
BrAiN: ΕιΔιΚΟ ΑρΘρΟ

KλινιΚΟ ΕΡωΤηΜΑ

Ένας 74χρονος ασθενής διακομίζεται στο νοσοκομείο 
8 ώρες μετά την αιφνίδια έναρξη αριστερής ημιπληγίας 
και δυσαρθρίας. Από την επείγουσα αξονική τομογρα-
φία εγκεφάλου διαπιστώνεται υπόπυκνη απεικόνιση στην 
κατανομή της δεξιάς μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. στο 
ιστορικό του περιλαμβάνεται αρτηριακή υπέρταση από 
20ετίας υπό αμλοδιπίνη, σακχαρώδης διαβήτης από 15ετί-
ας υπό μετφορμίνη, ενώ ο ασθενής είναι ενεργός καπνι-
στής με 50 pack-years. στην ακτινογραφία θώρακος είναι 
ευδιάκριτη η επασβέστωση του αορτικού τόξου, ενώ στο 
πλαίσιο διερεύνησης της υποκείμενης αιτιολογίας υπο-
βάλλεται σε triplex καρωτίδων όπου διαπιστώνεται  εξελ-
κωμένη αθηρωματική πλάκα της δεξιάς κοινής καρωτίδας 
η οποία προκαλεί στένωση κατά 40%. στο υπερηχοκαρδι-
ογράφημα διαπιστώνεται διατεταμένος αριστερός κόλπος 
με διάμετρο στα 4.4 εκατοστά, ενώ υποβάλλεται σε Holter 
ρυθμού 24ώρου όπου δεν διαπιστώνεται κολπική μαρμα-
ρυγή, ωστόσο διαπιστώνονται συχνές έκτακτες κολπικές 
συστολές.

 Ποια θα ήταν η επιλογή σας σχετικά με την 
αντιθρομβωτική αγωγή σε αυτόν τον ασθενή στο 
πλαίσιο της δευτερογενούς πρόληψης της υποτροπής 
του επεισοδίου; 

ΚΡΥΠΤΟΓΕνη ΕΓΚΕΦΑλιΚΑ

στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές της δεκαε-
τίας του ’90 πραγματοποιήθηκε η τυχαιοποιημένη μελέτη 

TOAST, η οποία είχε σκοπό να ελέγξει την αποτελεσμα-
τικότητα ενός ενδοφλεβίως χορηγούμενου αντιπηκτικού 
σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο1.  Η 
μελέτη ολοκληρώθηκε το 1999 με αρνητικά αποτελέσμα-
τα δυστυχώς.2 Ωστόσο η συγκεκριμένη μελέτη έμελε να 
μείνει στην ιστορία των εγκεφαλικών επεισοδίων καθώς 
ήταν αυτή η οποία εισήγαγε μια νέα αιτιολογική ταξινόμη-
ση των ισχαιμικών εγκεφαλικών, την ταξινόμηση TOAST, η 
οποία είναι η κυρίαρχη αιτιολογική ταξινόμηση μέχρι και 
σήμερα.3 

Η ταξινόμηση TOAST διακρίνει πέντε βασικούς τύπους 
ισχαιμικών εγκεφαλικών: τα εγκεφαλικά που οφείλονται 
σε αθηροσκλήρωση των μεγάλων αρτηριών που αρδεύ-
ουν τον εγκέφαλο η οποία προκαλεί στένωση >50%, τα 
εγκεφαλικά που οφείλονται σε νόσο των μικρών αρτηριών 
του εγκεφάλου, τα καρδιοεμβολικά εγκεφαλικά, τα εγκε-
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 Η μακροχρόνια έκβαση 
των ασθενών με κρυπτογενές 
εγκεφαλικό δεν είναι ιδιαίτερα 
καλή καθώς περίπου στο 8-10% 
των ασθενών το επεισόδιο 
θα υποτροπιάσει μέσα στην 
επόμενη δεκαετία, ενώ η δεκαετής 
αθροιστική πιθανότητα θανάτου 
ανέρχεται στο 66%. 
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φαλικά τα οποία οφείλονται σε κάποια άλλη καθορισμένη 
αιτιολογία, και τέλος, τα εγκεφαλικά στα οποία δεν μπο-
ρεί να αναγνωριστεί ο αιτιολογικός παράγοντας (ή αλλιώς 
κρυπτογενή).3 

Τα κρυπτογενή εγκεφαλικά δεν είναι καθόλου σπά-
νια: η συχνότητά τους ποικίλει μεταξύ διαφόρων σειρών 
ασθενών και κυμαίνεται από 12% έως 39%, το οποίο 
προφανώς εξαρτάται από την δυνατότητα και τις υποδο-
μές του κέντρου να προχωρήσει στον απαραίτητο διαγνω-
στικό έλεγχο.4-6 Η μακροχρόνια έκβαση των ασθενών με 
κρυπτογενές εγκεφαλικό δεν είναι ιδιαίτερα καλή καθώς 
περίπου στο 8-10% των ασθενών το επεισόδιο θα υπο-
τροπιάσει μέσα στην επόμενη δεκαετία,7 ενώ η δεκαετής 
αθροιστική πιθανότητα θανάτου ανέρχεται στο 66%.8 

