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Περίληψη
Εισαγωγή: Τα ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 
(ΑΕΕ) αποτελούν μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου και 
αναπηρίας στη χώρα μας. Η έγκαιρη αντιμετώπισή τους 
βοηθά στη μείωση αυτής της θνητότητας και νοσηρότητας, 
ενώ θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν η 
θρομβολυτική θεραπεία εισαχθεί στη συνήθη πράξη της 
αντιμετώπισής τους.
Σκοπός της μελέτης: Η καταγραφή του χρόνου που 
μεσολαβεί από την εκδήλωση των συμπτωμάτων ως 
την άφιξη στο νοσοκομείο, την εξέταση από ιατρό και τη 
διάγνωση σε ασθενείς με ισχαιμικό ΑΕΕ.
Υλικό και μέθοδος: Έγινε προοπτική καταγραφή στοιχείων 
από τα εξωτερικά ιατρεία τριτοβάθμιου νοσοκομείου της 
Αθήνας.
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν στοιχεία από 88 ασθενείς. 
Ο χρόνος προσέλευσης των ασθενών κυμάνθηκε 
μεταξύ 15 λεπτών και 7 ημερών από την εκδήλωση 
των συμπτωμάτων. Εντός των τριών πρώτων ωρών 
προσήλθε το 39,2% των ασθενών. Σε αξονική τομογραφία 
εγκεφάλου υποβλήθηκε στα εξωτερικά ιατρεία μόνο το 
53,4% των ασθενών.
Συμπεράσματα: Ένας στους τρεις ασθενείς φτάνει στο 
νοσοκομείο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την 
εκδήλωση των συμπτωμάτων ισχαιμικού ΑΕΕ. Ο χρόνος 
αναμονής για την εξέταση από ιατρό δεν είναι μεγάλος, 
αλλά η διενέργεια αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου 
δεν γίνεται σε όλους τους ασθενείς σε επείγουσα βάση. 
Ενδεχόμενη εισαγωγή της θρομβολυτικής θεραπείας 
στη συνήθη κλινική πράξη θα καταστήσει αναγκαία τη 
βελτίωση σε όλες τις παραμέτρους που μελετήθηκαν.

Λέξεις ευρετηρίου: ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο, εξωτερικά ιατρεία, χρόνος άφιξης.

Εισαγωγή
Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν μια από τις κυρι-

ότερες αιτίες θανάτου και αναπηρίας στις αναπτυγμένες χώρες1,2. 
Η θνησιμότητα στην Ελλάδα φτάνει στις 130 περιπτώσεις/100.000 
πληθυσμού3 και πιθανώς έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, εν-
δεχομένως λόγω της αύξησης του επιπολασμού πολλών από 
τους παράγοντες κινδύνου (υπέρταση, διαβήτης, υπερλιπιδαι-
μία, κάπνισμα, αλκοόλ, καρδιοπάθεια κ.λπ.). Αν και παλαιότε-
ρα υπήρχε η άποψη πως για τα ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά 
επεισόδια δεν υπάρχει δυνατότητα αποτελεσματικής ιατρικής 
παρέμβασης4 και, ως εκ τούτου, δεν αποτελούν επείγον ιατρι-
κό πρόβλημα, νεότερα στοιχεία αποδεικνύουν πως η πρώιμη 
έναρξη των γενικών υποστηρικτικών μέτρων οδηγεί σε καλύτε-
ρη πρόγνωση5,6. Η ενδεχόμενη εισαγωγή της θρομβολυτικής 
θεραπείας αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω βελτίωση της 
πρόγνωσης, θα απαιτεί όμως ταχεία προσέλευση του ασθενούς 
στο νοσοκομείο, άμεση εξέτασή του από τον κλινικό γιατρό και 
γρήγορη ταυτοποίηση του είδους του ΑΕΕ με χρήση νευροα-
πεικόνισης με αξονική τομογραφία εγκεφάλου7. Σχετικά με το 
θέμα του πόσος χρόνος μεσολαβεί από την εκδήλωση των συ-
μπτωμάτων του ισχαιμικού αγγειακού επεισοδίου ως την άφιξη 
του ασθενούς στο νοσοκομείο, την τεκμηρίωση της διάγνωσης 
και την έναρξη της θεραπείας υπάρχουν βιβλιογραφικά στοι-
χεία από χώρες του Δυτικού Κόσμου8,9, μεταξύ των οποίων και 
μια μελέτη από τη χώρα μας10,11. Σκοπός της παρούσας μελέ-
της ήταν η προοπτική συλλογή στοιχείων σχετικών με τον χρό-
νο που μεσολαβεί μεταξύ της εκδήλωσης των συμπτωμάτων, 
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της προσέλευσης και της εξέτασης ασθενών με ισχαιμικό ΑΕΕ 
σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Αθήνας.

