξ πμο είκαζ παιδθέξ ζε 

οδαηάκεναηεξ δεκ πνμηείκμκηαζ, επεζδή μζ οδαηάκεναηεξ είκαζ ζδιακηζηέξ πδβέξ 

εκένβεζαξ, οδαημδζαθοηχκ αζηαιζκχκ ηαζ ζπκμζημζπείςκ ηαζ θοηζηχκ ζκχκ. 

Λζβυηενα απυ 130 βναιιάνζα οδαηακενάηςκ ακά διένα δεκ ζοκζζηάηαζ επεζδή μ 

εβηέθαθμξ ηαζ ημ ηεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια έπμοκ ιζα απυθοηδ απαίηδζδ βζα ηδ 

βθοηυγδ ςξ πδβή εκένβεζαξ (Nelms et al., 2010). 

 Πνςηεΐκδ: Ζ πνυζθδρδ θοηζηχκ πνςηεσκχκ πμο οπενααίκεζ ημ 20% ηδξ 

εκενβεζαηήξ πνυζθδρδξ ιπμνεί κα είκαζ έκαξ πανάβμκηαξ ηζκδφκμο βζα ηδκ 

ακάπηολδ ημο κεθνμπάεεζαξ. Ζ πνυζθδρδ πνςηεΐκδξ βζα ηα άημια ιε δζααήηδ πμο 

έπμοκ κεθνμπάεεζα δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ηα 0,8 g / kg ή ~ 10% ηςκ ζοκμθζηχκ 

kcal (Nelms et al., 2010). 

 Λζπανά: Ο ζηυπμξ ηδξ δζαζηδηζηήξ πνυζθδρδξ ημο θίπμοξ (πμζυηδηα ηαζ είδμξ) βζα 

ηα άημια ιε δζααήηδ είκαζ δ ίδζα υπςξ ηαζ βζα άημια πςνίξ δζααήηδ πμο έπμοκ 

ζζημνζηυ ηανδζαββεζαηήξ κυζμο. Ζ ζοκμθζηή πνυζθδρδ θίπμοξ δεκ πνέπεζ κα 

οπενααίκεζ ημ 25% έςξ 35% ημο ζοκυθμο ηςκ kcal, ηαζ δ πνυζθδρδ ημνεζιέκμο 

θίπμοξ δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ημ 7%. Ζ πνυζθδρδ ηςκ trans θζπανχκ μλέςκ 

πνέπεζ κα είκαζ δ εθάπζζηδ (Nelms et al., 2010). 

 Φοηζηέξ ίκεξ: οκζζηχκηαζ ιία πμζηζθία ηνμθίιςκ πμο πενζέπμοκ θοηζηέξ ίκεξ υπςξ 

υζπνζα ηαζ πθμφζζα ζε θοηζηέξ ίκεξ δδιδηνζαηά (≥5 g θοη. ίκεξ / ιενίδα), ηαεχξ 

ηαζ θνμφηα, θαπακζηά ηαζ ηα πνμσυκηα μθζηήξ αθέζεςξ. Σνυθζια πμο πενζέπμοκ 

ακεεηηζηά άιοθα, ηαζ πδηηίκεξ θαίκεηαζ κα έπμοκ ημ ιεβαθφηενδ εεηζηή επίδναζδ 

ζηα επίπεδα ηδξ βθοηυγδξ ημο μνμφ ηαεχξ επζαναδφκεηαζ δ απμννυθδζδ ηδξ 

βθοηυγδξ απυ ημ ιζηνυ έκηενμ. Σα ηνυθζια πμο έπμοκ ορδθυηενεξ πμζυηδηεξ ζε 

αοημφξ ημοξ ηφπμοξ ημο ζκχκ είκαζ ηα υζπνζα, ηα θνμφηα, ηα θαπακζηά, ηαζ δ 
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ανχιδ. Οζ δζαζηδηζηέξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ ηςκ ΖΠΑ πνμηείκμοκ ηδκ 

ηαηακάθςζδ 14 gr θοηζηχκ ζκχκ βζα ηάεε 1.000 kcal, εκχ μ Ονβακζζιυξ Σνμθίιςκ 

ηαζ δζαηνμθήξ ζοκζζηά υηζ μζ άκδνεξ ηάης ηςκ 50 εηχκ κα ηαηακαθχκμοκ 38 

βναιιάνζα θοηζηχκ ζκχκ / διένα ηαζ μζ βοκαίηεξ ηαηακαθχκμοκ 25 βναιιάνζα 

θοηζηχκ ζκχκ / διένα (Nelms et al., 2010). 

Σ. Γζαηαναπέξ ηδξ ακαπκμήξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο φπκμο: 

Οζ δζαηαναπέξ ηδξ ακαπκμήξ ζημκ φπκμ απμηεθμφκ ηυζμ πανάβμκηα ηζκδφκμο υζμ ηαζ 

ζοκέπεζα ημο ΑΔΔ ηαζ ζοζπεηίγμκηαζ ιε δοζιεκέζηενδ ιαηνμπνυεεζιδ έηααζδ ηαζ 

αολδιέκδ εκδζζιυηδηα. Πενζζζυηενμζ απυ ημ 50% ηςκ αζεεκχκ ιε ΑΔΔ ειθακίγμοκ 

δζαηαναπέξ ηδξ ακαπκμήξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο φπκμο, ζδζαίηενα ημο ηφπμο ηδξ απμθναηηζηήξ 

οπκζηήξ άπκμζαξ. Ζ ηαηάζηαζδ αοηή ιπμνεί κα αεθηζςεεί αοηυιαηα ζηδ ζοκέπεζα, εκδέπεηαζ 

υιςξ κα πνεζαζηεί ακηζιεηχπζζδ. Ζ ζοκεπήξ πμνήβδζδ μλοβυκμο ιε ιάζηα εεηζηήξ πίεζδξ 

(CPAP) απμηεθεί ηδ εεναπεία εηθμβήξ ζηδκ απμθναηηζηή οπκζηή άπκμζα. Ζ πμνήβδζδ 

μλοβυκμο ηζ άθθμζ ηφπμζ αενζζιμφ ιπμνεί κα είκαζ απμηεθεζιαηζημί ηαζ ζε άθθεξ ιμνθέξ 

δζαηαναπχκ ηδξ ακαπκμήξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο φπκμο (π.π. ηεκηνζηήξ αζηζμθμβίαξ) (European 

Stroke Organization, 2008). 

Ε. Υεζνμονβζηή ηαζ Αββεζμπθαζηζηή: 

φιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ ηαηεοεοκηήνζεξ μδδβίεξ, δ ηανςηζδζηή εκδανηδνεηημιή 

ζοκζζηάηαζ ζε αζεεκείξ ιε ζηέκςζδ 70–99%. Οζ εκδανηδνεηημιέξ πνέπεζ κα εηηεθμφκηαζ 

ιυκμ ζε ηέκηνα ιε πμζμζηά πενζεβπεζνδηζηχκ επζπθμηχκ (ΑΔΔ, εάκαημξ) ιζηνυηενα ημο 6%. 

Μεηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ΑΔΔ, ζοκζζηάηαζ ημ ηαπφηενμ δοκαηυ (ζδακζηά ιέζα ζηζξ πνχηεξ δφμ 

εαδμιάδεξ) δ δζεκένβεζα ηανςηζδζηήξ εκδανηδνεηημιήξ. Ζ ηανςηζδζηή εκδανηδνεηημιή 

ιπμνεί κα έπεζ έκδεζλδ ηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζπηχζεζξ αζεεκχκ ιε ζηέκςζδ 50–69% ηαζ 

δε ζοκζζηάηαζ ζε αζεεκείξ ιε ζηέκςζδ ιζηνυηενδ ημο 50%. Ζ πμνήβδζδ ακηζαζιμπεηαθζαηήξ 

αβςβήξ είκαζ απαναίηδηδ πνζκ ηαζ ιεηά ηδ πεζνμονβζηή επέιααζδ. Σέθμξ, δ εκδμαββεζαηή 

αββεζμπθαζηζηή ηδξ ηανςηίδαξ ιε ή πςνίξ ημπμεέηδζδ stent ζοκζζηάηαζ ζε επζθεβιέκμοξ 

αζεεκείξ. Οζ αζεεκείξ εα πνέπεζ κα θαιαάκμοκ αιέζςξ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο stent ηαζ βζα 

δζάζηδια ημοθάπζζημκ 1 ιήκα ζοκδοαζιυ αζπζνίκδξ ηαζ ηθμπζδμβνέθδξ (Μδθζχκδξ ηαζ ζοκ., 

2009). 

Ζ. Ακμζηηυ Χμεζδέξ Σνήια (Patent foramen ovale - PFO): 

Ακαθμνέξ πενζπηχζεςκ ηαζ πνμμπηζηέξ ιεθέηεξ ζοζπεηίγμοκ ηδκ φπανλδ ακμζηημφ ςμεζδμφξ 

ηνήιαημξ ιε ηνοπμβεκή ΑΔΔ ζε ιζηνυηενδξ ηαζ ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ αζεεκείξ. Γφμ 
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πθδεοζιζαηέξ ιεθέηεξ είπακ πανυιμζα απμηεθέζιαηα πςνίξ υιςξ κα ηεηιδνζχκμοκ 

ζδιακηζηή ζοζπέηζζδ. ε αζεεκείξ ιε ακμζηηυ ςμεζδέξ ηνήια μ ζοκμθζηυξ ηίκδοκμξ 

οπμηνμπήξ είκαζ ιζηνυξ. ηακ υιςξ ημ ακμζηηυ ςμεζδέξ ηνήια ζοκδοάγεηαζ ιε ακεφνοζια 

ημο ιεζμημθπζημφ δζαθνάβιαημξ, εοζηαπζακή ααθαίδα, δίηηομ Chiari ή ημ ακμζηηυ ςμεζδέξ 

ηνήια δζαπζζηχκεηαζ ζε αζεεκείξ πμο έπμοκ οπμζηεί πενζζζυηενα ημο εκυξ ΑΔΔ, ηυηε μ 

ηίκδοκμξ οπμηνμπήξ είκαζ ζδιακηζηυξ. ηζξ πενζπηχζεζξ πμο ακαθένεδηακ είκαζ δοκαηή δ 

εκδμαββεζαηή ζφβηθεζζδ ημο ακμζηημφ ςμεζδμφξ ηνήιαημξ ιε ή πςνίξ ακεφνοζια ημο 

ιεζμημθπζημφ δζαθνάβιαημξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ εκδέπεηαζ κα εθαηηχκεηαζ μ ηίκδοκμξ κέμο 

ΑΔΔ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδ θανιαηεοηζηή εεναπεία. Γζα ημ εέια αοηυ δεκ οπάνπμοκ 

ηοπαζμπμζδιέκεξ ιεθέηεξ (European Stroke Organization, 2008). 

Θ. Θεναπεία οπμηαηάζηαζδξ ιε μζζηνμβυκα ζε βοκαίηεξ ιεηαειιδκμπαοζζαηήξ δθζηίαξ: 

Ζ εεναπεία μνιμκζηήξ οπμηαηάζηαζδξ δεκ πνμθοθάζζεζ απυ ημκ ηίκδοκμ αββεζαηχκ 

πενζζηαηζηχκ ηαζ εκδεπμιέκςξ κα αολάκεζ ηδ αανφηδηα ηςκ ΑΔΔ (Lisabeth & Bushnell, 2012). 

Η. Αθθαβή ηνυπμο γςήξ: 

Παναηδνδηζηέξ ιεθέηεξ ζε αζεεκείξ ιε ζζημνζηυ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο δείπκμοκ υηζ μζ 

οβζεζκέξ ζοιπενζθμνέξ ζημκ ηνυπμ γςήξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ηαηηζηήξ άζηδζδξ ηαζ 

ηδξ απμπήξ απυ ημ ηάπκζζια ηαζ ηδξ ζςζηήξ δζαηνμθήξ, ζοκδέμκηαζ ιε ιεζςιέκδ 

εκδζζιυηδηα (Davis & Donnan, 2012). Τπάνπμοκ ζζπονέξ εκδείλεζξ υηζ ημ ηάπκζζια είκαζ έκαξ 

ζδιακηζηυξ ακελάνηδημξ πανάβμκηαξ ηζκδφκμο βζα ζζπαζιζηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. 

Τπάνπμοκ επίζδξ, υθμ ηαζ πενζζζυηενεξ εκδείλεζξ υηζ δ έηεεζδ ζε πενζααθθμκηζημφξ ηαπκμφξ 

ηαζ ημ παεδηζηυ ηάπκζζια αολάκμοκ ημκ ηίκδοκμ βζα ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο εβηεθαθζημφ. θα ηα δζαεέζζια δεδμιέκα αθμνμφκ ηδκ 

πνςημβεκή πνυθδρδ. Σα δεδμιέκα αοηά ζε βεκζηέξ βναιιέξ οπμζηδνίγμοκ ηδ δζαημπή ημο 

ηαπκίζιαημξ ηαζ εθανιυγμκηαζ ζε άημια πμο έπμοκ ήδδ οπμζηεί εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ή 

πανμδζηυ ζζπαζιζηυ επεζζυδζμ (Goldstein et al., 2011). Πανυιμζα, εκχ δεκ οπάνπμοκ δεδμιέκα 

ζπεηζηά ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ ιείςζδξ ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ ζηδ δεοηενμβεκή πνυθδρδ, 

ακαιέκεηαζ ζδιακηζηυ υθεθμξ απυ ηδκ εοενβεηζηή επίδναζδ ημο εθέβπμο ημο αάνμοξ ζηδ 

νφειζζδ ηςκ παναβυκηςκ ηζκδφκμο (ανηδνζαηή πίεζδ, θζπίδζα, βθοηυγδ μνμφ) (πζκ. 6.3) 

(Μδθζχκδξ ηαζ ζοκ., 2009). 

Γζαηνμθζηή πανέιααζδ 

Οζ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο πμο ζοιαάθθμοκ ζημ 90% ηςκ ζοκμθζηχκ πενζζηαηζηχκ ηςκ 

εβηεθαθζηχκ επεζζμδίςκ είκαζ δ οπένηαζδ, δ ακεοβζεζκή δζαηνμθή, δ έθθεζρδ ζςιαηζηήξ 
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άζηδζδξ, δ οπεναμθζηή ηαηακάθςζδ αθημυθ, ημ ροπμημζκςκζηυ ζηνεξ, δ ημθπζηή 

ιανιανοβή, ημ ηάπκζζια, δ ορδθή πμθδζηενυθδ ηαζ μ δζααήηδξ.  

 

 

Πίλαθαο 6.3: Σξόπνο δσήο θαη επηινγέο ηξνθίκσλ γηα ηε δηαρείξηζε  ηνπ ζπλνιηθνύ θαξδηαγγεηαθνύ  

θηλδύλνπ (Catapano et al., 2011) 

Οη δηαηξνθηθέο ζπζηάζεηο πξέπεη λα ιακβάλνπλ πάληα ππόςε ηηο ηνπηθέο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο, σζηόζν, ζα πξέπεη λα πξνσζεζεί ην ελδηαθέξνλ γηα πγηεηλέο επηινγέο 

ηξνθίκσλ από άιινπο πνιηηηζκνύο. 

Πξέπεη λα θαηαλαιώλεηαη κηα επξεία πνηθηιία ηξνθίκσλ. Ζ ελεξγεηαθή πξόζιεςε 

πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη γηα ηελ πξόιεςε ηνπ ππεξβνιηθνύ βάξνπο θαη ηεο 

παρπζαξθίαο. 

Θα πξέπεη λα ελζαξξπλζεί ε θαηαλάισζε θξνύησλ, ιαραληθώλ, νζπξίσλ, μεξώλ 

θαξπώλ, δεκεηξηαθώλ νιηθήο άιεζεο θαη ςσκηνύ, ςαξηώλ (θπξίσο ιηπαξώλ). 

Σα θνξεζκέλα ιίπε ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ κε ηα παξαπάλσ ηξόθηκα θαη κε 

κνλναθόξεζηα θαη πνιπαθόξεζηα ιίπε από θπηηθέο πεγέο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε 

πξόζιεςε ελέξγεηαο από νιηθό ιίπνο ζε <35% ηεο ελέξγεηαο, από θνξεζκέλν ιίπνο ζε 

<7% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο, από ηξαλο ιηπαξά ζε <l % ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο, θαη ε 

δηαηηεηηθή ρνιεζηεξόιε ζε <300 mg / εκέξα. 

Ζ πξόζιεςε αιαηηνύ ζα πξέπεη λα κεησζεί θάησ από 5 g / εκέξα, κε ηελ απνθπγή ηνπ 

επηηξαπέδηνπ αιαηηνύ θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αιαηηνύ ζην καγείξεκα, θαη επηιέγνληαο 

θξέζθα ή θαηεςπγκέλα αλάιαηα ηξόθηκα. Πνιιά επεμεξγαζκέλα ηξόθηκα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ςσκηνύ έρνπλ πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε αιάηη. 

Γηα εθείλνπο πνπ πίλνπλ νηλνπλεπκαηώδε πνηά, ζα πξέπεη λα ζπλίζηαηαη κεηξηνπάζεηα 

(<10-20 g / εκέξα γηα ηηο γπλαίθεο θαη <20-30 g / εκέξα γηα ηνπο άλδξεο) θαη νη αζζελείο 

κε ππεξηξηγιπθεξηδαηκία πξέπεη λα απέρνπλ. 

Ζ πξόζιεςε πνηώλ θαη ηξνθίκσλ κε πξόζζεηα ζάθραξα, ηδηαίηεξα αλαςπθηηθά, ζα 

πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη, ηδηαίηεξα γηα αζζελείο κε ππεξηξηγιπθεξηδαηκία. 

Ζ ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα πξέπεη λα ελζαξξπλζεί, κε ζηόρν ηελ ηαθηηθή ζσκαηηθή 

άζθεζε γηα ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά / εκέξα, θάζε κέξα. 

Θα πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε ρξήζε θαη ε έθζεζε ζε πξντόληα θαπλνύ. 

 

 Έηζζ, δ ηαηάθθδθδ δεοηενμβεκήξ πνυθδρδ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο απαζηεί 

ηνμπμπμίδζδ αοηχκ ηςκ παναβυκηςκ ηζκδφκμο ιέζς ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πανέιααζδξ. 

Τπάνπμοκ δζάθμνεξ εηπαζδεοηζηέξ ηεπκζηέξ ηςκ επαββεθιαηζχκ οβείαξ πμο ιπμνεί κα 

οζμεεηδεμφκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ αθθαβχκ ζημκ ηνυπμ γςήξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ιεηά 

απυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ (Sa et al., 2013). 
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 Γζαπείνζζδ αάνμοξ: θμζ μζ αζεεκείξ ιε πανμδζηυ ζζπαζιζηυ επεζζυδζμ ή εβηεθαθζηυ 

επεζζυδζμ εα πνέπεζ κα εθέβπμκηαζ βζα ηδκ φπανλδ παποζανηίαξ ιε ηδ ιέηνδζδ ημο ΒΜΗ. 

Άημια οπέναανα εεςνμφκηαζ εηείκα ιε  ΒΜΗ ≥25 έςξ <30 kg / m2 ηαζ δ παποζανηία 

μνίγεηαζ ςξ ημ ΒΜΗ ≥30 kg / m2. Ζ παποζανηία ζοκδέεηαζ επίζδξ ιε αολδιέκμ ηίκδοκμ 

βζα εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ (βζα ηάεε 1 kg / m2 αφλδζδ ημο  ΒΜΗ, μ  ηίκδοκμξ  βζα 

εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ αολάκεηαζ ηαηά 5%). ιςξ, ιεηαλφ ηςκ αζεεκχκ ιε 

εβηαηεζηδιέκδ αββεζαηή εβηεθαθζηή κυζμ, μζ ζοκέπεζεξ ηδξ παποζανηίαξ είκαζ πζμ 

αιθζθεβυιεκεξ ηαζ υπζ ηυζμ ηαθά εδναζςιέκεξ. Σμ 18% έςξ 44% ηςκ αζεεκχκ ιε 

πνυζθαημ πανμδζηυ ζζπαζιζηυ επεζζυδζμ ή ζζπαζιζηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ έπεζ 

δζαβκςζεεί ιε παποζανηία. Ζ αφλδζδ ηδξ παποζανηίαξ ιεηαλφ ηςκ αζεεκχκ ιε 

πανμδζηυ ζζπαζιζηυ επεζζυδζμ ή αββεζαηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ 

αφλδζδ ηςκ αββεζαηχκ παναβυκηςκ ηζκδφκμο. Πανά αοηή ηδ ζπέζδ, πάκηςξ, δ 

παποζανηία δεκ έπεζ ηαεζενςεεί ςξ πανάβμκηαξ ηζκδφκμο βζα επακαθαιαακυιεκμ 

εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, ηα απμηεθέζιαηα ηςκ πνυζθαηςκ ιεθεηχκ 

δείπκμοκ υηζ μζ παπφζανημζ αζεεκείξ ιε εβηεθαθζηυ είπακ ηάπςξ παιδθυηενμ ηίκδοκμ βζα 

έκα ζδιακηζηυ αββεζαηυ ζοιαάκ απυ υ, ηζ μζ θοζζμθμβζημφ αάνμοξ ή μζ παιδθμφ αάνμοξ  

αζεεκείξ. Αοηή δ απνμζδυηδηδ ζπέζδ ηδξ παποζανηίαξ ιε ηδκ αεθηίςζδ ηδξ  πνυβκςζδξ  

ιεηά απυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ έπεζ μκμιαζηεί ημ παπάδοξο ηηρ πασςζαπκίαρ. Σμ 

πανάδμλμ ηδξ παποζανηίαξ είκαζ ζδζαίηενα πενίπθμημ, επεζδή δ απχθεζα αάνμοξ 

ζπεηίγεηαζ ιε αεθηζχζεζξ ζε ζδιακηζημφξ πανάβμκηεξ ηανδζαββεζαημφ ηζκδφκμο, 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ δοζθζπζδαζιίαξ, ημο Γ, ηδξ ΑΠ, ηαζ ηςκ δεζηηχκ ηδξ 

θθεβιμκήξ. Πανά ηζξ απμδεδεζβιέκεξ εοενβεηζηέξ επζδνάζεζξ ηδξ απχθεζαξ αάνμοξ ζημοξ 

ηανδζαββεζαημφξ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο, δ πνδζζιυηδηα ηδξ απχθεζαξ αάνμοξ ζε αζεεκείξ 

ιε πνυζθαημ πανμδζηυ ζζπαζιζηυ επεζζυδζμ ή ζζπαζιζηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ηαζ δ 

παποζανηία είκαζ ααέααζδ (Andersen & Olsen, 2015). 

