
Τα πποληπηικά μέηπα 
 

ήκεξα κπνξνύκε  λα θάλνπκε πνιιά, 

ώζηε λα πξνιάβνπκε ην εγκεθαλικό 

επειζόδιο. 

             Η ζηέλωζε ηεο θαξωηίδαο δηαπηζηώ-

λεηαη κε ην ππεξερνγξάθεκα ηπίπλεξ. 

πλεπώο, ε εξέηαζη από ηνλ εηδηθό ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα είλαη επηβε-

βιεκέλε. 

1.  Εάλ δηαπηζηωζεί ζηέλωζε ηόηε … 

2. Εηδηθή αγωγή ρνξεγνύκελε από 

ηνλ εηδηθό αγγεηνρεηξνπξγό κπνξεί 

λα κεηώζεη ηελ πηζαλόηεηα εγθεθα-

ιηθνύ.  

3. Σαπηόρξνλα, πξέπεη λα εμαιεηθ-

ζνύλ θαη όινη νη άιινη επηβαξπληη-

θνί παξάγνληεο.  

α)  Οξηζηηθή δηαθνπή θαπλίζκαηνο, 

β) Ρύζκηζε ηεο αξηεξηαθήο ππέξηαζεο 

θαη ηνπ ζαθράξνπ,   

γ) Απώιεηα βάξνπο θαη άζθεζε όπωο 

θαη δξαζηηθή κείωζε ηεο ρνιεζηεξί-

λεο κε δίαηηα θαη ζηαηίλεο.  

Μάιηζηα, νη ζηαηίλεο ζεωξείηαη όηη κπνξνύλ 

λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηελ θαξωηηδηθή πιάθα, 

ώζηε λα κε κεγαιώζεη ε ζηέλωζε ηεο αξηε-

ξίαο ή αθόκα θαη λα κεηωζεί ην πάρνο ηεο 

πιάθαο.  
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4. Εθηόο από ηελ αιιαγή ηνπ ηξό-

πνπ δηαβίωζεο θαη ηε θαξκαθεπηη-

θή αγωγή, εάλ ππάξρεη κεγάιε ζηέ-

λωζε ζηελ θαξωηίδα, κόλνλ απηά 

ηα κέηξα δελ επαξθνύλ, ώζηε λα 

πξνιεθζεί έλα εγθεθαιηθό. 
   

Απαηηείηαη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, 

είηε κε ηελ θιαζηθή αλνηθηή εγρεί-

ξεζε, είηε αγγεηνπιαζηηθή κε κπα-

ινλάθη θαη ηνπνζέηεζε ζηελη.  

 

 Πνηα ηερληθή ππεξηεξεί, ε αλνηθηή 

επέκβαζε ή ην ζηελη δελ έρεη απα-

ληεζεί θαη ην εξώηεκα απηό απνηε-

ιεί ζπλερέο ζέκα ζπδήηεζεο ζηελ 

παγθόζκηα αγγεηνρεηξνπξγηθή θνη-

λόηεηα ηα ηειεπηαία ρξόληα.  

Πάληωο, είλαη αλακθηζβήηεην γε-

γνλόο όηη ππάξρεη απμαλόκελε ηά-

ζε λα αληηκεηωπίδεηαη ε λόζνο ηωλ 

θαξωηίδωλ κε ηελ ηνπνζέηεζε 

ζηελη, ηερληθή πνπ παξνπζηάδεη αξ-

θ ε η ά  π ι ε ν λ ε θ η ή κ α η α .  

 

Πξόθεηηαη γηα ιεπηέο εγρεηξήζεηο, 

πνπ πξέπεη λα γίλνπλ κε ηέρλε θαη 

δεμηόηεηα, κηαο θαη ε ίδηα ε επέκ-

βαζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη εγθε-

θαιηθό ή επηπινθέο. 



Αγγειακά εγκεθαλικά  

επειζόδια  
 

Σξίηε αηηία ζαλάηνπ, κεηά ηα 

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη ηνλ 

θαξθίλν, θαζώο θαη θύξηα αηηία 

λεπξνινγηθήο αλαπεξίαο είλαη ηα 

αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζόδηα 

ζην δπηηθό θόζκν.  
 

4 ζηα 5 εγθεθαιηθά είλαη ηζραηκη-

θήο αηηηνινγίαο. Δειαδή, νθείιν-

ληαη ζε ειαηηωκέλε θπθινθνξία 

ηνπ αίκαηνο ζηνλ εγθέθαιν θαη 

ζε απηά ε πην ζπρλή αηηία είλαη ε 

θαξωηηδηθή λόζνο, δειαδή ηωλ 

αξηεξηώλ ηνπ ιαηκνύ πνπ ζηέι-

λνπλ αίκα ζηνλ εγθέθαιν. 
 

Αγγειακά εγκεθαλικά επειζόδια  
Μηα αζεξωκαηηθή πιάθα ζηηο θα-

ξωηίδεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη εγθε-

θαιηθό, είηε επεηδή όιε ε αξηεξία 

είλαη δπλαηό λα απνθξαρζεί, είηε 

επεηδή ε πιάθα κπνξεί λα ζπάζεη 

θαη κηθξόηεξα «ζξαύζκαηα» λα πά-

λ ε  ζ η ν λ  ε γ θ έ θ α ι ν .  

 

Μέρξη ζήκεξα, ε απόθαζε γηα ε-

πέκβαζε ζε κηα θαξωηηδηθή λόζν 

ζηεξίδεηαη θπξίωο ζην πόζν ζηελω-

κέλε είλαη ε θαξωηίδα. Η ζπλήζεο 

πξαθηηθή είλαη ε επέκβαζε  όηαλ ε 

ζηέλωζε ζηηο θαξωηίδεο είλαη κεγά-

ιε - 70% θαη πάλω - θαη θαξ-

καθεπηηθή αγωγή ζε κηθξή ζηέλω-

ζε. Είλαη, όκωο, πηζαλόλ απηό λα 

αιιάμεη ζην εγγύο κέιινλ. Η πθή 

ηεο θαξωηηδηθήο αζεξωκαηηθήο 

πιάθαο, εάλ δειαδή είλαη ζθιεξή ή 

καιαθή, θαίλεηαη όηη παίδεη ζεκα-

ληηθό ξόιν ζηελ πξόθιεζε εγθεθα-

ιηθώλ. Η μαλακή, πνπ είλαη πην εύ-

ζξαπζηε, άξα πην επηθίλδπλε λα 

θάλεη εγθεθαιηθό, ζα πξέπεη λα 

αληηκεηωπίδεηαη ρεηξνπξγηθά θη 

όηαλ ε ζηέλωζε ηεο θαξωηίδαο εί-

λαη κηθξόηεξε από 70%. 

 Η ζηέλωζε ηεο θαξωηίδαο δηαπη-

ζηώλεηαη κε ην υπεπηχογπάθημα 

ηπίπλεξ. Έηζη, νη επεκβάζεηο πνπ 

γίλνληαη πξέπεη λα βαζίδνληαη όρη 

κόλν ζην πόζν ζηελωκέλε είλαη ε 

θαξωηίδα, αιιά θαη ζην είδνο ηεο 

πιάθαο. 

 

Λεζάντα που περι-

γράφει την εικόνα 

ή το γραφικό. 