υλικό και μέθοδος 
Καταγράφηκαν στοιχεία από ασθενείς που προσήλθαν με νευρο-

λογική σημειολογία που συνηγορούσε υπέρ αγγειακού εγκεφαλι-
κού επεισοδίου και στους οποίους τεκμηριώθηκε η διάγνωση ισχαι-
μικού ΑΕΕ. Ο χρόνος της πρώτης εκδήλωσης των συμπτωμάτων 
που καταγράφηκε ήταν αυτός που αναφέρθηκε από τους ασθενείς 
ή τους συγγενείς τους. 

Οι χρόνοι ως την άφιξη στα εξωτερικά ιατρεία και την εξέταση 
από ιατρό υπολογίστηκαν από τους ερευνητές με βάση την ανα-
φερόμενη ώρα πρώτης εκδήλωσης των συμπτωμάτων. Δημογρα-
φικά και κλινικά στοιχεία καταγράφηκαν από τους ερευνητές. Όλα 
τα στοιχεία της παρούσας μελέτης συλλέχθηκαν στα πλαίσια μεγα-
λύτερης έρευνας που έγινε σε ασθενείς με ισχαιμικό ΑΕΕ την πε-
ρίοδο 2002-2003 και της οποίας άλλα τμήματα έχουν ανακοινω-
θεί αλλού12-13.

αποτελέσματα
Καταγράφηκαν στοιχεία από 88 ασθενείς. Η μέση ηλικία ήταν τα 

71,0 (SD=12,06) έτη, με ελάχιστη ηλικία τα 42 έτη και μέγιστη τα 
93 έτη. Άνδρες ήταν 42 από τους ασθενείς και η μέση ηλικία τους 
ήταν τα 65,9 έτη (SD=11,54), ενώ γυναίκες ήταν 46 ασθενείς και 
η μέση ηλικία τους ήταν 75,65 έτη (SD=10,64). Όσον αφορά την 
ηλικία ανδρών και γυναικών, η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντι-
κή (p <0,001). 

Ο χρόνος προσέλευσης των ασθενών κυμάνθηκε μεταξύ 15 λε-
πτών και 7 ημερών. Καθώς σε περίπτωση αφύπνισης με τα συμπτώ-
ματα δεν υπάρχει δυνατότητα προσδιορισμού της ακριβούς ώρας 
επέλευσης του ΑΕΕ, στοιχεία από ασθενείς που ανήκουν σε αυτή 
την κατηγορία αναλύθηκαν ξεχωριστά. 

Αφύπνιση με συμπτώματα ανέφεραν 14 ασθενείς, από τους οποί-
ους οι 12 προσήλθαν μέσα σε δύο ώρες. Επρόκειτο συχνότερα για 
γυναίκες ασθενείς (10 έναντι 4 ανδρών), με γενικά πολύ βαρεία κλι-
νική εικόνα κατά την άφιξή τους, καθώς ο μέσος όρος της βαθμο-
λογίας τους στην κλίμακα ΝΙΗ ήταν 20,1.

Σε 74 περιπτώσεις τα συμπτώματα ξεκίνησαν με τους ασθενείς σε 
εγρήγορση. Και στην ομάδα αυτή υπήρχε ισορροπία μεταξύ ανδρών 
και γυναικών (34 γυναίκες και 38 άνδρες). Από αυτούς, εντός της 
πρώτης ώρας προσήλθαν 16 ασθενείς (18,8% επί του συνόλου), 
της δεύτερης 12 (13,6%), της τρίτης 6 (6,8%), μεταξύ τρίτης και έκτης 
ώρας 20 (27,0%), ενώ 12 ασθενείς (13,6%) προσήλθαν μετά την 
παρέλευση 24ώρου. Αθροίζοντας τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι 
από τους ασθενείς με ισχαιμικό ΑΕΕ στους οποίους τα συμπτώματα 
ξεκίνησαν με τους ασθενείς σε εγρήγορση (άρα μπορούμε να έχου-
με ακρίβεια στους υπολογισμούς μας), το 18,8% έφτασε στο νοσο-
κομείο μέσα σε μια ώρα, το 32,4% εντός δύο ωρών και το 39,2% 
εντός τριών ωρών. Η διάμεσος τιμή από την έναρξη των συμπτω-
μάτων ως την άφιξη στα εξωτερικά ιατρεία ήταν οι 4 ώρες.

Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκαν 60 από τους 88 ασθενείς (68,2%). 
Η διάμεση τιμή του χρόνου από την εκδήλωση των συμπτωμάτων 
ως την άφιξη στα εξωτερικά ιατρεία ήταν 1,25 ώρες για ασθενείς 
που ήρθαν με ασθενοφόρο και 5 ώρες για ασθενείς που δεν ήρ-
θαν με ασθενοφόρο (p <0,001). Η μέση βαρύτητα του ΑΕΕ για αυ-
τή την ομάδα ασθενών που ήρθαν με ασθενοφόρο στην κλίμακα 

ΝΙΗ ήταν 11,1.  Στο σύνολο των ασθενών, ο μέσος χρόνος αναμο-
νής ως την εξέταση από ιατρό ήταν 0,28 ώρες. Ο ελάχιστος χρό-
νος ήταν 3min και ο μέγιστος 1,5h. Δεν υπήρχε συσχέτιση της ηλι-
κίας του ασθενούς με τη διάρκεια της αναμονής για εξέταση (0,265 
ώρες για ασθενείς μικρότερους των 60 ετών και 0,288 για ασθενείς 
μεγαλύτερους των 60 ετών). 

Μετά την αρχική κλινική εκτίμηση από τον ιατρό στο ΤΕΠ και τη 
λήψη εργαστηριακών εξετάσεων, ζητείται αξονική τομογραφία εγκε-
φάλου, η οποία δεν είναι πάντοτε εφικτό να γίνει. Στο συγκεκριμένο 
πληθυσμό της μελέτης σε αξονική τομογραφία εγκεφάλου υποβλή-
θηκαν στα εξωτερικά ιατρεία 47 από τους 88 ασθενείς (53,4%). Σε 
ασθενείς με πολύ βαριά κλινική εικόνα (ΝΙΗ scale score >20) ήταν 
περισσότερο πιθανό να πραγματοποιηθεί CT στα ΤΕΠ (18/18 στην 
ομάδα αυτή, p <0,001 σε σχέση με ασθενείς με ελαφρύτερη κλι-
νική εικόνα). Επίσης σε ασθενείς μικρής ηλικίας ( <60 ετών) ήταν 
περισσότερο πιθανό να πραγματοποιηθεί CT στα ΤΕΠ (14/18 στην 
ομάδα αυτή, παρομοίως p <0,001 σε σχέση με ασθενείς μεγαλύ-
τερης ηλικίας).

ςυζήτηση
Τα ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν μία από 

τις κυριότερες αιτίες θανάτου και αναπηρίας στον Δυτικό Κόσμο 
και στη χώρα μας1-3. Παρά την για χρόνια επικρατούσα αντίληψη 
ότι τα ισχαιμικά ΑΕΕ δεν αποτελούν επείγουσα κατάσταση, καθώς 
δεν υπάρχουν αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης τους4, βιβλι-
ογραφικά δεδομένα αποδεικνύουν πως η έγκαιρη και πρώιμη θε-
ραπεία έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη πρόγνωση των ασθενών 
με ΑΕΕ5-7. Ως εκ τούτου, η καίρια αναγνώριση των συμπτωμάτων, 
η ταχεία προσέλευση στο νοσοκομείο, η άμεση εξέταση από ιατρό 
και τεκμηρίωση της διάγνωσης έχουν μεγάλη σημασία. Η ενδεχόμε-
νη εισαγωγή της θρομβόλυσης στις θεραπευτικές δυνατότητες αντι-
μετώπισης των ισχαιμικών ΑΕΕ θα καταστήσει ακόμη πιο επιτακτι-
κά τα προαναφερθέντα.7 Η αντιμετώπιση με θρομβόλυση στοχεύει 
ουσιαστικά στην επιβίωση λαθροβιούντων κυττάρων που βρίσκο-
νται στη λεγόμενη λυκοφωτική ζώνη. 