 Γζαηνμθή: Ζ επζδδιζμθμβία ηδξ δίαζηαξ ηαζ ηδξ δζαηνμθήξ ζε αζεεκείξ ιε πνυζθαημ 

ζζπαζιζηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ανίζηεηαζ ηάης απυ πζμ εκηαηζηή ένεοκα. Έηζζ υθα ηα 

απμηεθέζιαηα έπμοκ ςξ ζηυπμ ηδκ δδιζμονβία ηαηεοεοκηήνζςκ βναιιχκ βζα ηδκ ζηήνζλδ 

ηδξ πνμηαηανηηζηήξ δζαζηδηζηήξ ακηζιεηχπζζδξ. Ο ημιέαξ ηδξ δζαηνμθήξ ςξ πνμξ ηδκ 

δεοηενμβεκή πνυθδρδ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ επζθμβή ημο 

ηαηάθθδθμο δζαηνμθζημφ ιμκηέθμο. Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία αηυια πμο κα είκαζ 

δζαεέζζια ςξ πνμξ ηα  δζαηνμθζηά πνυηοπα ιεηαλφ ηςκ αζεεκχκ ιε πνυζθαημ ζζπαζιζηυ 

εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ή πανμδζηυ ζζπαζιζηυ επεζζυδζμ, ηαζ δεκ οπάνπμοκ αηυιδ 

δζαεέζζια επζδδιζμθμβζηά δεδμιέκα πμο κα ζοκδέμοκ ζοβηεηνζιέκεξ δζαηνμθζηέξ 
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ζοκήεεζεξ ιε ηδκ πνυβκςζδ ηδξ οπμηνμπήξ ή ηδξ επακάθδρδξ άθθςκ επεζζμδίςκ. Έηζζ, 

μζ ζοζηάζεζξ βζα ηδ δζαζηδηζηή ζοιπενζθμνά ιεηά απυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ή ΠΗΔ 

ακαβηαζηζηά ααζίγμκηαζ ζε ένεοκεξ απυ πθδεοζιμφξ πμο απμηεθμφκηαζ ηονίςξ απυ 

αζεεκείξ πςνίξ ζοιπηςιαηζηή αββεζαηή εβηεθαθζηή κυζμ. ημζπεία απυ ιεθέηεξ 

παναηήνδζδξ πμο αθμνμφκ ςξ επί ημ πθείζημκ ακενχπμοξ πςνίξ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ 

δείπκμοκ υηζ δ ηαηακάθςζδ ρανζμφ (1-4 ιενίδεξ / εαδμιάδα),  δ ηαηακάθςζδ θνμφηςκ 

ηαζ  θαπακζηχκ (≥3 ιενίδεξ / εαδμιάδα), θοηζηχκ ζκχκ, ημ εθαζυθαδμ ηαζ δ ιεζμβεζαηή 

δζαηνμθή ιπμνεί κα ζπεηίγεηαζ ιε ιεζςιέκμ ηίκδοκμ βζα εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. Ζ 

ηαηακάθςζδ πνςηεΐκδξ δεκ θαίκεηαζ κα ζπεηίγεηαζ ιε ηίκδοκμ βζα εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ 

(Kernan et al., 2014). 

Μεζμβεζαηή Γζαηνμθή 

Ζ ιεζμβεζαηή δζαηνμθή ααζίγεηαζ ζηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηδξ Κνήηδξ ηαζ ηδξ κυηζαξ 

Ηηαθίαξ, πμο παναηδνήεδηε υηζ εθανιυγμκηακ ηδκ πενίμδμ ημο 1960, ηαζ απμδίδεηαζ 

ζπδιαηζηά ιε ηδ ιμνθή ηδξ ποναιίδαξ, χζηε κα παναηηδνίζεζ ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα 

ηςκ εζδχκ δζαηνμθήξ ζε ιδκζαία, εαδμιαδζαία ηαζ ηαεδιενζκή αάζδ. Βαζζηά παναηηδνζζηζηά 

ηδξ ιεζμβεζαηήξ δζαηνμθήξ απμηεθμφκ ηα παναηάης (εζη 6,1) (Bach-Faiget al., 2011): 

1. Τρδθή ηαηακάθςζδ ηνμθίιςκ θοηζηήξ πνμέθεοζδξ υπςξ θνμφηα θαπακζηά, 

πνμσυκηα μθζηήξ άθεζδξ λδνμφξ ηανπμφξ  ηαζ υζπνζα. 

2. Τρδθυ πμζμζηυ ιμκμαηυνεζηςκ πνμξ ημνεζιέκα θζπανά μλέα. 

3. Μέηνζα ηαηακάθςζδ βάθαηημξ ηαζ βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ. 

4. Μέηνζα ηαηακάθςζδ πμοθενζηχκ ηαζ ρανζχκ. 

5. Ακηζηαηάζηαζδ πνμζεεηζηχκ θζπανχκ ιε εθαζυθαδμ. 

6. Μέηνζα ηαηακάθςζδ αζεακυθδξ (αθημυθ) ηαζ ηονίςξ ηυηηζκμ ηναζί ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ βεοιάηςκ. 

7. Μζηνή ηαηακάθςζδ ηνέαημξ ηαζ ηαηαζηεοαζιάηςκ. 

8. Μζηνή ηαηακάθςζδ βθοηχκ. 

9. Καεδιενζκή, ιέηνζαξ έκηαζδξ θοζζηή δναζηδνζυηδηα 

 ε ιζα πζμ  θεπημιενή ακάθοζδ, ηαηά ηδκ Nurses' Health Study, απμδείπεδηε υηζ ηα 

ηνακξ θζπανά (απυκηα ζηδκ παναδμζζαηή ιεζμβεζαηή δζαηνμθή) απυ ιενζηχξ οδνμβμκςιέκα 

θοηζηά έθαζα  ήηακ ηα πζμ ζπεηζηά  ιε ημκ ηίκδοκμ ηςκ ηανδζαηχκ παεήζεςκ, ηαζ ηα  

πμθοαηυνεζηα ηαζ ιμκμαηυνεζηα θζπανά (ζδζαζηένςξ πανυκηα ζηδκ  παναδμζζαηή 

ιεζμβεζαηή δζαηνμθή) ήηακ ακηζζηνυθςξ ζπεηζηά ιε ημκ ηίκδοκμ. Σα επζδδιζμθμβζηά 

ζημζπεία οπμζηήνζλακ επίζδξ ηζξ εοενβεηζηέξ επζδνάζεζξ απυ ηδκ  ορδθυηενδ πνυζθδρδ 
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θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ, δδιδηνζαηχκ μθζηήξ αθέζεςξ, ρανζχκ, ηαζ ηδκ ηαεδιενζκή 

ηαηακάθςζδ ιέηνζςκ πμζμηήηςκ αθημυθ. Μαγί ιε ηαηηζηή ζςιαηζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ 

πςνίξ ηάπκζζια, μζ ακαθφζεζξ ιαξ δείπκμοκ υηζ πάκς απυ ημ 80% ηδξ ζηεθακζαίαξ κυζμο, ημ 

70% ημο ΑΔΔ, ηαζ ημ 90% ημο δζααήηδ ηφπμο 2 ιπμνμφκ κα απμθεοπεμφκ ιε οβζεζκέξ 

επζθμβέξ ηνμθίιςκ πμο είκαζ ζπεηζηέξ ιε ηδκ παναδμζζαηή ιεζμβεζαηή δζαηνμθή (Willett et 

al., 2006). 

Δηθόλα 6.1: Ππξακίδα Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο (Bach-Faiget al., 2011) 

 

 Ανηεηέξ ιεβάθεξ ηοπαζμπμζδιέκεξ ιεθέηεξ πανέπμοκ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ αέθηζζηδ 

δζαηνμθή βζα ηδκ πνυθδρδ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. ε ζφβηνζζδ ιε ιζα δίαζηα παιδθήξ 

πενζεηηζηυηδηαξ ζε θζπανά, μζ δίαζηεξ ιεζμβεζαημφ ηφπμο (δδθαδή, πθμφζζα ζε ράνζα, 

θνμφηα, θαπακζηά, λδνμφξ ηανπμφξ, ηαζ ημ εθαζυθαδμ) ζοκδέμκηαζ ιε εοκμσηέξ επζδνάζεζξ 

ζημοξ ηανδζαββεζαημφξ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο. Γμηζιέξ ηδξ ιεζμβεζαηήξ δζαηνμθήξ ζημοξ 

αζεεκείξ ιε CAD, ακ ηαζ δεκ είκαζ μνζζηζηυ, πανέπμοκ ζζπονέξ εκδείλεζξ βζα ηδκ πνμζηαζία 

απυ επακαθαιαακυιεκα αββεζαηά επεζζυδζα. Ζ ιυκδ μνζζηζηή ιεθέηδ ηδξ ιεζμβεζαηήξ 

δζαηνμθήξ ζημοξ αζεεκείξ πςνίξ ηανδζαββεζαηή κυζμ έβζκε ζε αζεεκείξ πμο δζαηνέπμοκ 

ορδθυ ηίκδοκμ ηαζ έδεζλακ ζδιακηζηή επίδναζδ ζηδκ πνυθδρδ ημο ειθνάβιαημξ ημο 

ιομηανδίμο, ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ή ημο εακάημο ηανδζαββεζαηήξ αζηζμθμβίαξ ζε 

ζπέζδ ιε ιία δίαζηα παιδθή ζε θζπανά. Γφμ παναθθαβέξ ηδξ Μεζμβεζαηήξ δίαζηαξ 
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ελεηάζηδηακ ζηδ ιεθέηδ. Ζ πνχηδ μιάδα αημθμφεδζε ιζα δζαηνμθή ααζζζιέκδ ζημ 

εθαζυθαδμ ηαζ δ δεφηενδ μιάδα αημθμφεδζε ιζα δζαηνμθή ααζζζιέκδ ζε ζπμνέθαζμ. Ζ 

επίδναζδ ηδξ δίαζηαξ ήηακ εκηοπςζζαηή βζα ηδκ πνυθδρδ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο 

ιεηαλφ εηείκςκ πμο ανίζημκηακ ζηδκ μιάδα ημο εθαζμθάδμο. Χζηυζμ δ ένεοκα δεκ έδεζλε 

ηαιία απμηεθεζιαηζηυηδηα βζα ηδκ πνυθδρδ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο απυ ημκ 

πενζμνζζιυ ηςκ θζπχκ απμηθεζζηζηά (Kernan et al., 2014).  ηδ Northern Manhattan Study 

θάκδηε υηζ δ ηήνδζδ ηδξ Μεζμβεζαηήξ δζαηνμθήξ ζοζπεηίζηδηε ιε ιεζςιέκμ ηίκδοκμ 

ηανδζαββεζαηχκ πενζζηαηζηχκ. Σα απμηεθέζιαηα οπμζηδνίγμοκ ηδ ζδιαζία ιζαξ δίαζηαξ 

πθμφζζαξ ζε θνμφηα, θαπακζηά, δδιδηνζαηά μθζηήξ αθέζεςξ, ράνζα ηαζ εθαζυθαδμ βζα ηδκ 

πνμχεδζδ ηδξ ηανδζαββεζαηήξ οβείαξ (Gardener et al., 2011). Μζα ιεηα-ακάθοζδ 18 ιεθεηχκ 

παναηήνδζδξ πμο αθμνμφκ 2.190.627 άημια έδεζλε υηζ ιζα αφλδζδ δφμ ιμκάδςκ ζηδκ 

ηήνδζδ ηδξ ιεζμβεζαηήξ δζαηνμθήξ ζοζπεηίζηδηε ιε ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ ζοκμθζηήξ 

εκδζζιυηδηαξ ηαζ ηδξ ζοπκυηδηά ημοξ ή ηδκ εκδζζιυηδηα ζε πάκς απυ 4-20 πνυκζα 

παναημθμφεδζδξ. Δπίζδξ ιζα ιεθέηδ πμο ελέηαζε ηδκ επίδναζδ ηδξ ιεζμβεζαηήξ δζαηνμθήξ 

ζημ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ζε 74.886 βοκαίηεξ ηαηά ηα επυιεκα 20 πνυκζα ιεηά ημ πνχημ 

πενζζηαηζηυ έδεζλε υηζ εηείκεξ ιε ηδ ιεβαθφηενδ ηήνδζδ εκυξ Μεζμβεζαημφ πνμηφπμο  

δζαηνμθήξ ήηακ ζε παιδθυηενμ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο απυ εηείκεξ πμο δεκ 

αημθμοεμφζακ ημ ίδζμ δζαηνμθζηυ πνυηοπμ (Hankey, 2012). Μζα άθθδ ιεηα-ακάθοζδ είπε ςξ 

ζηυπμ κα ζοκεέζεζ πμζμηζηά υθεξ ηζξ ιεθέηεξ πμο ελεηάγμοκ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ηήνδζδξ 

ηδξ ιεζμβεζαηήξ δζαηνμθήξ ηαζ ημο ηζκδφκμο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ηαζ άθθςκ αζεεκεζχκ 

ημο εβηεθάθμο ηαζ ηαηέθδλε ζημ ζοιπέναζια υηζ δ ορδθή ηήνδζδ ηδξ ιεζμβεζαηήξ 

δζαηνμθήξ ζοκδέεδηε ζοκεπχξ ιε ιεζςιέκμ ηίκδοκμ βζα εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ (Psaltopoulou et 

al., 2013). Σέθμξ, ιζα πμθφ πνυζθαηδ ιεθέηδ έδεζλε υηζ μ ορδθυξ ααειυξ οζμεέηδζδξ ηαζ 

ηήνδζδξ ηδξ Μεζμβεζαηήξ δζαηνμθήξ θαίκεηαζ κα ζπεηίγεηαζ ιε παιδθυηενμ ηίκδοκμ 

πενζζηαηζηχκ ζζπαζιζημφ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο, ακελάνηδηα απυ ημοξ πζεακμφξ 

παναπθακδηζημφξ πανάβμκηεξ. Ζ πνμζηυθθδζδ ζηδ ιεζμβεζαηή δζαηνμθή δεκ ζπεηίγεηαζ  

υιςξ ιε ημκ ηίκδοκμ ημο αζιμνναβζημφ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο (Tsivgoulis et al., 2015). Ζ 

ιεζμβεζαηή δζαηνμθή είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηή απυ ιζα δίαζηα παιδθή ζε θζπανά ςξ πνμξ ηδ 

ιείςζδ ηδξ μλεζδςιέκδξ LDL, ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ηδξ πίεζδξ ημο αίιαημξ ηδ ιείςζδ ηδξ 

ακαθμβίαξ ηδξ  ζοκμθζηήξ ηαζ ηδξ HDL  πμθδζηενυθδξ  ηαζ αζθαθχξ ζε παπφζανηα άημια 

αμδεχκηαξ  ζηδκ απχθεζα αάνμοξ (Dearborn et al., 2015). 

 Ζ παναδμζζαηή Μεζμβεζαηή δζαηνμθή είκαζ ιζα δζαηνμθή ζπεηζηά παιδθμφ ηυζημοξ 

ιδ θανιαηεοηζηή βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ ηανδζαββεζαηήξ κυζμο. Μπμνεί εφημθα κα οζμεεηδεεί 

απυ ιεβάθα ηιήιαηα ημο πθδεοζιμφ. Ζ πνμχεδζδ αοημφ ημο δζαηνμθζημφ πνμηφπμο 
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θαίκεηαζ κα είκαζ εθζηηυ ιέζμ βζα ηδκ πνυθδρδ ηςκ CVD ζηδ δδιυζζα οβεία ηαζ δζαηνμθή 

(Martinez-Gonzalez et al., 2014). 

 Φοζζηή Γναζηδνζυηδηα: Γζα ημοξ αζεεκείξ ιε ζζπαζιζηυ αββεζαηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ 

ή πανμδζηυ ζζπαζιζηυ επεζζυδζμ μζ μπμίμζ είκαζ ζε εέζδ κα αζημφκ ζςιαηζηή 

δναζηδνζυηδηα ημ AHA ηαζ ACC ζοκζζημφκ ζημοξ εκήθζηεξ κα ζοιιεηάζπμοκ ζε 3 ιε 4 

ζοκεδνίεξ αενυαζαξ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηδκ εαδμιάδα δζάνηεζαξ ηαηά ιέζμ υνμ 40 

θεπηά ιέηνζαξ (π.π., βνήβμνμ πενπάηδια) ή ζζπονήξ (π.π. ηνέλζιμ) έκηαζδξ. Οζ 

επζγήζακηεξ εκυξ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ιπμνεί κα ακηζιεηςπίγμοκ ζοβηεηνζιέκα 

εφθμβα ειπυδζα ζηδκ επίηεολδ ηςκ ζοζηάζεςκ βζα ηδ ζςιαηζηή δναζηδνζυηδηα. 

Κζκδηζηή αδοκαιία, αθθμζςιέκδ ακηίθδρδ ηαζ ζζμννμπία ηαζ ιεζςιέκδ βκςζηζηή 

θεζημονβία ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζηδκ αδοκαιία  ζοιιεημπήξ ιε αζθάθεζα ζε ζοιααηζηά 

πνμβνάιιαηα άζηδζδξ. Γεκ είκαζ πενίενβμ, θμζπυκ, υηζ μζ πνυζθαηεξ ένεοκεξ δείπκμοκ 

παιδθά πμζμζηά ζοιιεημπήξ ζηδκ άζηδζδ ιεηά απυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. αθχξ δ 

ζςιαηζηή δναζηδνζυηδηα αεθηζχκεζ ημοξ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο βζα ημ εβηεθαθζηυ 

επεζζυδζμ ηαζ ιπμνεί κα ιεζχζεζ ημκ ηίκδοκμ βζα ημ ίδζμ ημ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. 

Γεδμιέκα ορδθήξ πμζυηδηαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ δεδμιέκςκ απυ ηθζκζηέξ 

δμηζιέξ, δείπκμοκ ζαθχξ υηζ δ άζηδζδ ιεζχκεζ ηδκ ΑΠ, αεθηζχκεζ ηδκ εκδμεδθζαηή 

θεζημονβία, ιεζχκεζ ηδκ ακηίζηαζδ ζηδκ ζκζμοθίκδ, αεθηζχκεζ ημ ιεηααμθζζιυ ηςκ 

θζπζδίςκ, ηαζ ιπμνεί κα αμδεήζεζ ζηδ ιείςζδ ημο αάνμοξ. Ανηεηέξ ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ 

υηζ δ αενμαζηή ηαζ μζ αζηήζεζξ εκδοκάιςζδξ αεθηζχκμοκ ηδκ ηανδζαββεζαηή ζηακυηδηα 

ιεηά απυ ημ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. Σα δμιδιέκα πνμβνάιιαηα εεναπεοηζηήξ άζηδζδξ 

έπεζ απμδεζπεεί υηζ αεθηζχκμοκ ηδκ ηζκδηζηυηδηα, ηδκ ζζμννμπία ηαζ ηδκ ακημπή, ηαζ 

έπμοκ εοενβεηζηά απμηεθέζιαηα πμο έπμοκ απμδεζπεεί ζε μιάδεξ δζαθμνεηζηχκ 

εεκζημηήηςκ ηαζ δθζηζαηχκ μιάδςκ (Kernan et al., 2014).  

