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άθε χρόνο ὑπολογίζεται ὅτι περίπου 33.000 ἄνθρωποι
στὴν Ἑλλάδα παθαίνουν ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, ποὺ
ἀποτελεῖ τὴν πρώτη αἰτία μόνιμης ἀναπηρίας, ὅπως καὶ
τὴν τρίτη αἰτία θανάτου. Ἕνα σοβαρὸ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο σημαίνει, γιὰ πολλοὺς ἀσθενεῖς, πὼς θὰ
ἔχουν προβλήματα στὴν κίνηση, στὴν ὁμιλία καὶ ἄλλους
σημαντικοὺς περιορισμοὺς ποὺ ἐπηρεάζουν τὴν ποιότητα
τῆς ζωῆς τους. Μία νέα ἐπαναστατικὴ θεραπεία, ποὺ ὀνομάζεται θρομβεκτομή, προλαμβάνει τὴν ἀναπηρία, ἀλλάζοντας τὴ ζωὴ ἑκατομμυρίων ἀσθενῶν, ἀνὰ τὸν κόσμο,
μὲ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο.
Ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο ὀνομάζεται ἡ νέκρωση
μίας περιοχῆς τοῦ ἐγκεφάλου, λόγῳ διακοπῆς τῆς τροφοδοσίας της μὲ αἷμα. Ἡ νέκρωση ὀφείλεται σὲ ἀπόφραξη
μίας ἀρτηρίας τοῦ ἐγκεφάλου μέσῳ θρόμβου (πῆγμα
αἵματος). Ἀναλόγως μὲ τὸ ποιά ἀρτηρία τοῦ ἐγκεφάλου
ἀποφράσσεται, ἐπηρεάζονται διαφορετικὲς λειτουργίες
τοῦ σώματος καὶ τοῦ νοῦ, αὐτὲς ποὺ ἐλέγχονται ἀπὸ τὸ
ἀντίστοιχο τμῆμα τοῦ ἐγκεφάλου ποὺ δὲν αἱματώνεται πιά.
Γιὰ παράδειγμα, ἂν νεκρωθεῖ ἡ περιοχὴ ποὺ ἐλέγχει τὴν κινητικότητα τοῦ ἀριστεροῦ ποδιοῦ, τότε δὲν θὰ μπορεῖ ὁ
ἐγκέφαλος νὰ δώσει ἐντολὴ γιὰ νὰ κινηθεῖ τὸ ἀριστερὸ
πόδι. Ἐνῶ ἡ μέχρι πρότινος θεραπεία ἀποτελοῦσε μόνο
τὴ χορήγηση θρομβολυτικοῦ φαρμάκου, νέες μελέτες
ἔδειξαν, πὼς ὁ συνδυασμὸς θρομβολυτικῶν φαρμάκων
καὶ μηχανικῆς διάνοιξης τοῦ ἀποφραγμένου ἀγγείου ἔχει
σαφῶς καλύτερα ἀποτελέσματα.
Ἡ ἐπεμβατικὴ θεραπεία μέσῳ θρομβεκτομῆς ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες ἐξελίξεις στὴν ἰατρικὴ τὰ
τελευταῖα ἔτη. Κλινικὲς μελέτες ἔδειξαν ἐντυπωσιακὰ ἀποτελέσματα, ἀσθενεῖς, ποὺ διαφορετικὰ θὰ εἶχαν καταλήξει
σὲ ἀναπηρικὴ καρέκλα, μὲ τὴ θρομβεκτομὴ μποροῦν νὰ
φύγουν περπατώντας ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο, ἐντὸς 48 ὡρῶν.
Ἡ θρομβεκτομὴ διενεργεῖται γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ
θρόμβου αἵματος ποὺ ἔχει ἀποφράξει ἕνα ἀγγεῖο στὸν ἐγκέφαλο, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει διαλυθεῖ, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ
ἀσθενὴς ἔχει λάβει θρομβολυτικὰ φάρμακα. Ὁ ἰατρός,
ποὺ συνήθως εἶναι ἀκτινολόγος, τοποθετεῖ ἕνα λεπτὸ καθετῆρα στὴν ἀρτηρία τοῦ ἀσθενοῦς, συνήθως μέσα ἀπὸ
τὴ βουβωνικὴ χώρα, καὶ στὴ συνέχεια τό§ν προωθεῖ μέχρι
τὰ ἀγγεῖα τοῦ ἐγκεφάλου, ὅπου βρίσκεται ὁ θρόμβος. Στὴ
συνέχεια εἴτε μὲ τὴν τοποθέτηση ἑνὸς μεταλλικοῦ πλέγματος -stent- εἴτε μέσῳ ἀναρρόφησης, ὁ θρόμβος ἀπομα32

κρύνεται μηχανικὰ ἀπὸ τὸ ἀγγεῖο. Αὐτὸ ἀποκαθιστᾶ τὴ
φυσιολογικὴ ροὴ τοῦ αἵματος στὸν ἐγκέφαλο καὶ μειώνει
σημαντικὰ τὴ βλάβη στὸν ἱστὸ τοῦ ἐγκεφάλου, πού, σὲ
διαφορετικὴ περίπτωση, θὰ προκαλοῦσε μακροχρόνιες,
συχνὰ σοβαρές, βλάβες στὶς σωματικὲς καὶ ψυχικὲς λειτουργίες τοῦ ἀσθενοῦς. Καθὼς ὁ ἐγκέφαλος εἶναι πολὺ
εὐαίσθητος στὴν ἔλλειψη αἱμάτωσης, ἡ ἐπέμβαση πρέπει
νὰ πραγματοποιηθεῖ ὅσο τὸ δυνατὸ νωρίτερα μετὰ τὴν
ἔναρξη τῶν συμπτωμάτων.
Ἡ θρομβεκτομὴ διενεργεῖται σὲ ἐξειδικευμένες μονάδες,
ποὺ παρέχουν τὴ δυνατότητα ἐπείγουσας διάγνωσης καὶ
ἀντιμετώπισης τῶν ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων, καὶ οἱ ὁποῖες
εἶναι στελεχωμένες μὲ ἐξειδικευμένο ἰατρικό, νοσηλευτικὸ
καὶ παραϊατρικὸ προσωπικό. Τὸ Ἐρρῖκος Ντυνὰν Hospital
Center, ἔχοντας ἐγκαταστήσει ἕναν ἀπὸ τοὺς πλέον σύγχρονους ἀγγειογράφους, στὸν ὁποῖο διενεργεῖται ἡ ἐπέμβαση, ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ ἐφαρμόσει τὴν ἐπαναστατικὴ
αὐτὴ θεραπεία σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὀξὺ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο. 