Παθοφυσιολογικά, όταν ένα αγγείο αποφραχθεί, δημιουργείται 
στις περιοχές που αυτό αιματώνει μια κεντρική ζώνη ισχαιμίας, τα 
κύτταρα της οποίας παθαίνουν μη αναστρέψιμη βλάβη και νεκρώνο-
νται στα πρώτα 10 λεπτά. Πέριξ αυτής όμως εδράζεται η λυκοφωτι-
κή ζώνη, που απαρτίζεται από κύτταρα που ισχαιμούν και ανεπαρ-
κούν λειτουργικά λόγω μειωμένης παροχής οξυγόνου. Παράταση 
της ισχαιμίας έχει ως αποτέλεσμα την εξέλιξη της λειτουργικής ανε-
πάρκειας των κυττάρων αυτών σε δομική και μη αναστρέψιμη πια 
βλάβη. Τα τελευταία αυτά κύτταρα προσπαθούμε να σώσουμε με 
την έγκαιρη έναρξη της θρομβόλυσης. Στην πραγματικότητα είναι 
μικρό το ποσοστό των ασθενών που τηρεί όλα τα απαιτούμενα κρι-
τήρια για έναρξη θρομβολυτικής αγωγής7. Ωστόσο, ο χρόνος και 
δη η έγκαιρη άφιξη του ασθενούς στο νοσοκομείο, η έγκαιρη δι-
άγνωση και τέλος η έγκαιρη έναρξη της θεραπείας εντός των ορί-
ων του θεραπευτικού παραθύρου αποτελούν παραμέτρους ουσι-
αστικά τροποποιήσιμες.

Μελέτες πάνω στο θέμα του χρόνου που μεσολαβεί από την εκ-
δήλωση των συμπτωμάτων του ΑΕΕ ως την προσέλευση στο νο-
σοκομείο, την εξέταση και διάγνωση και τη χορήγηση θεραπείας 
έχουν γίνει σε διάφορες χώρες του Δυτικού Κόσμου8,9, αλλά και 
στη χώρα μας10,11. Σε αντίθεση με τη δική μας μελέτη, όμως, οι πε-
ρισσότερες από αυτές τις μελέτες περιλάμβαναν τόσο ασθενείς με 
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ισχαιμικό, όσο και ασθενείς με αιμορραγικό ΑΕΕ.
Σε μια μελέτη από τις ΗΠΑ8 που περιλάμβανε στοιχεία από 553 

ασθενείς σε δέκα νοσοκομεία, το 32% έφτασε στα εξωτερικά ιατρεία 
εντός 1,5 ώρας και το 46% εντός τριών ωρών από την εκδήλωση 
των συμπτωμάτων. Οι ασθενείς που χρησιμοποίησαν ασθενοφό-
ρο έφτασαν σημαντικά νωρίτερα στο νοσοκομείο. Στην μελέτη αυτή 
ακόμη φάνηκε πως ασθενείς με βαρύτερη κλινική εικόνα, οι οποίοι 
τελικά χρειάστηκαν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας, εξε-
τάστηκαν ταχύτερα από τους γιατρούς των εξωτερικών ιατρείων.

Σε μια άλλη μελέτη που περιλάμβανε 739 ασθενείς από 22 νο-
σοκομεία από το Ηνωμένο Βασίλειο9, η διάμεση τιμή του χρόνου 
από την έναρξη των συμπτωμάτων ως την άφιξη στα εξωτερικά ια-
τρεία ήταν λίγο πάνω από 2 ώρες, με ακραίες τιμές από 47 λεπτά 
ως τις 7 ώρες. Το 37% των ασθενών προσήλθε μέσα σε 3 ώρες 
και το 50% μέσα σε 6 ώρες. Και σε αυτή τη μελέτη, οι ασθενείς 
που χρησιμοποίησαν ασθενοφόρο έφθασαν σημαντικά νωρίτερα 
στο νοσοκομείο. Αξονική τομογραφία εγκεφάλου έγινε στα εξωτε-
ρικά ιατρεία μόνο στο 8% αυτών των ασθενών.

Στην πολύ καλή ελληνική μελέτη πάνω στο θέμα, που έγινε από 
τους Κούτλα και συνεργάτες10,11 στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» 
της Θεσσαλονίκης σε 100 ασθενείς, διαπιστώθηκε πως το 27% 
των ασθενών έφτασε στο νοσοκομείο μέσα σε μια 1,5 ώρα από 
την έναρξη των συμπτωμάτων, το 45% εντός τριών ωρών, ενώ η 
διάμεση τιμή του χρόνου ήταν 3,2 ώρες. Παρομοίως με τις άλλες 
μελέτες, ασθενείς που χρησιμοποίησαν ασθενοφόρο έφτασαν ση-
μαντικά νωρίτερα στο νοσοκομείο, ενώ στη μελέτη αυτή υπάρχουν 
και στοιχεία για τον χρόνο από την άφιξη στο νοσοκομείο ως την 
εξέταση από νευρολόγο (διάμεση τιμή 20 λεπτά), ως τη διενέργεια 
CT εγκεφάλου (διάμεση τιμή 1,7 ώρες) και το χρόνο ως την έναρ-
ξη θεραπείας (διάμεση τιμή 4,75 ώρες, το 29% ξεκίνησε θεραπεία 
εντός τριών ωρών).