 Καηακάθςζδ Αθημυθ: Λίβεξ ιεθέηεξ έπμοκ ελεηάζεζ άιεζα ηδ ζπέζδ ημο αθημυθ ιε ημκ 

ηίκδοκμ οπμηνμπήξ ηδξ αζεέκεζαξ. ε αζεεκείξ ιε αββεζαηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ή 

πανμδζηυ ζζπαζιζηυ επεζζυδζμ απυ εκδμηνάκζα ζηέκςζδ, δ πνήζδ αθημυθ ήηακ 

πνμζηαηεοηζηή έκακηζ ιεθθμκηζηχκ ζζπαζιζηχκ αββεζαηχκ εβηεθαθζηχκ επεζζμδίςκ. 

Χζηυζμ, δ ηαηάπνδζδ αθημυθ, δ εοηαζνζαηή άιεηνδ ηαηακάθςζδ, ηαζ δ έκημκδ 

ηαηακάθςζδ αθημυθ ιπμνεί κα αολήζεζ ημκ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο, ηαεχξ ηαζ 

ημκ ηίκδοκμ οπμηνμπήξ. Δθαθνζά έςξ ιέηνζα  ηαηακάθςζδ αθημυθ (έςξ 2 πμηά ηδκ 

διένα βζα ημοξ άκδνεξ ηαζ έςξ 1 πμηυ ηδκ διένα βζα ιδ έβηοεξ βοκαίηεξ) ιπμνεί κα είκαζ 

θμβζηυ, ακ ηαζ υζμζ δεκ πίκμοκ δεκ εα πνέπεζ κα ζοιαμοθεφμκηαζ κα ανπίζμοκ κα πίκμοκ. 

Οζ αζεεκείξ ιε ζζπαζιζηυ αββεζαηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, πανμδζηυ ζζπαζιζηυ επεζζυδζμ, 
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ή αζιμνναβζηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ μζ μπμίμζ είκαζ πμθφ ζοπκμί ηαζ ηαηηζημί πυηεξ εα 

πνέπεζ κα ζηαιαηήζμοκ εκηεθχξ ή κα ιεζχζμοκ ηδκ ηαηακάθςζδ αθημυθ (Kernan et al., 

2014). 

 Μείςζδ Φοπμημζκςκζημφ ηνεξ: ε ιζα πνυζθαηδ ένεοκα πμο έβζκε ζε έκα πθδεοζιυ 

αθνμαιενζηακχκ ιε έκα επζθεβιέκμ πνυβναιια πανέιααζδξ οπενααηζημφ δζαθμβζζιμφ, 

ημ TM, ιεζχεδηε ζδιακηζηά μ ηίκδοκμξ βζα ηδ εκδζζιυηδηα, ημ έιθναβια ημο 

ιομηανδίμο, ηαζ ημ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ζε αζεεκείξ ιε ζηεθακζαία κυζμ. Οζ αθθαβέξ 

αοηέξ ζοκδέμκηαζ ιε παιδθυηενδ πίεζδ αίιαημξ ηαζ ροπμημζκςκζημφξ πανάβμκηεξ ζηνεξ. 

Χξ εη ημφημο, αοηή δ πναηηζηή ιπμνεί κα είκαζ ηθζκζηά πνήζζιδ ζηδκ δεοηενμβεκή 

πνυθδρδ ηςκ ηανδζαββεζαηχκ παεήζεςκ (Schneider et al., 2012). 

 Κάπκζζια: Οζ πανμπείξ οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ εα πνέπεζ κα ζοιαμοθεφμοκ έκημκα 

ηάεε αζεεκή ιε εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ή πανμδζηυ ζζπαζιζηυ επεζζυδζμ πμο ηάπκζγε ζημ 

πανεθευκ  κα ζηαιαηήζεζ εκηεθχξ ημ ηάπκζζια. Δίκαζ θμβζηυ επίζδξ κα ζοιαμοθεφμοκ 

ημοξ αζεεκείξ ιεηά απυ πανμδζηυ ζζπαζιζηυ επεζζυδζμ ή ζζπαζιζηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ  

κα απμθεφβμοκ ηαζ (ημ παεδηζηυ ηάπκζζια) ημκ ηαπκυ ημο πενζαάθθμκημξ. 

οιαμοθεοηζηή, πνμσυκηα κζημηίκδξ, ηαζ απυ ημο ζηυιαημξ θάνιαηα βζα ηδ δζαημπή ημο 

ηαπκίζιαημξ είκαζ απμηεθεζιαηζηά ζημ κα αμδεήζμοκ ημοξ ηαπκζζηέξ κα ζηαιαηήζμοκ 

ημ ηάπκζζια (Kernan et al., 2014). 

 Δηπαζδεοηζηή Πανέιααζδ Αζεεκχκ ηαζ Αηυιςκ πμο Ακαθαιαάκμοκ ηδκ Φνμκηζδα ημοξ: 

Δηπαζδεφμκηαξ αζεεκείξ ιε εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ κα ηαηακμήζμοκ ηδ ζδιαζία ημο 

οβζεζκμφ ηνυπμο γςήξ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ βζα επζηεοπεμφκ ηα μθέθδ ηδξ μπμζαζδήπμηε 

εεναπείαξ (MacKay‐Lyons et al., 2013). Ζ έθθεζρδ ηδξ βκχζδξ ιεηαλφ ηςκ αζεεκχκ ιε 

εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ηαζ ηςκ αηυιςκ πμο ακαθαιαάκμοκ ηδκ θνμκηίδα ημοξ ιπμνεί κα 

επδνεάζεζ ηδκ αθθαβή ημο ηνυπμο γςήξ ιεηά απυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. Πνμδβμφιεκεξ 

ιεθέηεξ έπμοκ ηαηαδείλεζ υηζ οπάνπεζ αηυιδ ακεπανηήξ εκδιενςηζηή δζάηαλδ βζα ηδκ 

αθθαβή ημο ηνυπμο γςήξ ιεηά ημ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ πμο κα πανέπεζ  ηδκ ηοπζηή 

θνμκηίδα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μλείαξ θάζδξ ιεηαλφ ηςκ επαββεθιαηζχκ ημο ημιέα ηδξ 

οβείαξ. Δονήιαηα απυ ιεθέηδ πμο έβζκε ζημ ελςηενζηυ ανήηε ημ πζμ ημζκυ ενχηδια πμο 

εέημοκ μζ αζεεκείξ ιε ΑΔΔ ηαζ μζ μζημβέκεζέξ ημοξ πμο ήηακ: «Σζ πνέπεζ κα βκςνίγμοκ 

ηαζ ηζ ιπμνμφκ κα ηάκμοκ βζα κα ιεζχζμοκ ημκ ηίκδοκμ βζα δεφηενμ εβηεθαθζηυ 

επεζζυδζμ». ηακ μζ αζεεκείξ ηαηακμήζμοκ ημοξ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο βζα εβηεθαθζηυ 

επεζζυδζμ ιπμνμφκ κα εκημπίζμοκ απυ ηζ ηζκδοκεφμοκ, ηαζ είκαζ ζε ηαθφηενδ εέζδ κα 
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εθανιυζμοκ ηζξ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ ίδζμ ημοξ ημκ εαοηυ. Έηζζ, δ εηπαζδεοηζηή 

πανέιααζδ απμηεθεί εειεθζχδδ πενζμπή ηδξ δζαδζηαζίαξ απμηαηάζηαζδξ (Sa et al., 2013).       

6.2 Θνεπηζηά οζηαηζηά Σνμθίιςκ ζηδκ  Πνυθδρδ ηςκ Α.Δ.Δ 

Σμ ιμκμλείδζμ ημο αγχημο (NO), πμο πανάβεηαζ ζημ εκδμεήθζμ ηςκ εβηεθαθζηχκ 

ανηδνζδίςκ, εεςνείηαζ πμθφ ζδιακηζηυ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ θοζζμθμβζηήξ εβηεθαθζηήξ 

έβποζδξ (cerebral perfusion). Σμ NO: (1) είκαζ πζεακυξ αββεζμδζαζηαθηζηυξ πανάβμκηαξ, 

(2) ειπμδίγεζ ηδκ δζάιεζδ οπενηνμθία ηαζ επακαββείςζδ, (3) απμηνέπεζ ημκ ζπδιαηζζιυ 

ενυιαςκ ειπμδίγμκηαξ ηδ ζοζζχνεοζδ ηαζ ηδκ πνμζηυθθδζδ ηςκ αζιμπεηαθίςκ, (4) 

απμηνέπεζ ηδκ πνμζηυθθδζδ ηαζ ηδ δζήεδζδ  ηςκ  ιμκμηοηηάνςκ  ηαζ  (5)  ειπμδίγεζ  ηδκ  

εκδμεδθζαηή  παναβςβή ημο πζεακμφ αββεζμζοζηαθηζημφ/ ιζημβυκμο πανάβμκηα εκδμεδθίκδ 

(endothelin) (Förstermann & William, 2012).  

 Πμθθμί απυ ημοξ  πανάβμκηεξ ηζκδφκμο βζα ζζπαζιζηά εβηεθαθζηά επεζζυδζα πμο 

ελεηάζηδηακ παναπάκς ζοκδέμκηαζ ιε ηδ ιδ θοζζμθμβζηή – ελανηχιεκδ απυ ημ εκδμεήθζμ – 

αββεζμδζαζημθή (Endothelium Dependent Vasodilation, EDV), δ μπμία ζπεηίγεηαζ ιε 

ιεζςιέκδ παναβςβή ή ζηαεενυηδηα ημο NO. ημοξ πανάβμκηεξ αοημφξ, ζοιπενζθαιαάκεηαζ 

δ ανηδνζαηή οπένηαζδ, δ δίαζηα πθμφζζα ζε κάηνζμ, δ ζφκεεζδ μιμηοζηεΐκδξ, μ 

ζαηπανχδδξ δζααήηδξ, δ ζπθαπκζηή παποζανηία ηαζ δ πνμπςνδιέκδ δθζηία. Ακηίεεηα, ζηα 

ιέηνα πνυθδρδξ ζζπαζιζηχκ εβηεθαθζηχκ επεζζμδίςκ πμο ιπμνμφκ κα επζδνάζμοκ εοκμσηά 

ζηδκ EDV, ακήημοκ δ αολδιέκδ πνυζθδρδ ηαθίμο απυ ηα ηνυθζια, δ ανβζκίκδ, ηα ζπεοέθαζα 

ηαζ ημ ζεθήκζμ. Ζ πνμζηαηεοηζηή δνάζδ ηδξ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, ηδξ ακαπθήνςζδξ 

μζζηνμβυκςκ ζηζξ βοκαίηεξ ιεηά ηδκ ειιδκυπαοζδ, ηςκ ζηαηζκχκ, ηςκ πμθοθαζκμθχκ ημο 

πνάζζκμο ηζαβζμφ ηαζ ζηαονακεχκ θαπακζηχκ (cruciferous vegetables)  εεςνείηαζ  υηζ  

μθείθεηαζ ζηδκ αολδιέκδ  έηθναζδ  ηδξ  εκδμεδθζαηήξ ζοκεάζδξ ημο ιμκμλεζδίμο ημο 

αγχημο (Barasi, 2007). 

 Παναηάης θμζπυκ εα ελεηάζμοιε ημκ νυθμ ηςκ ιάηνμ ηαζ ιίηνμ ενεπηζηχκ 

ζοζηαηζηχκ ζηδκ πνμζηαζία ηδξ εβηεθαθζηήξ αθάαδξ ηαζ ηδκ πνυθδρδ ημο εβηεθαθζημφ 

επεζζμδίμο: 

 Α. Αληηνμεηδσηηθέο Βηηακίλεο:  

Πμθθέξ ενεπηζηέξ μοζίεξ ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ημκ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. Ζ 

οπυεεζδ βζα ηδκ μλείδςζδ ηδξ αεδνμζηθήνςζδξ - υηζ δδθαδή δ μλείδςζδ ηδξ  LDL 

πμθδζηενυθδξ (οπενμλείδςζδ θζπζδίςκ) επζηνέπεζ ζε αοηήκ  κα ζοζζςνεφεηαζ ζηα ημζπχιαηα 

ηςκ ανηδνζχκ ηαζ κα μδδβεί ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ζηδκ αεδνμζηθήνςζδ - χεδζε ανηεηέξ 



124 

 

ιεθέηεξ κα ενεοκήζμοκ ηδκ δνάζδ ηςκ ακηζμλεζδςηζηχκ αζηαιζκχκ ζηδκ πνυθδρδ ημο 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ηαζ εακάημο (Medeiros et al., 2012).  

 Μζα ιεηα-ακάθοζδ 68 ηοπαζμπμζδιέκςκ ιεθεηχκ ηςκ ακηζμλεζδςηζηχκ 

ζοιπθδνςιάηςκ έκακηζ ημο εζημκζημφ θανιάημο ζε 232.605 ζοιιεηέπμκηεξ έδεζλε υηζ, 

ζοκμθζηά, ηα ακηζμλεζδςηζηά δεκ είπακ ηαιία επίδναζδ ζηδ εκδζζιυηδηα. Χζηυζμ,  ζε 47 

ιεθέηεξ παιδθήξ πνμηαηάθδρδξ ιε 180.938 ζοιιεηέπμκηεξ, ηα ζοιπθδνςιάηςκ ηςκ 

ακηζμλεζδςηζηχκ αζηαιζκχκ αφλδζακ ζδιακηζηά ηδ εκδζζιυηδηα, ζδζαίηενα δ έηεεζδ ζηδ 

αζηαιίκδ Α, ζημ α-ηανμηέκζμ ηαζ ζηδκ αζηαιίκδ Δ. Απυ ηδκ άθθδ  δ αζηαιίκδ C ηαζ ημ 

ζεθήκζμ δεκ είπακ ζδιακηζηή επίδναζδ ζηδ εκδζζιυηδηα (Hankey, 2012). 

Βζηαιίκδ Α ηαζ Κανμηεκμεζδή 

Ανηεηέξ είκαζ μζ ένεοκεξ πμο έπμοκ αζπμθδεεί ιε ημοξ πζεακμφξ πνμζηαηεοηζημφξ 

ιδπακζζιμφξ ηςκ ηανμηεκμεζδχκ, υπςξ ημ α-ηανμηέκζμ, δ θμοηεΐκδ ηαζ δ γεαλακείκδ, ζημκ 

ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ηανδζαββεζαηχκ επζπθμηχκ ηαζ εβηεθαθζηχκ επεζζμδίςκ. Ζ θμοηεΐκδ 

είκαζ απμηεθεζιαηζηή ζηδ ιείςζδ ηςκ ιμνίςκ πνμζηυθθδζδξ ζηδκ ηοηηανζηή επζθάκεζα 

ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ ηδξ αμνηήξ, ιζα απαναίηδηδ δζαιυνθςζδ ηςκ αββείςκ βζα ηδκ 

παεμβέκεζδ αεδνςιάηςζδξ. Έπμοκ ανεεεί ζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ ηςκ ορδθχκ επζπέδςκ, 

είηε μνμφ είηε δζαζηδηζηήξ πνυζθδρδξ, θμοηεΐκδξ ηαζ ιεζςιέκμο ηζκδφκμο βζα ζηεθακζαία 

κυζμ ηαζ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ (Wang et al., 2014). 

 Σμ α-ηανμηέκζμ, μ αζμθμβζηυξ εκενβυξ ιεηααμθίηδξ ηδξ αζηαιίκδξ Α, δεκ επδνέαζε ηα 

πμζμζηά εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ζε 82.483 ζοιιεηέπμκηεξ, πμο  ζοιιεηείπακ ζε ηνεζξ 

ηοπαζμπμζδιέκεξ ιεθέηεξ, αθθά αολδζε ηα πμζμζηά υθςκ ηςκ αζηζχκ εκδζζιυηδηαξ  ζε 

ζοιιεηέπμκηεξ ζε μηηχ ηοπαζμπμζδιέκεξ ιεθέηεξ ηαζ ηδκ ηανδζαββεζαηή εκδζζιυηδηα ιεηαλφ 

131.551 ζοιιεηεπυκηςκ  ζε έλζ ηοπαζμπμζδιέκεξ ιεθέηεξ (Hankey, 2012). 

 Σμ θοημπέκζμ είκαζ ημ πζμ ζζπονυ ακηζμλεζδςηζηυ ιεηαλφ ηςκ ηανμηεκμεζδχκ ζημ 

πθάζια. Οζ επζδνάζεζξ ημο ζπεηίγμκηαζ ιε ιεζςιέκμ ηίκδοκμ ηανδζαββεζαηήξ κυζμο, 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ αεδνμζηθήνςζδξ ηαζ ημο ειθνάβιαημξ ημο ιομηανδίμο. Αοηέξ μζ 

ενεπηζηέξ μοζίεξ ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ηαζ ημκ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. 

Τπάνπμοκ ιενζηέξ ιεθέηεξ πμο ζοκδέμοκ ηα ηανμηεκμεζδή ιε ημ αββεζαηυ εβηεθαθζηυ 

επεζζυδζμ. Ο Rissanen ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο (2001), ζηδκ Kuopio Ischaemic Heart Disease 

Risk Factor Study, ελέηαζακ 725 άκδνεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα έλζ πνυκςκ, ζοκδέμκηαξ ηα 

επίπεδα θοημπεκίμο ζημκ μνυ ηαζ ημκ ηίκδοκμ ζηεθακζαίαξ κυζμο ηαζ εβηεθαθζημφ 

επεζζμδίμο. Οζ άκδνεξ ζημ παιδθυηενμ ηέηανημ ηςκ επζπέδςκ θοημπεκίμο ζημκ μνυ είπακ 

ηνζπθάζζμ ηίκδοκμ βζα μλφ ζηεθακζαίμ ηανδζαηυ ηαζ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. Αοηά ηα 
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εονήιαηα οπμδδθχκμοκ υηζ ημ θοημπέκζμ ιπμνεί κα έπεζ έκα νυθμ ζηδκ πνυθδρδ ηςκ 

ζηεθακζαίςκ επεζζμδίςκ ηαζ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. 

 Μζα άθθδ ιεθέηδ πναβιαημπμίδζε ιζα πνμμπηζηή ακάθοζδ έκεεηςκ αζεεκχκ-

ιανηφνςκ ιεηαλφ ακδνχκ βζαηνχκ πςνίξ δζάβκςζδ ηδξ ηανδζαββεζαηήξ κυζμο πμο 

παναημθμοεήεδηακ βζα 13 πνυκζα. Γείβιαηα απυ 297 ζαηνμφξ ιε ζζπαζιζηυ εβηεθαθζηυ 

επεζζυδζμ ακαθφεδηακ ιε γεφβδ εθέβπμο ηαζ ζοκδοάζηδηακ ιε ηδκ δθζηία, ημ ηάπκζζια, ηζξ 5 

ιεβάθεξ μιάδεξ ηανμηεκμεζδχκ (α- ηαζ α-ηανμηέκζμ, α-ηνοπημλακείκδ, θμοηεΐκδ, ηαζ 

θοημπέκζμ), ηδ νεηζκυθδ, ηαζ ηζξ α- ηαζ β-ημημθενυθεξ, ζε ζπέζδ ιε ημκ ηίκδοκμ ζζπαζιζημφ 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ηαζ ανέεδηακ υηζ ήηακ ακηζζηνυθςξ ακάθμβεξ ιε ηα επίπεδα ζημ 

πθάζια ηςκ ηανμηεκμεζδχκ. Πανά ηα εονήιαηα αοηά, απαζημφκηαζ πεναζηένς ιεθέηεξ βζα κα 

αλζμθμβδεεί δ ζπέζδ ιεηαλφ ηανμηεκμεζδχκ εκχζεςκ ηαζ ημο ηζκδφκμο εβηεθαθζημφ 

επεζζμδίμο (Medeiros et al., 2012). 

Βζηαιίκδ C 

Ζ αζηαιίκδ C είκαζ έκα οδαημδζαθοηυ ακηζμλεζδςηζηυ ζημ πθάζια πμο αμδεά ζηδκ 

ακαβέκκδζδ ηδξ μλεζδςιέκδξ αζηαιίκδξ Δ. Ο Del Rio ηαζ μζ ζοκ. (2011) ανήηακ υηζ δ 

αζηαιίκδ C ζοζπεηίζηδηε ιε ιεζςιέκμ ηίκδοκμ ζζπαζιζημφ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο, εκχ δ 

αζηαιίκδ Δ ζοκδέεδηε ιε αολδιέκμ ηίκδοκμ αζιμνναβζημφ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. 

 Καιία απυ ηζξ ακηζμλεζδςηζηέξ αζηαιίκεξ δεκ ζπεηίζηδηε ιε ημκ ηίκδοκμ, υηακ υθμζ μζ 

ηφπμζ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ελεηάζηδηακ απυ ημζκμφ. Χζηυζμ, δ δοκαηυηδηα ιείςζδξ ημο 

ηζκδφκμο ιε βκχιμκα ιυκμ ηδ αζηαιίκδ C πνέπεζ κα απμηθεζζηεί, δζυηζ δ νφειζζδ ηδξ 

αζηαιίκδ C δεκ ηνμπμπμζεί ηδκ ακηίζηνμθδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ μθζηήξ ακηζμλεζδςηζηήξ 

ζηακυηδηαξ ηαζ ημο ηζκδφκμο βζα ζζπαζιζηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ (Del Rio et al., 2011). Πανά 

ημ βεβμκυξ υηζ ιεθέηεξ παναηήνδζδξ οπμδδθχκμοκ υηζ δ αολδιέκδ πνυζθδρδ ηαζ μζ 

ζοβηεκηνχζεζξ ζημ πθάζια ηδξ αζηαιίκδξ C ζπεηίγμκηαζ ακελάνηδηα ιε ιεζςιέκμοξ 

ζοκηεθεζηέξ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο, ιεβάθεξ ηοπαζμπμζδιέκεξ ιεθέηεξ δεκ δείπκμοκ ηακέκα 

υθεθμξ ηςκ ζοιπθδνςιάηςκ αζηαιίκδξ C ζηδκ πνυθδρδ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ή άθθα 

ηθζκζηά απμηεθέζιαηα (Hankey, 2012). 

Βζηαιίκδ Δ 

Ζ αζηαιίκδ Δ είκαζ έκα θζπμδζαθοηυ ακηζμλεζδςηζηυ πμο αολάκεζ ηδκ ακηίζηαζδ ηδξ 

πμθδζηενυθδξ LDL ζηδκ μλείδςζδ, ιεζχκεζ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ θείςκ ιοσηχκ 

ηοηηάνςκ, ηαζ ιεζχκεζ ηδ ζοβημθθδηζηυηδηα ηςκ αζιμπεηαθίςκ ζημ ημθθαβυκμ. Αοηή δ 

αζηαιίκδ ακαζηέθθεζ ηδκ οπενμλείδςζδ ηςκ θζπζδίςκ παβζδεφμκηαξ ακηζδναζηζηά είδδ 

μλοβυκμο ηαζ δζαηδνχκηαξ ηζξ ηοηηανζηέξ ιειανάκεξ. Σμ 2010, ιζα ιεηα-ακάθοζδ επηά 
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ηοπαζμπμζδιέκςκ ιεθεηχκ ιε 116.567 άημια απμηάθορε υηζ δ αζηαιίκδ Δ δεκ είπε ηαιία 

επίδναζδ ζημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ εβηεθαθζημφ, αθθά αφλδζε ημκ ηίκδοκμ αζιμνναβζημφ 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ηαζ ιείςζε ημκ ηίκδοκμ ζζπαζιζημφ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. Γεκ 

οπήνπε εηενμβέκεζα ιεηαλφ ηςκ ιεθεηχκ (Hankey, 2012). Ζ θήρδ εκυξ ζοιπθδνχιαημξ 

αζηαιίκδξ Δ ηαζ α-ηανμηεκίμο ζε ιία ιεθέηδ έδεζλε υηζ δ διενήζζα πνυζθδρδ 50 mg 

αζηαιίκδξ Δ ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηδκ ειθάκζζδ ζζπαζιζημφ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ιεηαλφ ηςκ 

οπενηαζζηχκ αζεεκχκ. Χζηυζμ, θαιαάκμκηαξ 600 IU θοζζηήξ πδβήξ αζηαιίκδξ Δ 

διενδζίςξ, δεκ θάκδηε κα οπάνπεζ βεκζηυ υθεθμξ έκακηζ ημο ηζκδφκμο ζζπαζιζημφ ή 

αζιμνναβζηυ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο (Foroughi et al., 2013). Χζηυζμ, ημ 2011, ιζα 

εκδιενςιέκδ ιεηα-ακάθοζδ 13 ηοπαζμπμζδιέκςκ ιεθεηχκ ηδξ αζηαιίκδξ Δ ζε 166.282 

ζοιιεηέπμκηεξ δεκ πανμοζίαζε ζδιακηζηά μθέθδ ζηδκ πνυθδρδ ημο εβηεθαθζημφ 

επεζζμδίμο μπμζμοδήπμηε ηφπμο (Hankey, 2012). 

Βζηαιίκεξ ημο ζοιπθέβιαημξ Β 

Απυ ιεθέηεξ παναηήνδζδξ θάκδηε υηζ μζ αολδιέκεξ ζοβηεκηνχζεζξ ηδξ ζοκμθζηήξ 

μιμηοζηεΐκδξ ημο μνμφ έπμοκ ζοζπεηζζηεί ακελάνηδηα ιε αολδιέκμ ηίκδοκμ υθςκ ηςκ ηφπςκ 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο, ηαζ ιε ζζπαζιζηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ πμο μθείθεηαζ ζηδ κυζμ ηςκ 

ιεβάθςκ ανηδνζχκ, ζηδ κυζμ ηςκ ιζηνχκ ανηδνζχκ, ηαζ ζηδκ ηανδζαηή ειαμθή. Ακ ηαζ δ 

μιμηοζηεΐκδ ιπμνεί κα ιεζςεεί έςξ ηαζ 25% ιε ηδκ πνυζθδρδ θοθθζημθο μλέςξ ηαζ έκα 

πεναζηένς 7% ιε ηδ ηδκ πνυζθδρδ αζηαιίκδξ Β12, 90 ηοπαζμπμζδιέκεξ ιεθέηεξ δεκ έδεζλακ 

επίδναζδ ηςκ ζοιπθδνςιάηςκ ιε θμθζηυ μλφ ζε υθα εβηεθαθζηά επεζζυδζα. Σα 

απμηεθέζιαηα βεκεηζηχκ επζδδιζμθμβζηχκ ιεθεηχκ είκαζ ζφιθςκα ιε εηείκα απυ 

ηοπαζμπμζδιέκεξ ιεθέηεξ ζε πθδεοζιμφξ ιε ζηαεενή ή αολδιέκδ πνυζθδρδ θμθζημφ μλέμξ, 

αθθά, ζε πθδεοζιμφξ ιε παιδθή πνυζθδρδ θοθθζημφ μλέμξ (π.π., Αζία), μζ βεκεηζηέξ 

ιεθέηεξ δείπκμοκ υηζ δ ιείςζδ ηδξ μθζηήξ μιμηοζηεΐκδξ ηαηά 3-8 ιmol / L εα ιπμνμφζε κα 

ιεζχζεζ ηδκ ειθάκζζδ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ηαηά 22%. Δπεζδή δεκ οπάνπμοκ ιεβάθεξ, 

αλζυπζζηεξ ηοπαζμπμζδιέκεξ ιεθέηεξ ηδξ ζοκμθζηήξ ιείςζδξ ηδξ μιμηοζηεΐκδξ ζε πενζμπέξ ιε 

παιδθή πνυζθδρδ θοθθζημφ μλέμξ, είηε ζοιπθδνχκμκηαξ θμθζηυ μλφ ιέζς ηδξ δζαηνμθήξ 

είηε ιε ηδκ εκίζποζδ ηνμθίιςκ ιε θμθζηυ μλφ ζε αοηέξ ηζξ πενζμπέξ δεκ είκαζ βκςζηυ ακ δ 

ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο εα ιπμνμφζε κα ιεζχεεζ (Hankey, 2012). 

 Ζ εβηεθαθζηή θθεαζηή ενυιαςζδ είκαζ ιζα αζοκήεζζηδ δζαηαναπή, δ μπμία 

ειθακίγεηαζ ζοπκά ζηζξ εβηοιμκμφζεξ. Δηηυξ απυ ημκ αολδιέκμ ηίκδοκμ θυβς βεκεηζηήξ 

πνμδζάεεζδξ, ενμιαμθζθζηήξ ακςιαθίαξ, ηαζ πνήζδξ ακηζζοθθδπηζηχκ απυ ημο ζηυιαημξ, 

πνυζθαηεξ ιεθέηεξ αζεεκχκ ιανηφνςκ έπμοκ ακέθενεζ ηδ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ 
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εβηεθαθζηήξ θθεαζηήξ ενυιαςζδξ ιε οπενμιμηοζηεσκαζιία ηαζ παιδθή πνυζθδρδ θοθθζημφ 

μλέμξ ηαζ Β12. Σμ ηαηά πυζμκ δ εβηεθαθζηή θθεαζηή ενυιαςζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

εβηοιμζφκδξ μθείθεηαζ ζηδκ ηαηή πνυζθδρδ θοθθζημφ μλέμξ, ηαζ ημ ηαηά πυζμ ηα 

ζοιπθήνςιαηα θοθθζημφ μλέμξ εα ιπμνμφζακ κα είκαζ πνήζζια ζηδκ πνυθδρδ αοημφ ημο 

είδμοξ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο, αλίγεζ κα ιεθεηδεεί. Οζ ακαθφζεζξ οπμμιάδςκ απυ 

ηοπαζμπμζδιέκεξ δμηζιέξ εκζζπφμοκ ηδκ οπυεεζδ υηζ δ πνήζδ ηδξ ορδθήξ δμζμθμβίαξ 

αζηαιίκδξ Β12 ζε άημια πμο έπμοκ επανηή πνυζθδρδ ζε θοθθζηυ μλφ, δ ιείςζδ ηδξ 

πνυζθδρδξ ηδξ αζηαιίκδξ Β12 εα ιπμνμφζε κα ιεζχζεζ ζδιακηζηά ηδκ μθζηή μιμηοζηεΐκδ 

ηαζ ημκ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο (Foroughi et al., 2013). 

Βζηαιίκδ D 

Μεθέηεξ παναηήνδζδξ ακαθένμοκ ηδ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ ακεπάνηεζαξ ηδξ 25-

οδνμλοαζηαιίκδξ D ηαζ ηδξ αολδιέκδξ ζοπκυηδηαξ ειθάκζζδξ ηδξ οπένηαζδξ, ηδξ 

αεδνςιάηςζδξ ηςκ ηανςηζδζηχκ ανηδνζχκ ηαζ ηςκ ηανδζαββεζαηχκ παεήζεςκ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. Ακ ηαζ ηοπαζμπμζδιέκεξ ιεθέηεξ 

δείπκμοκ υηζ ηα ζοιπθδνχιαηα αζηαιίκδξ D ιεζχκμοκ ηδκ ανηδνζαηή πίεζδ ηαζ αεθηζχκμοκ 

ηδκ εκδμεδθζαηή θεζημονβία ζε ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια, δφμ ιεθέηεξ δεκ έδεζλακ ηαιία 

ζδιακηζηή επίδναζδ ηδξ πνυζθδρδξ ιέηνζςκ ή ορδθχκ δυζεςκ αζηαιίκδξ D ζηα 

ηανδζαββεζαηά επεζζυδζα ή ζηδκ πνυζθδρδ αζηαιίκδξ D ζοκ αζαέζηζμ. Μία ηοπαζμπμζδιέκδ 

ιεθέηδ 20.000 αηυιςκ (VITAL), δ μπμία ανίζηεηαζ αηυιδ ζε ελέθζλδ, ζηδκ μπμία ηα άημια 

θαιαάκμοκ 2.000 IU αζηαιίκδξ D3 (πμθδηαθζζθενυθδ) ακά διένα ή εζημκζηυ θάνιαημ 

ηαεχξ ηαζ 1 g ςιέβα-3 θζπανχκ μλέςκ απυ ράνζα ή ζπεοέθαζα ακά διένα ή εζημκζηυ 

θάνιαημ, βζα 5 πνυκζα. Σα πνχηα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ ηα ζοιπθδνχιαηα αζηαιίκδξ D 

εα ιπμνμφζακ κα είκαζ ιία εοενβεηζηή πανέιααζδ βζα ηδκ πνυθδρδ ή / ηαζ εεναπεία ηςκ 

εβηεθαθμαββεζαηχκ κυζςκ, επεζδή ιεζχκμοκ ημοξ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο βζα CVD ηαζ 

ηαοηυπνμκα αεθηζχκμκηαξ ηζξ κεονμθμβζηέξ ηαζ βκςζηζηέξ θεζημονβίεξ ιπμνεί κα ιεζχζμοκ 

ηζξ πηχζεζξ ηαζ ηα ηαηάβιαηα ζε αζεεκείξ ιεηά απυ εβηεθαθζηυ (Foroughi et al., 2013). 

 Δπζπθέμκ, δ παιδθή πνυζθδρδ αζηαιίκδξ D ήηακ έκαξ πανάβμκηαξ ηζκδφκμο βζα ηδκ 

34-εηή επίπηςζδ ηδξ ζοκμθζηήξ έιθάκζζδξ εβηεθαθζημφ ηαζ ενμιαμειαμθζημφ εβηεθαθζημφ 

επεζζμδίμο ζε ιζα μιάδα Ηαπςκμ-Αιενζηακχκ ακδνχκ. Πθμφζζεξ πδβέξ ηνμθίιςκ αζηαιίκδξ 

D είκαζ ηα θζπανά ράνζα ηαζ ηα ειπθμοηζζιέκα βαθαηημημιζηά ηνυθζια (Larsson, 2013). 

Β. Μέηαιια θαη Ηρλνζηνηρεία: 

Μζα ιεθέηδ παναηήνδζδξ 38.772 δθζηζςιέκςκ βοκαζηχκ ακέθενακ υηζ δ ιεηέπεζηα 

εκδζζιυηδηα αολήεδηε ζδιακηζηά ζε πνήζηεξ πμθοαζηαιζκχκ πμο πενζείπακ θμθζηυ μλφ, 
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αζηαιίκδ Β6, ζίδδνμ, ιαβκήζζμ, ρεοδάνβονμ ηαζ παθηυ, ηαζ ιεζχεδηε ζε πνήζηεξ αζαεζηίμο. 

Σα απμηεθέζιαηα ηαζ μζ ζοκέπεζεξ ηςκ ιεηάθθςκ ηαζ ηςκ ζπκμζημζπείςκ βζα ημκ ηίκδοκμ 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ηαζ ηςκ ηφπςκ αοημφ απαζημφκ επζαεααίςζδ απυ ηοπαζμπμζδιέκεξ 

ιεθέηεξ (Hankey, 2012). 

Νάηνζμ 

Οζ πενζζζυηενμζ εκήθζηεξ πθδεοζιμί ζε υθμ ημκ ηυζιμ έπμοκ ιέζδ διενήζζα πνυζθδρδ 

αθαηζμφ ορδθυηενδ απυ 6 g, ηαζ πμθθμί ζηδκ ακαημθζηή Δονχπδ ηαζ ηδκ Αζία άκς ηςκ 12 g, 

ςξ επί ημ πθείζημκ απυ ηα επελενβαζιέκα ηνυθζια. Μεθέηεξ παναηήνδζδξ δείπκμοκ υηζ δ 

παναηεηαιέκδ ορδθή διενήζζα πνυζθδρδ άθαημξ 5 g ηαηά ιέζμ υνμ (86 mmol [έκα 

ημοηαθάηζ ημο βθοημφ)] ζοκδέεηαζ ιε έκα 23% ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο 

ηαζ ιε 17% ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηδξ ζοκμθζηήξ ηανδζαββεζαηήξ κυζμο (Foroughi et al., 2013). 

 Γεκ οπάνπμοκ δζαεέζζια δεδμιέκα ζπεηζηά ιε ημοξ ηφπμοξ ημο εβηεθαθζημφ 

επεζζμδίμο, αθθά ιζα ιεβάθδ πνμμπηζηή ημζκμηζηή ιεθέηδ αζεεκχκ ιανηφνςκ, ακέθενε υηζ δ 

πνμζεήηδ αθαηζμφ ζηα ηνυθζια, υπζ ιυκμ αφλδζε ακελάνηδηα ηζξ πζεακυηδηεξ ειθάκζζδξ 

υθςκ ηςκ ηφπςκ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο, αθθά ηαζ υηζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ επίδναζδξ 

πνμήθεε απυ ηδκ αφλδζδ ηςκ πζεακμηήηςκ ειθάκζζδξ ημο αζιμνναβζημφ αββεζαημφ 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. Πνάβιαηζ, πενίπμο ημ 20% ημο ζοκυθμο ηςκ πνςημβεκχκ 

εκδμεβηεθαθζηχκ αζιμνναβζχκ μθείθμκηακ ζηδκ πνμζεήηδ αθαηζμφ ζηα ηνυθζια.  

 Μζα ιεηα-ακάθοζδ έλζ ηοπαζμπμζδιέκςκ ιεθεηχκ έδεζλε υηζ δ ιείςζδ ζηδκ πνυζθδρδ 

αθαηζμφ ηαηά 2-2,3 g ηδκ διένα ζοζπεηίζηδηε ιε ιείςζδ ηςκ ηανδζαββεζαηχκ επεζζμδίςκ 

ηαηά 20%. Χζηυζμ, δεκ έπμοκ βίκεζ ηοπαζμπμζδιέκεξ ιεθέηεξ ηδξ επίδναζδξ ηδξ ιείςζδξ ημο 

αθαηζμφ ζημκ ηίκδοκμ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ή ζημοξ παεμθμβζημφξ ηαζ αζηζμθμβζημφξ 

ηφπμοξ ημο.  

 Ζ οπεναμθζηή πνυζθδρδ αθαηζμφ ιπμνεί κα αολήζεζ ημκ ηίκδοκμ ηςκ 

ηανδζαββεζαηχκ ηαζ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο, αολάκμκηαξ ηδκ πίεζδ ημο αίιαημξ ηαζ 

πνμηαθχκηαξ ίκςζδ ζηδκ ηανδζά, ηα κεθνά ηαζ ηζξ ανηδνίεξ (Hankey, 2012). Ζ ιείςζδ ηδξ 

δζαζηδηζηήξ πνυζθδρδξ αθαηζμφ απυ 6 g ηδκ διένα ιεζχκεζ ηδ ζοζημθζηή ηαζ δζαζημθζηή 

ανηδνζαηή πίεζδ ηαηά 4 ηαζ 2 mm Hg, ακηίζημζπα, ζε άημια πςνίξ οπένηαζδ, 7 ηαζ 4 mm 

Hg, ακηίζημζπα, ζε εηείκμοξ ιε οπένηαζδ ηαζ 23 ηαζ 9 mm Hg, ακηίζημζπα, ζε άημια ιε 

ακεεηηζηή οπένηαζδ. Μεζχκεζ επίζδξ ηαζ ηδκ πίεζδ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ 

δθζηίαξ ζε 0,5 mmHg / έημξ (Foroughi et al., 2013). 

Κάθζμ 

Μζα ορδθυηενδ πνυζθδρδ ηαθίμο απυ 42 mmol / L (1,64 g) ακά διένα ζοζπεηίζηδηε ιε 
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21% ιεζςιέκμ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ιεηά απυ 5-19 πνυκζα παναημθμφεδζδξ ηςκ 

247.510 εκδθίηςκ ζε 11 ιεθέηεξ παναηήνδζδξ. Γζα ηάεε 1 g αφλδζδξ ζηδκ πνυζθδρδ 

ηαθίμο διενδζίςξ, μ ηίκδοκμξ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ιεζχεδηε ηαηά 11%. Αζηζμθμβζηά 

αοηυ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ιείςζδ ηδξ πίεζδξ ημο αίιαημξ. Ζ αφλδζδ ηδξ πνυζθδρδξ ηαθίμο απυ 

20 mmol (0,78 g) ή πενζζζυηενμ ηδκ διένα ιεζχκεζ ηδκ ανηδνζαηή πίεζδ ηαηά ιέζμ υνμ 4,9 

ηδ ζοζημθζηή πίεζδ ημο αίιαημξ ηαζ 2,7 mmHg ηδ δζαζημθζηή πίεζδ ημο αίιαημξ ζε αζεεκείξ 

ιε οπένηαζδ. Απαζημφκηαζ ηοπαζμπμζδιέκεξ ιεθέηεξ βζα κα ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ακελάνηδηςκ 

επζδνάζεςκ ηδξ ιαηνμπνυκζαξ αφλδζδξ ζηδκ πνυζθδρδ ηαθίμο βζα ημκ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ 

επεζζμδίμο, αθθά είκαζ απίεακμ κα ακαθδθεμφκ θυβς ηεπκζηχκ δοζπενεζχκ ηαζ πζεακχκ 

δεζηχκ πενζμνζζιχκ (Foroughi et al., 2013). 

 Πθμφζζεξ πδβέξ ηνμθίιςκ ημο ηαθίμο πενζθαιαάκμοκ θνμφηα, θαπακζηά, παηάηεξ, 

υζπνζα ηαζ ηα βαθαηημημιζηά πνμσυκηα. Αοηά ηα ηνυθζια είκαζ επίζδξ πθμφζζα ζε θοηζηέξ 

ίκεξ, ιαβκήζζμ, αζηαιίκδ D (ειπθμοηζζιέκα βαθαηημημιζηά ηνυθζια παιδθήξ 

πενζεηηζηυηδηαξ ζε θζπανά), ακηζμλεζδςηζηά ηαζ θοημπδιζηά, ηα μπμία ιυκα ημοξ ή ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηάθζμ ιπμνεί κα εοεφκμκηαζ βζα ηδκ παναηδνμφιεκδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ 

πνυζθδρδξ ηαθίμο ηαζ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο (Larsson, 2013). 