Τα αποτελέσματα της μελέτης που παρουσιάζουμε είναι σε γενι-
κές γραμμές συγκρίσιμα με αυτά της βιβλιογραφίας. Πρέπει να δο-
θεί προσοχή στο γεγονός ότι στη δική μας ανάλυση περιγράφονται 
στοιχεία μόνο από ασθενείς με ισχαιμικό ΑΕΕ, ενώ οι περισσότε-
ρες προϋπάρχουσες μελέτες αναφέρουν στοιχεία από ασθενείς με 
ισχαιμικό ή αιμορραγικό ΑΕΕ. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι το 18,8% 
των ασθενών έφτασε στο νοσοκομείο μέσα σε μια ώρα, το 32,4% 
εντός δύο ωρών και το 39,2% εντός τριών ωρών από την έναρξη 
των συμπτωμάτων. Και στη δική μας μελέτη ασθενείς που χρησι-
μοποίησαν ασθενοφόρο έφτασαν στο νοσοκομείο νωρίτερα από 
τους άλλους. Ένα σημαντικό πρόβλημα που καταγράφηκε ήταν ότι 
η δυνατότητα διενέργειας αξονικής τομογραφίας ήταν περιορισμέ-
νη. Εν προκειμένω, μόνο το 53,4% των ασθενών υποβλήθηκε σε 
CT στα εξωτερικά ιατρεία.

Συμπερασματικά, το ισχαιμικό ΑΕΕ αποτελεί επείγουσα κατάστα-
ση που απαιτεί άμεση και έγκαιρη μεταφορά του ασθενούς προκει-
μένου να υπάρξει το μέγιστο όφελος για τον ασθενή. Θα πρέπει να 
υπάρξει καλύτερη ενημέρωση του κοινού για τα συμπτώματα των 
ΑΕΕ, ώστε αυτά να αναγνωρίζονται άμεσα. Ο κλινικός γιατρός πρέ-
πει να αναγνωρίζει ταχέως τα συμπτώματα, να συντομεύει κατά το 
δυνατόν περισσότερο το χρόνο αναμονής του ασθενούς και να δι-
ενεργεί σε επείγουσα βάση CT εγκεφάλου. Η δημιουργία μονάδας 
ΑΕΕ καθώς και η ύπαρξη θεραπευτικού πρωτοκόλλου σε όποια κλι-
νική νοσηλεύεται ο ασθενής θα βοηθήσει ουσιαστικά στην εξοικο-
νόμηση χρόνου που τόσο πολύτιμος είναι στη βελτίωση της πρό-
γνωσης του ασθενούς.

Summary
How soon do patients with an acute ischemic stroke arrive to 
the hospital?
M. Vikelis, P. Matsoukas, E. Voutsadakis, B. Kandyla, K.S. Belis, 
M. Arvanitis

Introduction: Ischemic stroke one of the leading causes of death 
and disability among adults in Greece. 

Purpose: The study was designed to prospectively record time 
from onset of ischemic stroke symptoms to arrival at hospital, 
time from arrival to evaluation by a doctor and confirming diag-
nosis and to identify factors that may be associated with any de-
lays occurring. 

Results: Data from 88 ischemic stroke patients were prospective-
ly recorded. Time from onset of ischemic stroke symptoms to ar-
rival at hospital varied from 15 minutes to 7 days. More than one 
third of patients (39,2%) arrived within three hours. Computed 
tomography was undertaken in only 53,4% of patients.

Conclusion: More than one out of three ischemic stroke pa-
tients arrive in hospital within three hours from symptoms on-
set. Although time to evaluation by a physician is low, only a lim-
ited number of patients undertake a CT brain scan. Introduction 
of thrombolytic therapy shall require minimization of the time for 
the evaluation and treatment of stroke.
Key words: ischemic stroke, emergency room, time of arrival.
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