Αζαέζηζμ 

Έπεζ πνμηαεεί υηζ ιία ορδθυηενδ πνυζθδρδ αζαεζηίμο ιπμνεί κα ηνμπμπμζήζεζ εεηζηά ημοξ 

πανάβμκηεξ ηανδζαββεζαημφ ηζκδφκμο. Πανειααηζηέξ ιεθέηεξ δείπκμοκ υηζ ηα ζοιπθδνχιαηα 

αζαεζηίμο αεθηζχκμοκ μνζζιέκμοξ πανάβμκηεξ ζοπκυηδηαξ ηαζ επζηζκδοκυηδηαξ βζα ημ 

εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ υπςξ ηδκ ανηδνζαηή πίεζδ, ημ ορδθυ ζςιαηζηυ αάνμξ, ηαζ ηζξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ θζπζδίςκ ημο μνμφ. Χζηυζμ είκαζ πενζμνζζιέκα ηα εονήιαηα ημο ηεθζημφ 

ηζκδφκμο ηδξ ηανδζαββεζαηήξ κυζμο (Foroughi et al., 2013). Πανυθα αοηά, πνυζθαηεξ εκδείλεζξ 

πνμεζδμπμζμφκ υηζ δ θήρδ ζοιπθδνςιάηςκ αζαεζηίμο ιε ή πςνίξ θήρδ αζηαιίκδξ D, ιπμνεί 

κα αολήζεζ ημκ ηίκδοκμ ειθνάβιαημξ ημο ιομηανδίμο ηαζ ημκ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ 

επεζζμδίμο (Larsson, 2013). Μζα πνυζθαηδ ιεθέηδ παναηήνδζδξ 34.670 βοκαζηχκ ακέθενε 

υηζ δ αφλδζδ ηδξ πνυζθδρδξ αζαεζηίμο δεκ ζοζπεηίζηδηε ιε αθθαβή ζημκ ηίκδοκμ 

μπμζμοδήπμηε ηφπμο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο, ςζηυζμ, ζοζπεηίζηδηε ιε αολδιέκμ ηίκδοκμ 

αζιμνναβζημφ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο (Foroughi et al., 2013). Έκηεηα πνμμπηζηέξ ιεθέηεξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ 9.095 πενζπηχζεςκ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο, ζοιπενζθήθεδηακ ζε 

ιία ιεηα-ακάθοζδ. Σα εονήιαηα έδεζλακ υηζ δ δζαζηδηζηή πνυζθδρδ αζαεζηίμο ιπμνεί κα 

ζπεηίγεηαζ ακηζζηνυθςξ ακάθμβα ιε εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ζε πθδεοζιμφξ ιε παιδθή έςξ 

ιέηνζα πνυζθδρδ αζαεζηίμο ηαζ ζε αζζαηζημφξ πθδεοζιμφξ (Larsson et al., 2013). 
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 Ζ ηαθφηενδ πδβή αζαεζηίμο είκαζ ημ βάθα ηαζ ηα πνμσυκηα ημο. Πμθφ ηαθή πδβή 

αζαεζηίμο απμηεθμφκ ηα ράνζα πμο ηαηακαθχκμκηαζ ιε ημ ηυηαθμ (υπςξ μζ ζανδέθεξ) 

ηαζ μ ζμθμιυξ. διακηζηή επίζδξ πμζυηδηα αζαεζηίμο πενζέπεηαζ ζημ ρςιί, ημ ζπακάηζ, ηα 

θαζυθζα, ημ θάπακμ ηαζ ηα αιφβδαθα (Larsson, 2013). 

Μαβκήζζμ 

Σα ζοιπθδνχιαηα ιαβκδζίμο ιεζχκμοκ εθαθνχξ ηδκ ανηδνζαηή πίεζδ. Δπζπθέμκ, 

πεζναιαηζηέξ ιεθέηεξ γχςκ έπμοκ ηαηαδείλεζ υηζ δ ακεπάνηεζα ιαβκδζίμο επζηαπφκεζ ηδκ 

αεδνμζηθήνςζδ ηαζ ηα ζοιπθδνχιαηα ιαβκδζίμο ηαηαζηέθθμοκ ηδκ ακάπηολή ηδξ. Μζα 

πνυζθαηδ ιεηα-ακάθοζδ επηά πνμμπηζηχκ ιεθεηχκ, ζηζξ μπμίεξ ζοιιεηείπακ ζοκμθζηά 6.477 

πενζπηχζεζξ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο, έδεζλε ιζα ακηίζηνμθδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ δζαηνμθζηήξ 

πνυζθδρδξ ιαβκδζίμο ηαζ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. Κάεε 100 mg / διένα αφλδζδ ζηδκ 

πνυζθδρδ ιαβκδζίμο ζοζπεηίζηδηε ιε ιείςζδ ηαηά 8% ζημ ζοκμθζηυ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ 

επεζζμδίμο. Μζα πνμμπηζηή ιεθέηδ ηςκ ΖΠΑ ζε βοκαίηεξ ηαζ άκδνεξ έδεζλε ιζα ζηαηζζηζηά 

ιδ ζδιακηζηή ακηίζηνμθδ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ επζπέδςκ ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ιαβκδζίμο ηαζ 

ημκ ηίκδοκμ ζζπαζιζημφ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο.  

 Σνμθέξ πθμφζζεξ ζε ιαβκήζζμ είκαζ ηα πνάζζκα θοθθχδδ θαπακζηά, ιπακάκεξ, 

δδιδηνζαηά μθζηήξ αθέζεςξ, μζ λδνμί ηανπμί ηαζ ηα υζπνζα (Larsson, 2013). 

εθήκζμ 

Λυβς ηςκ πμθοάνζειςκ ακηζμλεζδςηζηχκ νυθςκ ημο ζεθδκίμο ζημ ζχια έπεζ ελεηαζηεί δ 

ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ εκχζεςκ ημο ζεθδκίμο ηαζ ημο ηζκδφκμο ηαζ ηδξ πνυθδρδξ ηςκ αζεεκεζχκ, 

ηονίςξ ημο ηανηίκμο ηαζ ηςκ ηανδζαββεζαηχκ παεήζεςκ.  Πανά ηδκ έθθεζρδ ζοκέπεζαξ ζηα  

απμδεδεζβιέκα μθέθδ, ιζα διενήζζα πνυζθδρδ ζεθδκίμο απυ 200 mg βζα ημοθάπζζημκ 6 

ιήκεξ έπεζ πνμηαεεί απυ ηάπμζμοξ εκδεπμιέκςξ υηζ  ιεζχκεζ ημκ ηίκδοκμ ηςκ αζεεκεζχκ 

αοηχκ (Gropper & Smith, 2012). Σα δοκδηζηά ηανδζαββεζαηά μθέθδ ημο ζεθδκίμο 

οπμζηδνίγμκηαζ απυ ηδκ απυδεζλδ υηζ μζ ζεθδκμπνςηεΐκεξ ειπμδίγμοκ ηδκ μλεζδςηζηή 

ηνμπμπμίδζδ ηςκ θζπζδίςκ, ακαζηέθθμοκ ηδ ζοζζχνεοζδ ηςκ αζιμπεηαθίςκ, ηαζ ιεζχκμοκ  

ηδ θθεβιμκή. Χζηυζμ, ηοπαζμπμζδιέκεξ ιεθέηεξ πμο έβζκακ βζα ηδκ πνυζθδρδ  

ζοιπθδνςιάηςκ ημο ζεθδκίμο δεκ έπμοκ δείλεζ ιζα ζδιακηζηή πνμζηαηεοηζηή επίδναζδ ζηδκ 

ηανδζαββεζαηή κυζμ ή εκδζζιυηδηα, ακ ηαζ ιζα ιεηα-ακάθοζδ 25 ιεθεηχκ παναηήνδζδξ 

έδεζλακ ιζα ζδιακηζηή ακηίζηνμθδ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ημο ζεθδκίμο ηαζ ημο ηζκδφκμο ηδξ 

ζηεθακζαίαξ κυζμο, ζδζαίηενα ζε πθδεοζιμφξ ιε παιδθή πνυζθδρδ ζεθδκίμο. Ανηεηέξ 

μνζγυκηζεξ ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ ιία ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηςκ ορδθχκ επζπέδςκ ζεθδκίμο ηαζ 

αολδιέκα επίπεδα πμθδζηενυθδξ ζημ πθάζια. ε ιία πζθμηζηή ηοπαζμπμζδιέκδ δμηζιή ημο 
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Ζκςιέκμο Βαζίθεζμο, ιε 501 δθζηζςιέκμοξ ιε παιδθά επίπεδα ζεθδκίμο, δ μθζηή 

πμθδζηενυθδ μνμφ ηαζ δ LDL πμθδζηενυθδ ιεζχεδηακ ζδιακηζηά ιεηά απυ 6 ιήκεξ 

πνυζθδρδξ  100 mg ηαζ 200 mg ζεθδκίμο ηδκ διένα (ιε ηδ ιμνθή γοιμιοηήηςκ), αθθά υπζ 

ιε 300 mg ζεθδκίμο ηδκ διένα, αηυια ηαζ ακ αοηή δ δυζδ αφλδζε ζδιακηζηά ηδκ HDL 

πμθδζηενυθδ. Με ηδκ αφλδζδ ηδξ δυζδξ ημο ζεθδκίμο, δ ακαθμβία μθζηήξ πμθδζηενυθδξ 

πνμξ HDL πμθδζηενυθδ ιεζχεδηε ζδιακηζηά, βεβμκυξ πμο οπμδδθχκεζ ιζα πζεακχξ 

εοενβεηζηή επίδναζδ ηςκ ζοιπθδνςιάηςκ βζα ημκ ηανδζαββεζαηυ ηίκδοκμ, ημοθάπζζημκ ζημκ 

εκ θυβς πθδεοζιυ (Rayman, 2012). 

Γ. Τδαηάλζξαθεο: 

Οζ οδαηάκεναηεξ είκαζ δ ηφνζα πδβή εκένβεζαξ βζα ημ ζχια ηαζ δ ηαεδιενζκή δζαηνμθζηή 

πνμζθαιαακυιεκδ ζφζηαζδ ακαθμνάξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ δθζηία ηαζ ημ θφθμ. Οζ 

δζαζηδηζηέξ μδδβίεξ βζα ημοξ Αιενζηακμφξ δείπκμοκ υηζ πενίπμο ημ ιζζυ (45-65%) ηδξ 

διενήζζαξ πνυζθδρδξ ηςκ εενιίδςκ, πνέπεζ κα πνμένπεηαζ απυ οδαηάκεναηεξ (άιοθμ, 

θοηζηέξ ίκεξ ηαζ ζάηπανα) (Foroughi et al., 2013). Ζ πνυζθδρδ οδαηακενάηςκ ζε πμζυηδηεξ 

πμο οπενααίκμοκ ηζξ απαζηήζεζξ εκένβεζαξ (εεηζηή εκενβεζαηυ ζζμγφβζμ) είκαζ έκαξ 

ζδιακηζηυξ ηαεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ αφλδζδ ημο αάνμοξ ηαζ ηδκ παποζανηία 

 Δπίζδξ δ πμζυηδηα ηδξ πνυζθδρδξ οδαηακενάηςκ επδνεάγεζ ηδκ ιεηααμθζηή οβεία. Ζ 

ηαηακάθςζδ ναθζκανζζιέκςκ ζαηπάνςκ ζε οβνή ιμνθή πνμςεεί ηδκ αφλδζδ ημο ζςιαηζημφ 

αάνμοξ. Ο βθοηαζιζηυξ δείηηδξ είκαζ έκα ιέηνμ ημο ηαηά πυζμ ιζα ηοπζηή πμζυηδηα ηδξ 

ηνμθήξ αολάκεζ ηα επίπεδα ηδξ βθοηυγδξ ζημ αίια ζε ζφβηνζζδ ιε ιζα ηοπζηή πμζυηδηα 

βθοηυγδξ ή θεοημφ ρςιζμφ.  Σμ βθοηαζιζηυ θμνηίμ είκαζ έκα ιέηνμ ημο πνμσυκημξ ημο 

βθοηαζιζημφ δείηηδ εκυξ ηνμθίιμο ηαζ ημο δζαεέζζιμο πενζεπυιεκμο ζε οδαηάκεναηεξ ημο εκ 

θυβς ζημζπείμο. Σα ηνυθζια ιε ορδθυ βθοηαζιζηυ δείηηδ, υπςξ ηα γαπανμφπα πμηά ηαζ μζ 

επελενβαζιέκμζ οδαηάκεναηεξ ηαζ ηα άιοθα, αολάκμοκ ηδκ βθοηυγδ κδζηείαξ ημο αίιαημξ. 

 Γθοηακηζηέξ πνςηεΐκεξ, ηαζ πμηά ηαεχξ ηαζ ηα ηνυθζια ιε ορδθυ βθοηαζιζηυ θμνηίμ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ πνμζηζεέιεκςκ ζαηπάνςκ, αολάκμοκ ημ ζςιαηζηυ αάνμξ 

(Hankey, 2012). Ζ παποζανηία απμηεθεί πανάβμκηα ηζκδφκμο βζα ηδκ ακάπηολδ δζααήηδ ηφπμο 

ΗΗ ηαζ μ δζααήηδξ είκαζ βκςζηυξ πανάβμκηαξ ηζκδφκμο βζα εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ (Foroughi et 

al., 2013). Ζ ορδθή πνυζθδρδ οδαηακενάηςκ απυ ηα ηνυθζια ιε ορδθυ βθοηαζιζηυ δείηηδ, 

ηα πνυζεεηα ζάηπανα, ηαεχξ ηαζ ημ ορδθυ δζαζηδηζηυ βθοηαζιζηυ θμνηίμ μδδβεί επίζδξ ζε 

ιεζςιέκδ πνυζθδρδ ηςκ απαναίηδηςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηαζ έπεζ ζοζπεηζζηεί ιε 

αολδιέκμ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο,  εκδζζιυηδηαξ ηαζ ζηεθακζαίαξ κυζμο ζηζξ 

βοκαίηεξ ζε δζάθμνεξ ιεθέηεξ παναηήνδζδξ (Hankey, 2012). Ζ αολδιέκδ  πνυζθδρδ ζε 
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θοηζηέξ ίκεξ ιεζχκεζ ηδκ πίεζδ ημο αίιαημξ, ηδκ βθοηυγδ ημο αίιαημξ, ηα ηνζβθοηενίδζα ημο 

μνμφ ηαζ ηδκ LDL πμθδζηενυθδ, ςζηυζμ, δεκ οπάνπμοκ αλζυπζζηα ζημζπεία ζπεηζηά ιε ηδκ 

επίδναζή ηδξ ζημκ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ηαζ ημοξ δζάθμνμοξ ηφπμοξ εβηεθαθζημφ 

(Foroughi et al., 2013). 

Γ. Πξσηεΐλεο: 

Μεθέηεξ παναηήνδζδξ ζηδκ Ηαπςκία έπμοκ δείλεζ υηζ δ αολδιέκδ πνυζθδρδ πνςηεΐκδξ 

ζπεηίγεηαζ ιε ιεζςιέκμ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο (Hankey, 2012). Μζα άθθδ ένεοκα 

έδεζλε  υηζ δ δζαζηδηζηή πνυζθδρδ πνςηεσκχκ είκαζ ακηζζηνυθςξ ζπεηζηή ιε ημκ ηίκδοκμ 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ζηζξ βοκαίηεξ ιε οπένηαζδ (Larsson et al., 2012). Πανυιμζα ιε υ, ηζ 

έπμοιε παναηδνήζεζ βζα ηδ ζηεθακζαία κυζμ, δ ιεηαηυπζζδ πδβχκ πνςηεσκχκ ζηδ δζαηνμθή 

ηςκ ακδνχκ ηαζ ηςκ βοκαζηχκ ηςκ ΖΠΑ ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδκ πνυθδρδ ημο 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο (Bernstein et al.,  2012). Χζηυζμ, δεκ παναηδνήεδηε ζδιακηζηή 

ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ ζοκμθζηήξ πνυζθδρδξ γςζηχκ, ή θοηζηχκ πνςηεσκχκ ηαζ ημο ηζκδφκμο 

ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ζε ιζα ιεθέηδ ημμνηχκ πμο έβζκε ζε  43.960 άκδνεξ ζηζξ ΖΠΑ 

(Hankey, 2012). 

E. Λίπε: 

Μζα ιεθέηδ παναηήνδζδξ ζε 43.732 άκδνεξ ζηζξ ΖΠΑ έδεζλε υηζ, ζε ζφβηνζζδ ιε ημ 

παιδθυηενμ πειπηδιυνζμ, μ ηίκδοκμξ ζζπαζιζημφ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ζε 14 πνυκζα 

παναημθμφεδζδξ δεκ ήηακ αολδιέκμξ ζηα άημια ημο ορδθυηενμο πειπηδιμνίμο βζα ηδκ 

πνυζθδρδ ζοκμθζημφ θίπμοξ, γςζημφ θίπμοξ, ημνεζιέκμο θίπμοξ, θοηζημφ θίπμοξ, δζαζηδηζηήξ 

πμθδζηενυθδξ, ιμκμαηυνεζηςκ θζπανχκ, ή trans αηυνεζηςκ θζπανχκ. Αοηά ηα εονήιαηα 

οπμζηδνίγμκηαζ απυ ιζα ιεβάθδ ηοπαζμπμζδιέκδ ιεθέηδ ζε 48.835 ιεηειιδκμπαοζζαηέξ 

βοκαίηεξ, ζηδκ μπμία δ ιείςζδ ηδξ ιέζδξ ζοκμθζηήξ πνυζθδρδξ θίπμοξ ηαηά 8,2% ηδξ 

εκενβεζαηήξ πνυζθδρδξ ζε 8,1 έηδ (ιέζμξ υνμξ) δεκ ιεζχκεζ ζδιακηζηά ημκ ηίκδοκμ 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. Χζηυζμ, μζ ηάζεζξ βζα ιεβαθφηενδ ιείςζδ ημο ηζκδφκμο 

ζηεθακζαίαξ κυζμο παναηδνήεδηακ ιε παιδθή πνυζθδρδ trans θζπανχκ ηαζ ημνεζιέκςκ 

θζπανχκ, βεβμκυξ πμο οπμδδθχκεζ υηζ ημ είδμξ ηςκ θζπχκ πμο ηαηακαθχκμκηαζ εα ιπμνμφζε 

κα είκαζ πζμ ζπεηζηυ βζα ηδκ ηανδζαηή ηαζ ιεηααμθζηή οβεία απυ υ, ηζ ημ πμζμζηυ ηςκ 

εενιίδςκ πμο ηαηακαθχκμκηαζ απυ ημ μθζηυ θίπμξ (Hankey, 2012). 

Κμνεζιέκα Λζπανά  

Σα απμηεθέζιαηα απυ ιζα ιεηα-ακάθοζδ μηηχ πνμμπηζηχκ ιεθεηχκ ιε ζοκμθζηά 2.362 

πενζπηχζεζξ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο δεκ έδεζλακ ζδιακηζηή ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ πνυζθδρδξ 

ημνεζιέκμο θίπμοξ ηαζ ημο ηζκδφκμο βζα εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. Δπζπθέμκ, μζ πζμ πνυζθαηα 
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δδιμζζεοιέκεξ ιεθέηεξ πμο δζελήπεδζακ ζε δοηζημφξ πθδεοζιμφξ πενζθαιαάκμοκ, δφμ 

ιεβάθεξ πνμμπηζηέξ μιάδεξ ημμνηχκ βοκαζηχκ ιε πάκς απυ 1000 πενζπηχζεζξ εβηεθαθζημφ 

επεζζμδίμο, ιζα ιζηνή μιάδα ημμνηχκ ιε ιεζήθζηεξ άκδνεξ, ηαζ ιζα μιάδα ημμνηχκ ακδνχκ 

ηαζ βοκαζηχκ. Οζ ιεθέηεξ αοηέξ δεκ έδεζλακ ηαιία ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ πνυζθδρδξ 

ημνεζιέκμο θίπμοξ ηαζ ημο ηζκδφκμο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο (Larsson, 2013). 

Trans Λζπανά Ολέα 

Ζ ορδθή πνυζθδρδ ηςκ trans θζπανχκ μλέςκ απυ ιενζηχξ οδνμβμκςιέκα θοηζηά έθαζα εα 

ιπμνμφζε κα αολήζεζ ημκ ηίκδοκμ ηςκ CVD ιέζς ηςκ δοζιεκχκ επζπηχζεςκ ζημ 

θζπζδαζιζηυ πνμθίθ, ηδ θθεβιμκή, ηαζ ηδ θεζημονβία ημο εκδμεδθίμο. Ακ ηαζ μζ ιεθέηεξ 

ζπεηζηά ιε ηα trans θζπανά μλέα ζε ζπέζδ ιε ηδ ζηεθακζαία κυζμ δείπκμοκ αολδιέκμ ηίκδοκμ 

ιε ορδθυηενδ πνυζθδρδ, μζ ιεθέηεξ ζοζπέηζζδξ ιεηαλφ ηςκ trans θζπανχκ μλέςκ ηαζ ημο 

ηζκδφκμο ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο είκαζ θίβεξ ηαζ αζοκεπήξ. Σα απμηεθέζιαηα απυ ιζα 

ιεβάθδ πνμμπηζηή ζεζνά ηςκ ιεηειιδκμπαοζζαηχκ βοκαζηχκ ηςκ ΖΠΑ έδεζλακ εεηζηή 

ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ πνυζθδρδξ trans θζπανχκ μλέςκ ηαζ ημο ηζκδφκμο εβηεθαθζημφ 

επεζζμδίμο.  ε ακηίεεζδ, ζε ιζα άθθδ πνμμπηζηή ιεθέηδ ζε βοκαίηεξ ηςκ ΖΠΑ ανέεδηε ιζα 

πενίζζεζα ηζκδφκμο εκδμπανεβποιαηζηήξ αζιμνναβίαξ ζημ παιδθυηενμ πειπηδιυνζμ ηδξ 

πνυζθδρδξ trans θζπανχκ μλέςκ. Σέθμξ δ πνυζθδρδ ηςκ trans θζπανχκ μλέςκ δεκ 

ζπεηίζηδηε ιε ημκ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ζε ιζα πνμμπηζηή ιεθέηδ ζε άκδνεξ ηςκ 

ΖΠΑ (Larsson, 2013). 

Πμθοαηυνεζηα Λζπανά Ολέα 

Γεκ οπάνπμοκ αλζυπζζηεξ ιεθέηεξ ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ηδξ αολδιέκδξ πνυζθδρδξ 

πμθοαηυνεζηςκ θζπανχκ μλέςκ ηαζ ημο ηζκδφκμο ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο, αθθά ιεθέηεξ 

παναηήνδζδξ ηαζ ηοπαζμπμζδιέκεξ ιεθέηεξ πνμηείκμοκ υηζ δ ηαηακάθςζδ αοηχκ ηςκ θζπανχκ 

μλέςκ ζηδ εέζδ ηςκ ημνεζιέκςκ θζπανχκ μλέςκ ιεζχκεζ ηδ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηδξ 

ζηεθακζαίαξ κυζμο (Foroughi et al., 2013). Γζα ηάεε 5% ηδξ εκένβεζαξ πμο θαιαάκεηαζ απυ 

πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα, ακηί ηςκ ημνεζιέκςκ θζπανχκ μλέςκ, μ ηίκδοκμξ ζηεθακζαίαξ 

κυζμο ιεζχκεηαζ ηαηά 10% (Hankey, 2012). 

Χ-3 Λζπανά Ολέα (πνμενπυιεκα απυ ράνζα ηαζ ζπεοέθαζα) 

Σα ακενχπζκμ είδμξ ααζίγεηαζ ζηδκ άιεζδ δζαζηδηζηή ηαηακάθςζδ ηςκ ς-3 πμθοαηυνεζηςκ 

θζπανχκ μλέςκ, ηα μπμία πενζθαιαάκμοκ ημ εζημζζπεκηακμσηυ μλφ (20: 5 ς-3) ηαζ ημ 

εζημζζδομελαεκμσηυ μλφ (22: 6 ς-3) απυ ηα θζπανά ράνζα υπςξ μ ζμθμιυξ, δ νέββα, δ 

πέζηνμθα, ηαζ μζ ζανδέθεξ (Hankey, 2012). 
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 Μζα ιεηα-ακάθοζδ 11 ηοπαζμπμζδιέκςκ ιεθεηχκ, πμο πενζθάιαακε ζοκμθζηά 39.044 

αζεεκείξ έδεζλε υηζ δ ηοπαία ηαηακμιή ζε ςιέβα-3 θζπανά μλέα εζημζζπεκηακμσημφ μλέμξ ή 

εζημζζδομελαεκμσημφ μλέμξ βζα 2,2 έηδ (ιέζμξ υνμξ) ιείςζε ζδιακηζηά ηα πενζζηαηζηά 

ηανδζαββεζαηχκ εακάηςκ, αζθκίδζμο ηανδζαημφ εακάημο (απυ υθα ηα αίηζα εκδζζιυηδηαξ) ηαζ 

ιδ εακαηδθυνςκ ηανδζαββεζαηχκ επεζζμδίςκ ζε ζφβηνζζδ ιε ημ εζημκζηυ θάνιαημ (Hankey, 

2012). Σμ απμηέθεζια εα ιπμνμφζε κα μθείθεηαζ ζηδκ ακηζαννοειζηή δνάζδ ηςκ ς-3 

θζπανχκ ή ζε άθθεξ εοενβεηζηέξ επζδνάζεζξ  ημοξ ζηδκ πίεζδ ημο αίιαημξ, ή ζηδ 

ζοβηέκηνςζδ ηςκ ηνζβθοηενζδίςκ ζημ πθάζια, ηαζ ηςκ δεζηηχκ ηδξ ενυιαςζδξ ηαζ ηδξ 

θθεβιμκήξ (Larsson, 2013). Χζηυζμ, ιζα επαηυθμοεδ ηοπαζμπμζδιέκδ ιεθέηδ ζε 2.501 

αζεεκείξ ιε ζζημνζηυ ειθνάβιαημξ ημο ιομηανδίμο, αζηαεή ζηδεάβπδ, ή ζζπαζιζηυ αββεζαηυ 

εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ έδεζλε υηζ, δ ηοπαία εηπχνδζδ ςιέβα-3 θζπανχκ μλέςκ (600 mg 

εζημζζπεκηακμσηυ μλφ ηαζ εζημζζδομελαεκμσηυ μλφ ζε ιζα ακαθμβία 2: 1) ζε έκα ηαεδιενζκυ 

δζαζηδηζηυ ζοιπθήνςια βζα έκα ιέζμ υνμ 4,7 πνυκζα δεκ είπε ζδιακηζηή επίδναζδ ζημ 

εβηεθαθζηυ ή ηα ιείγμκα αββεζαηά πενζζηαηζηά. Ζ επίδναζδ ηδξ εεναπείαξ ζε υθμοξ ημο 

ηφπμοξ ημο εβηεθαθζημφ δεκ έπεζ ακαθενεεί (Hankey, 2012). 

Χ-3 Λζπανά Ολέα (πνμενπυιεκα απυ θαπακζηά ηαζ ζπυνμοξ) 

Σμ α-θζκμθεκζηυ μλφ είκαζ έκα ς-3 πμθοαηυνεζημ θζπανυ μλφ θοηζηήξ πνμέθεοζδξ πμο είκαζ 

ααζζηυ θζπανυ μλφ ηαζ ανίζηεηαζ ηονίςξ ζηα θοηζηά έθαζα υπςξ ζημ ζμβζέθαζμ, ηδκ canola, 

ζημ θζκανυζπμνμ, ηαζ ζηα ηανφδζα. 

 Μζα ιεθέηδ παναηήνδζδξ ζε 20.069 Οθθακδμφξ εκήθζηεξ έδεζλε υηζ, ζε ζφβηνζζδ ιε 

ημ ηαηχηαημ πειπηδιυνζμ (υπμο δ πνυζθδρδ ημο α-θζκμθεκζημφ μλέμξ είκαζ θζβυηενμ απυ ημ 

1,0 g ακά διένα,) μζ ζοιιεηέπμκηεξ ζε ορδθά πειπηδιυνζα είπακ  35-50 % παιδθυηενμ 

ηίκδοκμ βζα εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. Σα απμηεθέζιαηα αοηά πνεζάγμκηαζ επζαεααίςζδ ζε 

ιεθθμκηζηέξ ηοπαζμπμζδιέκεξ ιεθέηεξ (Hankey, 2012). 

Γζαζηδηζηή Υμθδζηενυθδ 

Ζ δζαζηδηζηή πμθδζηενυθδ ανίζηεηαζ ζε γςζηά πνμσυκηα υπςξ ημ αοβυ, ημ ζοηχηζ, ηαζ άθθα 

ηνέαηα. Ζ ορδθή ηαηακάθςζδ ηυηηζκμο ηνέαημξ ηαζ επελενβαζιέκμο ηνέαημξ έπεζ ζοκδεεεί 

ιε αολδιέκμ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ζημοξ δοηζημφξ πθδεοζιμφξ. Σοπαζμπμζδιέκεξ 

ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ δ αολδιέκδ πνυζθδρδ πμθδζηενυθδξ αολάκεζ ηδκ ζοκμθζηή 

πμθδζηενυθδ ημο αίιαημξ ηαζ ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ηδξ LDL πμθδζηενυθδξ. Πνυζθαηα 

εονήιαηα απυ ιζα πνμμπηζηή ιεθέηδ ημμνηχκ ζε  βοκαίηεξ απυ ηδκ μοδδία έδεζλε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά ορδθυηενμ ηίκδοκμ (πενίπμο 29%) ειθάκζζδξ  ζζπαζιζημφ 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ζηζξ βοκαίηεξ πμο ανίζημκηακ ζημ ορδθυηενμ εηαημζηδιυνζμ ηδξ 
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πνυζθδρδξ πμθδζηενυθδξ (ιέζμξ υνμξ 168 mg / διένα) ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ βοκαίηεξ πμο 

ανίζημκηακ ζημ παιδθυηενμ πειπηδιυνζμ (ιέζμξ υνμξ 302 mg / διένα), ηαζ δ ζοζπέηζζδ 

ήηακ ακελάνηδηδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηυηηζκμο ηνέαημξ. Ακηζεέηςξ, ζε ιζα  ιζηνή ζαπςκζηή 

ιεθέηδ ημυνηδξ ανέεδηε ιζα ακηίζηνμθδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ πνυζθδρδξ πμθδζηενυθδξ ηαζ ηδξ 

εκδζζιυηδηαξ απυ ζζπαζιζηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. Άθθεξ πνμμπηζηέξ ιεθέηεξ δεκ έπμοκ ανεζ 

πζεακή ζπέζδ ηδξ πνυζθδρδξ πμθδζηενυθδξ ιε ημκ ηίκδοκμ είηε ζζπαζιζημφ εβηεθαθζημφ 

επεζζμδίμο είηε ζοκμθζημφ αζιμνναβζηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, ή εκδμπανεβποιαηζηήξ 

αζιμνναβίαξ (Larsson, 2013).  

6.3 Σνυθζια ηαζ Πμηά πμο οιαάθθμοκ ζηδκ  Πνυθδρδ ηςκ Α.Δ.Δ 

Πμθοάνζειεξ ακαζημπήζεζξ ηαζ ιεηα-ακαθφζεζξ έπμοκ ζοκμρίζεζ ηα δζαεέζζια ζημζπεία βζα 

ηζξ μιάδεξ ηνμθίιςκ ηαζ ημκ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. Ζ πθεζμρδθία ηςκ ζημζπείςκ 

αθμνά ηδκ πνςημβεκή πνυθδρδ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ζε ιεβάθεξ ιεθέηεξ ημμνηχκ, 

ηαζ επζηεκηνχκμκηαζ ζε μιάδεξ ηνμθίιςκ, ηαζ ζε δζαηνμθζηά πνυηοπα (Dearborn et al., 2015). 

Πμθθά ηνυθζια ηαζ πμηά επδνεάγμοκ ημκ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. Ζ ιεθέηδ 

INTERSTROKE ακέθενε υηζ, εκηυξ ηςκ μιάδςκ ηνμθίιςκ (πνμζανιμζιέκμ βζα ηδκ δθζηία, 

ημ θφθμ ηαζ ηδκ πενζμπή) δ  αολδιέκδ ηαηακάθςζδ ρανζχκ ηαζ θνμφηςκ ζοζπεηίζηδηακ ιε 

ιεζςιέκμ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο (Hankey, 2012). 

Α. Φάξηα θαη ζαιαζζηλά:  

Σα ράνζα ιπμνμφκ κα είκαζ ιζα ελαζνεηζηή πδβή πνςηεΐκδξ ηαζ δ ααζζηή πδβή ηςκ 

απαναίηδηςκ ςιέβα-3 θζπανχκ μλέςκ, ημο εζημζζπεκηακμσημφ μλέμξ ηαζ ημο 

εζημζζδομελαεκμσημφ μλέμξ. Μζα ιεηα-ακάθοζδ 15 ιεθεηχκ παναηήνδζδξ έδεζλε υηζ δ 

αφλδζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηςκ ηνζχκ ιενίδςκ ηδκ εαδμιάδα ηςκ ρανζχκ ζοζπεηίζηδηε ιε 6% 

παιδθυηενμ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. Χζηυζμ δεκ οπάνπεζ ηαιία ζδιακηζηή 

εηενμβέκεζα ιεηαλφ ηςκ ιεθεηχκ (Larsson & Orsini, 2011). Ονζζιέκεξ ιεθέηεξ δείπκμοκ υηζ δ 

ηαηακάθςζδ θζπανχκ ρανζχκ μδδβεί ζηδκ ακηίζηνμθδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ πνυζθδρδξ ρανζχκ 

ηαζ ημο ηζκδφκμο ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ηαζ άθθεξ οπμδδθχκμοκ υηζ δ ηαηακάθςζδ 

άπαπμο ρανζμφ (υπςξ μ ιπαηαθζάνμξ, ηαζ μ ιαφνμξ ιπαηαθζάνμξ), ζοζπεηίγεηαζ ιε 

παιδθυηενμ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. Ζ επίδναζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ άπαπμο ρανζμφ 

ιπμνεί κα ζοβπέεηαζ ιε ημ βεβμκυξ υηζ δ νέβηα ηαζ μ ζμθμιυξ ζοκήεςξ ηνχβμκηαζ 

αθαηζζιέκα ζηδ μοδδία, επδνεάγμκηαξ ηα επίπεδα ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ (Larsson et al., 

2011). Οζ ιεθέηεξ πμο έπμοκ ελεηάζεζ παεμθμβζημφξ οπμηφπμοξ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο 

οπμδδθχκμοκ υηζ δ ηαηακάθςζδ ρανζμφ ζοζπεηίγεηαζ ιε παιδθυηενμ ηίκδοκμ ζζπαζιζημφ 
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εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο, αθθά δεκ ζπεηίγεηαζ ιε ημ αζιμνναβζηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. 

 Χζηυζμ, δεκ οπάνπμοκ αλζυπζζηα δεδμιέκα απυ ηοπαζμπμζδιέκεξ ιεθέηεξ βζα ηδκ 

επίδναζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ρανζχκ ζημκ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ή ηςκ οπμηφπςκ 

ημο (Hankey, 2012). 

Β. Φξνύηα θαη Λαραληθά:  

Ζ αολδιέκδ ηαηακάθςζδ θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ (πάκς απυ πέκηε ιενίδεξ διενδζίςξ) 

ζοζπεηίζηδηε ιε παιδθυηενμ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο απυ υ, ηζ δ πνυζθδρδ 

θζβυηενςκ απυ ηνεζξ ιενίδεξ ηδκ διένα ηαζ απυ υηζ μζ ηνεζξ έςξ πέκηε ιενίδεξ ηδκ διένα ζε 

257.551 άημια πμο παναημθμοεήεδηακ βζα 13 πνυκζα. Χζηυζμ, δ πνυζθδρδ θαπακζηχκ απυ 

ιυκδ ηδξ δεκ ζοζπεηίζηδηε ιε ιεζςιέκμ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ζηδ ιεθέηδ 

INTERSTROKE. Δάκ δ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηαηακάθςζδξ θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ είκαζ 

έβηονδ, μ ιδπακζζιυξ εα ιπμνμφζε κα είκαζ υηζ δ ηαηακάθςζδ πέκηε ή πενζζζυηενςκ 

ηαεδιενζκχκ ιενίδςκ θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ ιεζχκεζ ηδκ ανηδνζαηή πίεζδ ηαηά πενίπμο 

4,0 mmHg ηδ ζοζημθζηή ηαζ 1,5 mmHg ηδ  δζαζημθζηή (Hankey, 2012). 

 ε ιία ιεηα-ακάθοζδ 20 πνμμπηζηχκ ιεθεηχκ ημμνηχκ ιε ηδ ζοιιεημπή 16.981 

πενζζηαηζηχκ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ιεηαλφ 760.629 αηυιςκ, δ ηαηακάθςζδ θνμφηςκ ηαζ 

θαπακζηχκ ανέεδηε κα ζπεηίγεηαζ ακηζζηνυθςξ ακάθμβα ιε ημκ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ 

επεζζμδίμο, ηαζ αοηή δ ακηίζηνμθδ ζοζπέηζζδ ήηακ ζοκεπήξ ζηδκ ακάθοζδ ηςκ οπμμιάδςκ. 

 Δπζπθέμκ, ιζα βναιιζηή ζπέζδ δυζδξ-απυηνζζδξ έδεζλε υηζ μ ηίκδοκμξ εβηεθαθζημφ 

επεζζμδίμο ιεζχεδηε ηαηά 32% ηαζ 11% βζα ηάεε 200 g ακά διένα αφλδζδ ζε θνμφηα ηαζ 

θαπακζηά ηαηακάθςζδξ, ακηίζημζπα (Hu et al., 2014). 

 Σμ πνχια ημο ανχζζιμο ηιήιαημξ ηςκ θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ ακηζηαημπηνίγεζ ηδκ 

πανμοζία αζμδναζηζηχκ πνςιαηζζιέκςκ εκχζεςκ, (π.π., ηανμηεκμεζδή, ακεμηοακζδίκεξ, ηαζ 

θθααμκμεζδή). Σμ πμζεξ μιάδεξ πνχιαηςκ θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ ζοιαάθθμοκ πενζζζυηενμ 

ζηδκ εοενβεηζηή δνάζδ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα πενζζηαηζηά εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο είκαζ 

άβκςζημ. ε ιία ένεοκα, ελεηάζηδηε δ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηςκ μιάδςκ θνμφηςκ 

ηαζ θαπακζηχκ ιε πνχια ηαζ ηδξ ειθάκζζδξ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ζε αάεμξ 10-εηχκ. Ζ 

ένεοκα αοηή έδεζλε υηζ δ ορδθή πνυζθδρδ ηςκ θεοηχκ θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ ιπμνεί κα 

πνμζηαηεφζεζ απυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ (Griep et al., 2011). 

 Σα θαπακζηά ηδξ μιάδαξ Allium (ηα μπμία πενζθαιαάκμοκ ημ ζηυνδμ, ημ ηνειιφδζ, ημ 

πνάζμ, ηα ηνειιοδάηζα ηαζ ημ ηζκάγζημ ζπμζκυπναζμ) έπμοκ ιεθεηδεεί εηηεκχξ ζηδκ 

πνυθδρδ ηδξ ηανδζαββεζαηήξ κυζμο ηαζ ημο ηανηίκμο. Οζ ηανδζμπνμζηαηεοηζημί ημοξ 

ιδπακζζιμί ηςκ CVD είκαζ πμθθαπθμί ηαζ πενζθαιαάκμοκ έκα ζοκδοαζιυ ακηζ-ενμιαςηζηήξ, 
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ζκςδμθοηζηήξ, ακηζ-μλεζδςηζηήξ, ακηζοπενηαζζηήξ ηαζ οπμθζπζδαζιζηήξ δνάζδξ. ζμκ αθμνά 

ηδκ νφειζζδ ηδξ εκδμεδθζαηήξ θεζημονβίαξ, πνυζθαηεξ ιζηνέξ παναηδνδηζηέξ ιε ζπεηζηά 

ιζηνυ ιέβεεμξ δείβιαημξ έπμοκ δείλεζ υηζ ηα θαπακζηά Allium, ιε πζμ έκημκδ ηδ δνάζδ ημο 

ζηυνδμο, είκαζ ζε εέζδ κα εκζζπφζεζ ηδκ απεθεοεένςζδ ημο ΝΟ ιέζς ηδξ αφλδζδξ ηδξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηδξ ζοκεάζδξ (Lau et al., 2013). 

Γ. Κξέαο:  

Μζα ιεηα-ακάθοζδ ιεθεηχκ παναηήνδζδξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ 152.630 αηυιςκ έδεζλε υηζ 

δ ζοκμθζηή ηαηακάθςζδ ηνέαημξ ζοζπεηίζηδηε ιε 24% ορδθυηενμ ηίκδοκμ ζζπαζιζημφ 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ακά διενήζζα ιενίδα. Μεηαλφ ηςκ ηαηδβμνζχκ ημο ηνέαημξ, δ 

ηαηακάθςζδ ιδ επελενβαζιέκμο ηυηηζκμο ηνέαημξ (ημνεζιέκα θζπανά μλέα, πμθδζηενυθδ, 

ηαζ ζζδήνμ αίιδξ) ηαζ δ ηαηακάθςζδ επελενβαζιέκμο ηυηηζκμο ηνέαημξ (πμο πενζέπεζ ορδθά 

επίπεδα αθαηζμφ ηαζ άθθα ζοκηδνδηζηά) δεκ ζοζπεηίζηδηε ιε ζδιακηζηή αφλδζδ ημο 

ηζκδφκμο βζα ζζπαζιζηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ή μθζηή εκδζζιυηδηα απυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ 

(Micha et al., 2010). Χζηυζμ, ιζα πνυζθαηδ ιεβάθδ ιεθέηδ ημυνηδξ ζε 40.291 άκδνεξ ακέθενε 

υηζ δ ηαηακάθςζδ επελενβαζιέκμο ηνέαημξ ζοζπεηίγεηαζ εεηζηά ιε αολδιέκμ ηίκδοκμ 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ιεηά απυ ιζα ιέζδ πενίμδμ παναημθμφεδζδξ ηςκ 10,1 εηχκ (ιέζμξ 

υνμξ). Πεναζηένς ιεθέηεξ ηδξ ζοζπέηζζδξ ηδξ ηαηακάθςζδξ δζάθμνςκ ηαηδβμνζχκ ηνέαημξ 

ηαζ ημο ηζκδφκμο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ηαζ ηςκ οπμηφπςκ ημο είκαζ απαναίηδηεξ (Larsson, 

2011). 

Γ. Γαιαθηνθνκηθά πξντόληα: 

Σα βαθαηημημιζηά πνμσυκηα υπςξ ημ βάθα, ημ ηονί, ημ αμφηονμ ηαζ ημ βζαμφνηζ έπμοκ ορδθή 

πενζεηηζηυηδηα ζε αζαέζηζμ ηαζ ημνεζιέκα θζπανά πμο εα ιπμνμφζακ κα αολήζμοκ ημκ 

ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. Χζηυζμ, ιζα ιεηα-ακάθοζδ έλζ ιεθεηχκ ημυνηδξ έδεζλε υηζ 

δ πνυζθδρδ βάθαηημξ δεκ ζοζπεηίζηδηε ιε ημκ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. Μζα 

επυιεκδ ιεβάθδ ιεθέηδ ημυνηδξ ακέθενε υηζ δ πνυζθδρδ βαθαηημημιζημφ θίπμοξ 

ζοζπεηίζηδηε ιε ιζηνή αφλδζδ ζε υθα ηα αίηζα εκδζζιυηδηαξ ζηζξ βοκαίηεξ ηαζ ημ βάθα πμο 

έπεζ οπμζηεί γφιςζδ ζοκδέεδηε ιε ιζα πζεακή πνμζηαηεοηζηή επίδναζδ έκακηζ ηδξ 

εκδζζιυηδηαξ απυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ. Μεθέηεξ αζεεκχκ ιανηφνςκ οπμδδθχκμοκ υηζ δ 

ηαηακάθςζδ ημο βάθαηημξ ιεζςιέκδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε θζπανά ή ημ άπαπμ ζε ζφβηνζζδ ιε 

ημ πθήνεξ βάθα, ζπεηίγεηαζ ιε ιεζςιέκδ πζεακυηδηεξ ειθάκζζδξ υθςκ ηςκ ηφπςκ 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο (Hankey, 2012). 

Δ. Γεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο θαη θπηηθέο ίλεο: 
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Σα δδιδηνζαηά μθζηήξ αθέζεςξ πενζέπμοκ πίημονμ, θφηνμ ηαζ ημ εκδυζπενια απυ θοζζηά 

δδιδηνζαηά. Σα πίημονα πενζέπμοκ δζαθοηέξ ηαζ αδζάθοηεξ θοηζηέξ ίκεξ, αζηαιίκεξ ημο 

ζοιπθέβιαημξ Β, ιέηαθθα, θθααμκμεζδή, ηαζ ημημθενυθεξ. Σμ θφηνμ πενζέπεζ πμθθά θζπανά 

μλέα, ακηζμλεζδςηζηά ηαζ θοημπδιζηά ηαζ ημ εκδμζπένιζμ πανέπεζ ηονίςξ άιοθμ 

(πμθοζαηπανίηεξ οδαηακεναηχκ) ηαζ πνςηεΐκεξ. Ζ ηαηακάθςζδ δδιδηνζαηχκ μθζηήξ 

αθέζεςξ αεθηζχκεζ ηδκ μιμζυζηαζδ ηδξ βθοηυγδξ-ζκζμοθίκδξ ηαζ ηδκ εκδμεδθζαηή 

θεζημονβία, ηαζ, εκδεπμιέκςξ, ιεζχκεζ ηδ θθεβιμκή ηαζ αεθηζχκεζ ηδκ απχθεζα αάνμοξ. Ζ 

αολδιέκδ ηαηακάθςζδ δδιδηνζαηχκ μθζηήξ αθέζεςξ (ηαηά ιέζμ υνμ 2,5 ιενίδεξ ηδκ διένα 

έκακηζ ημο 0,2 ιενίδεξ ηδκ διένα) ζοκδέεδηε ιε ιζα ηάζδ πνμξ παιδθυηενμ ηίκδοκμ 

εηδήθςζδξ πενζζηαηζηχκ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ηαζ ζδιακηζηά παιδθυηενμ ηίκδοκμ 

εηδήθςζδξ επεζζμδίςκ ηανδζαββεζαηήξ κυζμο ζε επηά ιεθέηεξ παναηήνδζδξ, εκχ δ 

πνυζθδρδ ναθζκανζζιέκςκ δδιδηνζαηχκ δεκ ζοζπεηζγυηακ ιε ηδκ εηδήθςζδ 

ηανδζαββεζαηχκ κμζδιάηςκ (Hankey, 2012). 

 Σα ηνέπμκηα ζημζπεία απυ πνμμπηζηέξ ιεθέηεξ δείπκμοκ υηζ δ πνυζθδρδ δζαζηδηζηχκ 

ζκχκ ηαζ ηνμθίιςκ πθμφζζςκ ζε θοηζηέξ ίκεξ είκαζ ακηζζηνυθςξ ζπεηζηή ιε ημκ ηίκδοκμ 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. Δονήιαηα απυ ιεηα-ακαθφζεζξ δείπκμοκ ιζηνή έςξ ιέηνζα επίδναζδ 

ηδξ επζπθέμκ πνμζεήηδξ ζκχκ ζημ δζαζημθυβζμ ζε δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο βζα 

εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, υπςξ ζηδκ πίεζδ ημο αίιαημξ ηαζ ζηδκ μθζηή ηαζ ηδκ LDL 

πμθδζηενυθδ. Μεθέηεξ παναηήνδζδξ ηαζ ηοπαζμπμζδιέκεξ ιεθέηεξ έπμοκ δζαπζζηχζεζ υηζ δ 

ιεβάθδ ηαηακάθςζδ ηνμθχκ πθμφζζςκ ζε ίκεξ ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηδ ζοζηδιαηζηή θθεβιμκή, 

ηδ ιεηαβεοιαηζηή απυηνζζδ ηδξ βθοηυγδξ, ηαζ ημκ ηίκδοκμ ακάπηολδξ ακηίζηαζδξ ζηδκ 

ζκζμοθίκδ. Παναιέκεζ αζαθέξ εάκ μζ δζαζηδηζηέξ ίκεξ απυ ηδ θφζδ ημοξ είκαζ οπεφεοκεξ βζα 

ηδκ πνμζηαηεοηζηή επίδναζδ ή ακ είκαζ απθχξ ιία έκδεζλδ βζα άθθεξ εοενβεηζηέξ εκχζεζξ πμο 

οπάνπμοκ ζηα ηνυθζια πθμφζζα ζε θοηζηέξ ίκεξ. Απυ ηδκ άπμρδ ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ, 

ζοκζζηάηαζ ιζα δζαηνμθή πμο δίκεζ έιθαζδ ζηδκ πνυζθδρδ ηνμθχκ πθμφζζςκ ζε ίκεξ, υπςξ 

θνμφηα, θαπακζηά, δδιδηνζαηά μθζηήξ αθέζεςξ, θαζυθζα, ηαζ ηα ηανφδζα, δζυηζ ιζα ηέημζα 

δζαηνμθή πζεακχξ ιεζχκεζ ημκ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ηαζ άθθςκ ηανδζαββεζαηχκ 

παεήζεςκ (Larsson, 2014). Οζ θοηζηέξ ίκεξ, ζοβηεηνζιέκα ηςκ δδιδηνζαηχκ, ςξ ιία εηενμβεκή 

ηαηδβμνία ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ, ζοκδέμκηαζ ιε ιζα ζεζνά απυ μθέθδ βζα ηδκ οβεία: ιείςζδ 

ημο αάνμοξ ηαζ ηδξ πενζιέηνμο ηδξ ιέζδξ, ιείςζδ ημο ΓΜ, ιείςζδ ημο πμζμζημφ ημο 

ζςιαηζημφ θίπμοξ ηαζ ηδξ θζπχδμοξ ιάγαξ ημο, αεθηίςζδξ ζημ ιεηααμθζζιυ ηδξ βθοηυγδξ ηαζ 

ηδξ εοαζζεδζίαξ ζηδκ ζκζμοθίκδ, ιεζςιέκμο ηίκδοκμο ημο ιεηααμθζημφ ζοκδνυιμο ηαζ ημο 

δζααήηδ ηαζ ιεζςιέκμο ηίκδοκμο ηανδζαββεζαηήξ κυζμο ηαζ εακάημο. Χζηυζμ, μνζζιέκα 

ιειμκςιέκα είδδ ζκχκ ηςκ δδιδηνζαηχκ έπμοκ ιεθεηδεεί εηηεκέζηενα απυ ημοξ άθθμοξ ζε 
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ζπέζδ ιε ηδ ιείςζδ ημο ηζκδφκμο ηςκ ηανδζαββεζαηχκ. Δίκαζ ηαθά επζαεααζςιέκμ υηζ 3 g ή 

πενζζζυηενμ ακά διένα ηδξ α-βθοηάκδξ απυ ανχιδ ή ηνζεάνζ ή 7 g ή πενζζζυηενμ ακά διένα 

δζαθοηχκ θοηζηχκ ζκχκ απυ ρφθθζμ ιπμνεί κα ιεζχζμοκ ημκ ηίκδοκμ ηδξ ζηεθακζαίαξ κυζμο. 

 Ζ ζπέζδ ιεηαλφ άθθςκ ζκχκ ηςκ δδιδηνζαηχκ ηαζ ηδξ ηανδζαββεζαηήξ οβείαξ είκαζ 

θζβυηενμ ζαθήξ: 14 g / διένα απυ θνμοηηάκεξ ηφπμο ζκμοθίκδξ, πνμζηζεέιεκεξ ζε ηνυθζια 

ηαζ πμηά, ιπμνμφκ εθαθνχξ κα ιεζχζμοκ ηα ηνζβθοηενίδζα μνμφ ηαζ 6 g / διένα 

ανααζκμλοθάκδξ ή 5-6 g / διένα ακεεηηζημφ αιφθμο ιπμνμφκ κα αεθηζχζμοκ ημκ βθοηαζιζηυ 

έθεβπμ. Σα οθζζηάιεκα ζημζπεία δείπκμοκ υηζ ηα άημια πμο ηαηακαθχκμοκ ιζηνέξ πμζυηδηεξ 

ζκχκ ηςκ δδιδηνζαηχκ εα επςθεθδεμφκ απυ ηδκ αφλδζδ ηδξ πνυζθδρδξ θοηζηχκ ζκχκ 

(Bernstein, 2013). 

Σ. Ρύδη: 

Ζ πνυζθδρδ ημο νογζμφ δεκ ζπεηίζηδηε ιε ημκ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ζε ιζα 

ιεθέηδ πμο έβζκε ζε 83.752 εκήθζηεξ Ηάπςκεξ βζα έκα ιέζμ υνμ 14,1 εηχκ (Hankey, 2012). 

Ε. Όζπξηα θαη πξντόληα ζόγηαο: 

Σα υζπνζα πενζθαιαάκμοκ ηα θαζυθζα, ηα ιπζγέθζα, ηα νεαίεζα, ηαζ ηζξ θαηέξ. Οζ ακελάνηδηεξ 

επζδνάζεζξ ημοξ ζημκ ηίκδοκμ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο είκαζ άβκςζηεξ. Χζηυζμ, 

ηοπαζμπμζδιέκεξ ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ηα ηνυθζια πμο πενζέπμοκ ζυβζα πνμάβμοκ ιία ιδ 

ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ ηαηά πενίπμο 5,8 mm Hg ζηδ ζοζημθζηή ηαζ 4 mm 

Hg ζηδ δζαζημθζηή, ηαζ δ απμιμκςιέκδ πνςηεΐκδ ζυβζαξ ή μζ ζζμθθααυκεξ (θοημμζζηνμβυκα) 

ιεζχκμοκ ηδ δζαζημθζηή ανηδνζαηή πίεζδ ηαηά 2 mm Hg ηαζ ηδκ LDL πμθδζηενυθδξ ηαηά 

3% (Hankey, 2012). ε ιία ένεοκά 27 ιεθεηχκ πμο πενζθάιαακακ 501.791 άημια απυ 3 

δπείνμοξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ 11.869 ιε ζζπαζιζηή ηανδζαηή κυζμ (IHD), 8.244 ιε 

εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ηαζ 14.449 ιε δζααήηδ, θάκδηε υηζ δ ηαηακάθςζδ 4 ιενίδςκ 

εαδμιαδζαίςξ ηςκ 100 g υζπνζα ζοζπεηίζηδηε ιε 14% παιδθυηενμ ηίκδοκμ βζα IHD. Ζ 

ηαηακάθςζδ μζπνίςκ δεκ ζοζπεηίζηδηε ζδιακηζηά ιε ηδκ ειθάκζζδ ζαηπανχδδ δζααήηδ 

μφηε ιε ημ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, ακ ηαζ δ αλζμθυβδζδ αοηή ααζίζηδηε ζε ζπεηζηά θίβεξ 

ένεοκεξ (Afshin et al., 2014). 

Ζ. Ξεξνί θαξπνί: 

Οζ λδνμί ηανπμί πενζέπμοκ πμθθά οβζεζκά ζοζηαηζηά, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ αηυνεζηα 

θζπανά μλέα, θοηζηέξ πνςηεΐκεξ, θοηζηέξ ίκεξ, θοθθζηυ μλφ, ιέηαθθα, ακηζμλεζδςηζηά ηαζ 

θοημπδιζηά, ηα μπμία, ιειμκςιέκα ή ςξ ιένμξ ειπθμοηζζιέκςκ ηνμθίιςκ, αμδεμφκ ζηδ 

αεθηίςζδ ηςκ ηανδζαββεζαηχκ παναβυκηςκ ηζκδφκμο. ε ιία ένεοκά 27 ιεθεηχκ πμο 
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πενζθάιαακακ 501.791 άημια απυ 3 δπείνμοξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ 11.869 ιε IHD, 8.244 

ιε εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ηαζ 14.449 ιε δζααήηδ, θάκδηε υηζ: 4 ιενίδεξ εαδμιαδζαία ηςκ 28 g 

λδνχκ ηανπχκ ζοζπεηίζηδηακ ιε 24% παιδθυηενμ ηίκδοκμ εακαηδθυνςκ IHD, ιε 22% 

παιδθυηενμ ηίκδοκμ ιδ εακαηδθυνμο IHD, ηαζ ιε 13% παιδθυηενμ ηίκδοκμ δζααήηδ. 

 Ακηίεεηα δ πνυζθδρδ λδνχκ ηανπχκ δεκ ζοζπεηίζηδηε ζδιακηζηά ιε ημ εβηεθαθζηυ 

επεζζυδζμ, ακ ηαζ δ αλζμθυβδζδ αοηή ααζίζηδηε ζε ζπεηζηά θίβεξ ένεοκεξ (Afshin et al., 2014). 

Χζηυζμ, ηα ηνέπμκηα ζημζπεία ιίαξ πνυζθαηδξ ιεηα-ακάθοζδξ έδεζλακ υηζ δ ηαηακάθςζδ 

λδνχκ ηανπχκ είκαζ ακηζζηνυθςξ ζπεηζηή ιε ημκ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο (Zhang, 

2015). 

 Ο θζκανυζπμνμξ πενζέπεζ ς-3 θζπανά μλέα, θζβκάκεξ, ηαζ θοηζηέξ ίκεξ πμο ιαγί 

ιπμνμφκ κα πανέπμοκ μθέθδ ζημοξ αζεεκείξ ιε ηανδζαββεζαηή κυζμ (Rodriguez-Leyva et al., 

2013). Μεθέηεξ έδεζλακ υηζ δ ηαηακάθςζδ θζκανυζπμνμο ιπμνεί κα ιεζχζεζ εθαθνά ηδκ 

ανηδνζαηή πίεζδ. Ζ εοενβεηζηή δνάζδ ημο θζκανυζπμνμο ζηδ ιείςζδ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ 

(εζδζηά δζαζημθζηή πίεζδ ημο αίιαημξ) ιπμνεί κα είκαζ ιεβαθφηενδ υηακ ηαηακαθχκεηαζ ςξ 

ζφκμθμ ζπυνςκ ηαζ βζα δζάνηεζα> 12 εαδμιάδςκ (Khalesi et al., 2015). 

Θ. Εαραξνύρα πνηά (αλαςπθηηθά): 

Ζ ορδθή πνυζθδρδ γαπανμφπςκ πμηχκ μδδβεί ζε παιδθυηενδ πνυζθδρδ πζμ οβζεζκχκ πμηχκ 

ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ παποζανηία, ηαζ ιε αολδιέκδ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ζαηπανχδμοξ 

δζααήηδ, ημο ιεηααμθζημφ ζοκδνυιμο ηαζ ηδξ ζηεθακζαίαξ κυζμο. Χζηυζμ, δεκ οπάνπμοκ 

αλζυπζζηα ζημζπεία πμο αθμνμφκ ηδκ πνυζθδρδ ηςκ γαπανμφπςκ πμηχκ ηαζ ηδξ ζοπκυηδηαξ 

ειθάκζζδξ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο (Hankey, 2012). 

Η. Καθέο θαη Σζάη: 

Μζα ιεηα-ακάθοζδ 11 πνμμπηζηχκ ιεθεηχκ ιε 479.689 ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ μπμία 

ζοζπεηίζηδηακ ηνεζξ ή πενζζζυηενεξ ηαηδβμνίεξ ηαηακάθςζδξ ηαθέ ιε ηδκ επαηυθμοεδ 

ειθάκζζδ 10.003 πενζπηχζεςκ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ακέθενε υηζ δ ιέηνζα ηαηακάθςζδ 

ηαθέ ιπμνεί κα έπεζ ιία αδφκαιμ ιδ βναιιζηή ακηίζηνμθδ ζοζπέηζζδ ιε ημκ ηίκδοκμ ημο 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο. ε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ηαευθμο ηαηακάθςζδ ηαθέ, μ ζπεηζηυξ 

ηίκδοκμξ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ήηακ 0,86 βζα δφμ θθζηγάκζα ηαθέ ηδκ διένα, 0,83 βζα ηνία 

ιε ηέζζενα θθζηγάκζα ηδκ διένα, 0,87 βζα έλζ θθζηγάκζα ηδκ διένα, ηαζ 0,93 βζα μηηχ 

θθζηγάκζα ηδκ διένα. Τπήνπε μνζαηή εηενμβέκεζα ζηδ ιεθέηδ ήηακ.  

 ε ιζα ιεθέηδ ημυνηδξ ζε 34.670 βοκαίηεξ, ελεηάζηδηε δ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ 

ηαηακάθςζδξ ηαθέ ηαζ ηςκ ηφπςκ ημο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ηαζ έδεζλε υηζ, ιεηά απυ ιζα 

ιέζδ παναημθμφεδζδ 10,4 εηχκ, δ ηαηακάθςζδ ημοθάπζζημκ εκυξ θθζηγακζμφ ηαθέ ηδκ 
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διένα ζοζπεηίζηδηε ιε παιδθυηενμ ηίκδοκμ ζζπαζιζημφ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ηαζ 

οπαναπκμεζδμφξ αζιμνναβίαξ, αθθά υπζ αζιμνναβζημφ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ζε ζπέζδ ιε 

ηδκ ηαηακάθςζδ θζβυηενμ απυ έκα θθζηγάκζ ηαθέ ηδκ διένα. Αζηζμθμβζηά, αοηή δ ζοζπέηζζδ, 

είκαζ απίεακμ κα πνμηαθείηαζ απυ ηδκ πίεζδ ημο αίιαημξ, επεζδή δ πνυζθδρδ ηαθεΐκδξ δεκ 

ζπεηίγεηαζ ιε ιζα ιαηνμπνυεεζιδ αφλδζδ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ ζε ζφβηνζζδ ιε δίαζηα 

πςνίξ ηαθεΐκδ ή ιε ηαθέ πςνίξ ηαθεΐκδ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ πνυζθδρδ ηαθεΐκδξ απυ 200- 

300 mg επζθένεζ ιζα μλεία ιέζδ αφλδζδ ζηδκ ανηδνζαηή πίεζδ ηαηά 8,1 mm Hg ζηδ 

ζοζημθζηή ηαζ 5,7 mm Hg ζηδ δζαζημθζηή πίεζδ βζα 3 χνεξ ή πενζζζυηενμ. Σμ απμηέθεζια 

εα ιπμνμφζε κα μθείθεηαζ ζηδ δνάζδ ηςκ θαζκμθζηχκ εκχζεςκ ημο ηαθέ, ημ μπμίμ εα 

ιπμνμφζε κα αολήζεζ ηδκ ακηίζηαζδ ηδξ πμθδζηενυθδξ LDL ζηδκ μλείδςζδ. Πανά ημ 

βεβμκυξ υηζ δ πνυκζα ηαηακάθςζδ ηαθέ ζοκδέεηαζ ιε παιδθυηενμ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ 

επεζζμδίμο, ιενζηά πνμηαηανηηζηά ζημζπεία δείπκμοκ μλφ αολδιέκμ ηίκδοκμ ζζπαζιζημφ 

εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ζε χνεξ ιεηά ηδκ πνυζθδρδ ημο ηαθέ, εζδζηά ζε ζπάκζμοξ πυηεξ 

ηαθέ (έκα θθζηγάκζ ή θζβυηενμ ιζα διένα). Αοηά ηα απμηεθέζιαηα απαζημφκ επζαεααίςζδ. 

 Μζα ιεηα-ακάθοζδ εκκέα ιεθεηχκ παναηήνδζδξ ζε 194.965 άημια έδεζλε υηζ δ 

ηαηακάθςζδ ηνζχκ ή πενζζζυηενςκ θθζηγακζχκ ηζαβζμφ (πνάζζκμ ή ιαφνμ) ηδκ διένα 

ζοζπεηίζηδηε ιε 21% παιδθυηενμ ηίκδοκμ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ζε ζπέζδ ιε αοημφξ πμο 

ηαηακάθςκακ θζβυηενμ απυ έκα θθζηγάκζ ηδκ διένα. Πθδεοζιζαηέξ ιεθέηεξ δεκ δείπκμοκ υηζ 

ημ ηζάζ ιεζχκεζ ηδκ ανηδνζαηή πίεζδ, αθθά εα ιπμνμφζε κα έπεζ εεηζηή επίδναζδ ζηδ 

θεζημονβία ημο εκδμεδθίμο ηαζ κα ιεζχζεζ ηδκ μλείδςζδ ηδξ LDL πμθδζηενυθδξ (Hankey, 

2012). ε ιία άθθδ ιεηα-ακάθοζδ ζοκεκχεδηακ δεδμιέκα απυ 6 μιάδεξ ημμνηχκ πμο 

πενζθαιαάκμοκ 111.067 άημια έδεζλε υηζ δ ορδθή πνυζθδρδ θθααμκμεζδχκ ζε ζφβηνζζδ ιε 

ηδ παιδθή πνυζθδρδ ζοζπεηίζηδηε ιε 20% παιδθυηενμ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ εβηεθαθζημφ 

επεζζμδίμο. Λυβς ημο ιζηνμφ ανζειμφ ιεθεηχκ, ημ απμηέθεζια αοηυ εα πνέπεζ κα ενιδκεοηεί 

ιε πνμζμπή (Hollman et al., 2010). 

ΗΑ. νθνιάηα: 

Μεθέηεξ παναηήνδζδξ δείπκμοκ υηζ ηα άημια ιε ορδθυηενα επίπεδα ηαηακάθςζδξ 

ζμημθάηαξ έπμοκ 29% παιδθυηενμ πμζμζηυ ηζκδφκμο βζα εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ηαζ 37% 

παιδθυηενμ πμζμζηυ ηζκδφκμο ηανδζαββεζαηήξ κυζμο απυ εηείκμοξ ιε παιδθυηενα επίπεδα 

ηαηακάθςζδξ ζμημθάηαξ. Δάκ ζζπφεζ, αοηυ ιπμνεί κα ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ακηζοπενηαζζηή, 

ακηζθθεβιμκχδδ, ακηί-ανηδνζμζηθδνςηζηή, ηαζ ακηζενμιαςηζηή επίδναζδ ημο ηαηάμ 

(Hankey, 2012). 
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Σμ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ απμηεθεί έκα πμθφ ζδιακηζηυ παβηυζιζμ πνυαθδια οβείαξ, ιε 

ζμαανέξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ επζπηχζεζξ. Ζ δζαηνμθή παίγεζ έκα πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ ζε 

υθα ηα ζηάδζα ηδξ κυζμο υπςξ ζηδκ πνςημβεκή ηαζ δεοηενμβεκή πνυθδρδ, ςξ έκα ιέζμ 

ακηζιεηχπζζδξ ηςκ επζαθααχκ παναβυκηςκ ηζκδφκμο ηαεχξ ηαζ ζηδκ μλεία θάζδ ςξ 

εεναπεοηζηυ ιέζμ ηςκ ζοκμδχκ δζαηνμθζηχκ πνμαθδιάηςκ υπςξ δ οπμενερία. 

 Χξ εη ημφημο, βζα ημ θυβμ υηζ μζ ζδιακηζηυηενμζ ιεηααθδημί πανάβμκηεξ ηζκδφκμο 

είκαζ άιεζα ζοκδεδειέκμζ ιε ηδ δζαηνμθή, εα πνέπεζ κα δμεεί ζδζαίηενδ έιθαζδ ζημ ημιιάηζ 

ηδξ δζαηνμθζηήξ αλζμθυβδζδξ ηαζ ηδξ δζαηνμθζηήξ πανέιααζδξ ηαεχξ ηαζ ζηδκ 

πναβιαημπμίδζδ επζδδιζμθμβζηχκ ιεθεηχκ ιε ορδθυ επίπεδμ εκδείλεςκ χζηε κα 

ηαημπονςεεί δ ζδιακηζηυηδηα ηδξ δζαηνμθήξ ηαζ ζηδ δεοηενμβεκή πνυθδρδ.   

 Δπζπθέμκ, εα πνέπεζ κα δμεεί έιθαζδ ζημ ημιιάηζ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ αζεεκχκ ιε 

εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ έηζζ χζηε κα ηαηακμήζμοκ ηδ ζδιαζία ημο οβζεζκμφ ηνυπμο γςήξ πμο 

είκαζ πμθφ ζδιακηζηυξ βζα επζηεοπεμφκ ηα μθέθδ ηδξ μπμζαζδήπμηε εεναπείαξ. Ζ έθθεζρδ ηδξ 

βκχζδξ ιεηαλφ ηςκ αζεεκχκ ιε εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ηαζ ηςκ αηυιςκ πμο ακαθαιαάκμοκ 

ηδκ θνμκηίδα ημοξ ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηδκ αθθαβή ημο ηνυπμο γςήξ ιεηά απυ εβηεθαθζηυ 

επεζζυδζμ. Αοηυ ημ θαζκυιεκμ παναηδνείηαζ ηονίςξ ζηδ πχνα ιαξ ηαεχξ είκαζ θίβμζ μζ θμνείξ 

πμο ακαθαιαάκμοκ ημ νυθμ αοηυ.  

 Σέθμξ, έπεζ απμδεζπεεί ιεηά απυ πμθθέξ ένεοκεξ υηζ δ οζμεέηδζδ εκυξ Μεζμβεζαημφ 

πνμηφπμο δζαηνμθήξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηαηηζηή άζηδζδ, ιπμνεί κα ιεζχζεζ ημκ ηίκδοκμ 

επακειθάκζζδξ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ηαεχξ αεθηζχκεζ ηδκ επζαθααή δνάζδ ηςκ 

παναβυκηςκ ηζκδφκμο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 

STROKE SCALES AND CLASSIFICATIONS 

Insert 1. National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) 

 

 

Instructions 

 

Scale Definition Score 

1a. Level of Consciousness: The 

investigator must choose  a response if a 

full evaluation is prevented by obstacles  

such  as an endotracheal tube,  language 

barrier, orotracheal trauma/bandages. 

A 3 is scored only if the patient  makes  

no movement (other  than reflexive 

posturing) in response to noxious  

stimulation. 

 

0 = Alert; keenly  responsive. 

1 = Not alert; but arousable by  

minor  stimulation to obey, answer, or 

respond. 

2 = Not alert; requires  repeated 

stimulation to attend, or is obtunded and requires  

strong  or painful  stimulation to make movements 

(not  stereotyped). 

3 = Responds  only  with  reflex 

motor  or autonomic effects or totally 

unresponsive, flaccid, and flexic. 

 

 

1b. LOC Questions:  The patient  is asked  

the month and his/her age. The answer  must  

be correct  — there is no partial  credit for 

being close. Aphasic  and stuporous patients 

who do not comprehend the questions will 

score 2. Patients  unable  to speak because of 

endotracheal intubation, orotracheal trauma, 

severe  dysarthria from any cause,  language 

barrier,  or any other  problem  not 

secondary to aphasia are given a 1. It is 

important that  only the initial answer be 

graded  and that  the examiner does not 

"help" the patient  with  verbal  or non-

verbal cues. 

 

0 = Answers both questions 

correctly. 

1 = Answers one question correctly. 

2 = Answers neither  question correctly. 

 

 

1c. LOC Commands: The patient  is asked  

to open  and close the eyes and then  to 

grip and release  the non- paretic  hand.  

Substitute another one step command if 

the hands  cannot  be used.  Credit is 

given if an unequivocal attempt  is made  

but not completed due to weakness. If 

the patient  does not respond to 

command, the task should  be 

demonstrated to him or her 

(pantomime), and the result  scored  (i.e.,  

follows none, one or two commands). 

Patients  with  trauma, amputation, or 

other  physical  impediments should  be 

given suitable  one-step  commands. Only 

the first attempt is scored. 

 

0 = Performs both tasks correctly.   

1 = Performs one task correctly. 

2 = Performs neither  task correctly. 

 

 

2. Best Gaze: Only horizontal eye 

movements will be tested.  Voluntary  or 

reflexive (oculocephalic) eye 

movements will be scored,  but caloric 

testing  is not done.  If the patient  has a 

0 = Normal. 

1 = Partial gaze palsy; gaze is abnormal in one or 

both  eyes, 

but forced deviation or total gaze paresis  is not 

present. 
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conjugate deviation of the eyes that  can 

be overcome  by voluntary or reflexive 

activity,  the score will be 1. If a patient  

has an isolated peripheral nerve  paresis  

(CN III, IV or VI), score a 1. Gaze is 

testable  in all aphasic  patients. Patients  

with ocular  trauma, bandages, pre-

existing blindness, or other  disorder  of 

visual  acuity  or fields should  be 

tested  with  reflexive movements, and a 

choice  made  by the investigator. 

Establishing  eye contact  and then 

moving  about  the patient  from side to 

side will occasionally  clarify the 

presence of a partial  gaze palsy. 

 

2 = Forced deviation, or total gaze 

paresis  is not overcome  by the oculocephalic maneuver. 

3. Visual: Visual fields (upper and 

lower quadrants) are tested  by 

confrontation, using finger counting  or 

visual  threat, as appropriate. Patients  

may be encouraged, but if they look at 

the side of the moving fingers 

appropriately, this can be scored  as 

normal. If there  is unilateral blindness 

or enucleation, visual 

fields in the remaining eye are scored.  

Score 1 only if a clear-cut  asymmetry, 

including  quadrantanopia,  is found.  If 

patient  is blind from any cause,  score 

3. Double simultaneous stimulation is 

performed at this point.  If there  is 

extinction, patient  receives  a 1, and 

results  are used  to respond to item 11. 

 

0 = No visual  loss. 

1 = Partial hemianopia.  

2 = Complete hemianopia. 

3 = Bilateral hemianopia (blind including  cortical  

blindness). 

 

 

4. Facial Palsy: Ask — or use 

pantomime to encourage — the 

patient  to show  teeth  or raise 

eyebrows and close eyes. Score 

symmetry of grimace 

in response to noxious  stimuli  in the 

poorly  responsive or non-

comprehending patient. If facial 

trauma/bandages, orotracheal tube,  

tape or other physical  barriers  obscure  

the face, these  should  be removed  to 

the extent  possible. 

 

0 = Normal symmetrical movements. 

1 = Minor paralysis (flattened  

nasolabial fold, asymmetry on smiling). 

2 = Partial paralysis  (total  or near- 

total paralysis  of lower face). 

3 = Complete paralysis  of one or both  sides 

(absence of facial movement in the upper  and 

lower face). 

 

 

 
5. Motor Arm: The limb is placed  in the 

appropriate position:  extend  the arms  

(palms  down)  90° (if sitting) or 45° (if 

supine). Drift is scored  if the arm falls 

before 

10 sec. The aphasic  patient  is 

encouraged using urgency in the voice 

and pantomime, but not noxious 

stimulation. Each limb is tested  in turn,  

beginning  with the non-paretic arm.  

Only in the case of amputation or joint 

fusion  at the shoulder, should  the 

examiner record the score as untestable 

(UN), and clearly state  the explanation 

for this choice. 

 

0 = No drift; limb holds  90° (or 45°) 

for full 10 sec. 

1 = Drift; limb holds  90° (or 45°), but drifts down  

before full 

10 sec; does not hit the bed or other  support. 

2 = Some effort against  gravity; 

limb cannot  get to or maintain (if cued)  90° (or 

45°), drifts down 

to the bed,  but has some effort against  gravity. 

3 = No effort against  gravity; limb 

falls. 

4 = No movement. 

UN = Amputation  or joint fusion, explain:  

5a. Left Arm 

5b. Right Arm 
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6. Motor Leg: The limb is placed  in the 

appropriate position:  hold the leg at 30° 

(always  tested  supine). Drift is scored  if 

the leg falls before 5 sec. The aphasic 

patient  is encouraged using urgency  in 

the voice and pantomime, but not 

noxious  stimulation. Each limb is tested  

in turn,  beginning  with  the non-paretic 

leg. Only in the case of amputation or 

joint fusion  at the hip should  the 

examiner record  the score as untestable 

(UN), and clearly state  the explanation 

for this choice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 = No drift; leg holds  a 30° position for full 5 sec. 

1 = Drift; leg falls by the end of the 

5-sec period  but does not hit the bed. 

2 = Some effort against  gravity; leg 

falls to the bed by 5 sec, but has some effort 

against  gravity. 

3 = No effort against  gravity; leg 

falls to the bed immediately. 

4 = No movement. 

UN = Amputation  or joint fusion, explain:  

6a. Left Leg 

6b. Right Leg 

 

 

 

7. Limb Ataxia: This item is aimed  at 

finding evidence of an unilateral 

cerebellar lesion.  Test with  eyes open. 

In case of visual  defect,  ensure  testing  

is done  in an intact  visual  field. The 

finger-nose-finger and heel-shin tests  

are performed on both  sides,  and ataxia  

is scored only if present  out of 

proportion to weakness. Ataxia is 

absent  in the patient  who cannot  

understand or is paralyzed. Only in the 

case of amputation or joint fusion,  

should  the examiner record  the score 

as untestable (UN), and clearly state  

the explanation for this choice.  In case 

of blindness, test by having  the patient  

touch  nose  from extended arm 

position. 

 

0 = Absent. 

1 = Present in one limb.  

2 = Present  in two limbs. 

UN = Amputation  or joint fusion, explain:  

 

 

8. Sensory: Sensation or grimace to 

pinprick  when tested, or withdrawal 

from noxious  stimulus in the obtunded 

or aphasic  patient. Only sensory  loss 

attributed to stroke  is scored as 

abnormal and the examiner should test 

as many  body areas  (arms  [not hands], 

legs, trunk, face) as needed  to accurately 

check for hemisensory loss. A score of 2, 

―severe  or total sensory  loss‖ should  

only 

be given when  a severe  or total loss of 

sensation can be clearly demonstrated. 

Stuporous and aphasic  patients will, 

therefore, probably score 1 or 0. The 

patient  with brainstem stroke  who has 

bilateral  loss of sensation is scored 2. If 

the patient  does not respond and is 

quadriplegic, score 2. Patients  in a coma 

(item 1a = 3) are 

automatically given a 2 on this item 

 

 

0 = Normal; no sensory  loss. 

1 = Mild-to-moderate sensory loss;  

patient  feels pinprick  is less sharp  or is dull on 

the affected side; or there  is a loss of superficial  

pain with  pinprick, but patient  is aware  of being 

touched. 

2 = Severe to total sensory  loss; 

patient  is not aware  of being touched in the face, 

arm,  and leg. 
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9. Best Language: A great deal of 

information about comprehension 

will be obtained during  the preceding 

sections  of the examination. For this 

scale item,  the patient  is asked  to 

describe  what  is happening in the 

attached picture,  to name  the items 

on the attached naming  sheet  and to 

read from the attached list of 

sentences. Comprehension is judged  

from responses here,  as well as to all 

of the commands in the preceding 

general  neurological exam.  If visual  

loss interferes with  the tests,  ask the 

patient  to identify 

objects  placed  in the hand,  repeat,  and 

produce speech. The intubated patient  

should  be asked  to write.  The patient  in 

a coma (item  1a = 3) will automatically 

score 

3 on this item.  The examiner must  

choose  a score for the patient  with  

stupor  or limited  cooperation, but a 

score of 3 should  be used  only if the 

patient  is mute and follows no one-

step  commands. 

 

0 = No aphasia;  normal. 

1 = Mild-to-moderate aphasia; some  

obvious  loss of fluency  or facility of 

comprehension, without significant  limitation  on 

ideas expressed or form of expression. Reduction  

of speech  and/or comprehension, however, makes 

conversation about  provided materials  difficult or 

impossible. For example,  in conversation about  

provided materials, examiner can identify  picture  

or name  card content  from patient's response. 

2 = Severe aphasia;  all 

communication is through fragmentary 

expression; great need  for inference, questioning, 

and guessing  by the listener. Range of information 

that  can be exchanged is limited;  listener carries  

burden of 

communication. Examiner cannot identify  

materials provided from patient  response. 

3 = Mute, global  aphasia;  no usable 

speech  or auditory comprehension. 

 

 

10. Dysarthria: If patient  is thought to be 

normal, an adequate sample  of speech  

must  be obtained by asking patient  to 

read or repeat  words  from the attached 

list. If the patient  has severe  aphasia, 

the clarity of 

articulation of spontaneous speech  can 

be rated.  Only 

if the patient  is intubated or has other  

physical  barriers to producing speech  

should  the examiner record  the score as 

untestable (UN), and clearly state  the 

explanation for this choice.  Do not tell 

the patient  why he or she is being 

tested. 

 

0 = Normal. 

1 = Mild-to-moderate dysarthria;  

patient slurs at least some words and, at worst, can 

be understood with  some difficulty. 

2 = Severe dysarthria; patient's 

speech  is so slurred  as to be unintelligible in the 

absence  of or out of proportion to any 

dysphasia, or is mute/anarthric. 

UN = Intubated or other  physical 

barrier, explain: 

 

 

 
11. Extinction  and Inattention  (formerly  

Neglect): Sufficient information to 

identify  neglect may be obtained 

during  the prior testing.  If the patient  

has a severe  visual  loss preventing 

visual  double simultaneous 

stimulation, and the cutaneous stimuli 

are normal, the score is normal. If the 

patient  has aphasia but does appear  to 

attend  to both  sides,  the score is 

normal. The presence of visual  spatial  

neglect or anosagnosia may also be 

taken  as evidence  of abnormality. 

Since the abnormality is scored  only if 

present, the item is never  untestable. 

 

0 = No abnormality. 

1 = Visual, tactile, auditory, spatial,  

or personal  inattention or extinction to bilateral 

simultaneous stimulation in one of the sensory  

modalities. 

2 = Profound hemi-inattention  or 

extinction to more than one modality;  does not 

recognize own  hand  or orients  to only one side 

of space. 

 

 

TOTAL  
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GUSS 
(Gugging Swallowing Screen) 

 

Patient 

Date: 

Time: 

Investigator: 

 

1. Preliminary Investigation/ Indirect Swallowing Test 

 

 

¹The Gugging Swallowing Screen. Stroke. 2007;38:2948 Michaela Trapl, SLT, MSc; Paul Enderle, MD, MSc; 

Monika Nowotny, MD; Yvonne Teuschl, PhD; Karl Matz, MD; Alexandra Dachenhausen, PhD Michael Branin MD 
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2. Direct Swallowing Test 

(Material: Aqua bi, flat teaspoon, foot thickener, bread) 
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BODY MASS INDEX (BMI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

World Health Organization available from: < http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-

prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi> 

BMI = 
𝒎𝒂𝒔𝒔(𝒌𝒈)

𝒉𝒆𝒊𝒈𝒉 𝒕 (𝒎)𝟐
 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi
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DASH EATING PLAN 
(updated, 2015) 
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MEDFICTS Dietary Assessment Questionnaire 
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REAP (Rapid Eating Assessment for Patients) 

 

 

 