Τι εννοούμε όμως στην ουσία όταν χρησιμοποιούμε 
τον όρο κρυπτογενή; Ουσιαστικά ο όρος περιλαμβάνει 
τρεις διαφορετικές περιπτώσεις4: καταρχήν, αναφέρεται 
σε ασθενείς στους οποίους δεν καθορίστηκε η υποκείμε-
νη αιτιολογία διότι δεν ολοκληρώθηκε ο απαραίτητος έλεγ-
χος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν ασθενείς με 
βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο οι οποίοι πεθαίνουν σύντομα 
μετά την εισαγωγή τους με αποτέλεσμα να μην ολοκληρω-
θεί ο απαραίτητος διαγνωστικός έλεγχος, καθώς και υπε-
ρήλικες ασθενείς με βαρύ εγκεφαλικό για τους οποίους 
κρίνεται από τους συνοδούς μη σκόπιμο  να διενεργηθεί 
ο προβλεπόμενος διαγνωστικός έλεγχος για την ανάδειξη 
της υποκείμενης αιτίας. Μια δεύτερη περίπτωση η οποία 
περιλαμβάνεται στον όρο «κρυπτογενή» αφορά σε ασθε-
νείς στους οποίους διαπιστώνονται δύο (ή και περισσό-
τερες) πιθανές αιτίες του εγκεφαλικού, για παράδειγμα 
ασθενής με χρόνια κολπική μαρμαρυγή και στένωση της 
σύστοιχης με την εγκεφαλική βλάβη καρωτίδας σε βαθμό 

>80%. σε αυτή την περίπτωση, το ερώτημα «ποια από τις 
δύο εστίες προκάλεσε το εγκεφαλικό»  μπορεί να παρα-
μένει αναπάντητο, ωστόσο έχουν αναγνωριστεί οι παρά-
γοντες κινδύνου του ασθενούς και μπορούν να ληφθούν 
τα κατάλληλα μέτρα δευτερογενούς πρόληψης ώστε να 
μειωθεί ο κίνδυνος υποτροπής του επεισοδίου. Η τελευ-
ταία περίπτωση που περιλαμβάνεται στον όρο κρυπτογενή 
είναι αυτά που είναι πραγματικά κρυπτογενή, δηλαδή αυτά 
στα οποία ολοκληρώθηκε ο διαγνωστικός έλεγχος και δεν 
διαπιστώθηκε κανένας αιτιολογικός παράγοντας.4

Τις τελευταίες δεκαετίες, η έρευνα στα ισχαιμικά εγκε-
φαλικά εστιάστηκε κατά κύριο λόγο σε νοσολογικές οντό-
τητες όπως η καρωτιδική νόσος,9 η δυσλιπιδαιμία,10,11 η 
κολπική μαρμαρυγή,12-16 και αρκετά λιγότερο στα κρυπτο-
γενή εγκεφαλικά. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν 
σημαντικές εξελίξεις και σε αυτό το πεδίο. 

ΕΜΒΟλιΚΑ ΕΓΚΕΦΑλιΚΑ ΑΠΡΟΣδιΟΡιΣΤηΣ 
ΠΡΟΕλΕΥΣηΣ (eMBOliC StrOKe OF 
UNdeterMiNed SOUrCe, eSUS)

Ίσως η βασική εξέλιξη ήταν η εισαγωγή ενός νέου όρου, 
του εμβολικού εγκεφαλικού απροσδιόριστης προέλευσης 
(Embolic Stroke of Undetermined Source, ESUS), για την 
περιγραφή ασθενών με ισχαιμικό εγκεφαλικό έμφρακτο 
το οποίο δεν οφείλεται σε νόσο των μικρών αρτηριών και 
στους οποίους δεν διαπιστώνεται στένωση ≥50% των αρ-
τηριών που αρδεύουν τον εγκέφαλο, κάποια μείζονα καρ-
διοεμβολική πηγή ή κάποια άλλη αιτιολογία4. Επομένως, 
για να ταξινομηθεί ένας ασθενής ως ESUS χρειάζεται να 
διενεργηθεί απεικονιστικός έλεγχος εγκεφάλου με αξονι-

     Η ενδεικνυόμενη αντιθρομβωτική αγωγή στο πλαίσιο 
δευτερογενούς πρόληψης σε ασθενείς με κρυπτογενές 
εγκεφαλικό, αναμένεται να ξεκαθαρισθεί μετά τα αποτελέσματα 
των μελετών NAVIGATE ESUS και RE-SPECT ESUS.



κή ή μαγνητική τομογραφία, απεικόνιση των αρτηριών που 
αρδεύουν τον εγκέφαλο με triplex ή αγγειογραφία, διαθω-
ρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα και, τέλος, ηλεκτροκαρ-
διογράφημα 12 απαγωγών  και Holter ρυθμού 24ώρου.4

Οι πιθανές αιτίες των ESUS είναι πολλές:4 καταρχήν, 
ένα ποσοστό (ίσως το μεγαλύτερο) των ESUS μπορεί να 
οφείλεται σε κολπική μαρμαρυγή η οποία δεν έχει ανι-
χνευθεί. Κατά δεύτερο λόγο, μπορεί να προκαλούνται από 
καρδιακές νοσολογικές οντότητες οι οποίες έχουν συσχε-
τιστεί με χαμηλό κίνδυνο εμβολής. Για παράδειγμα, το 
ανοικτό ωοειδές τρήμα (patent foramen ovale, PFO) ανευ-
ρίσκεται περίπου στο 25% του πληθυσμού και δεν θεω-
ρείται παράγοντας κινδύνου στον γενικό πληθυσμό.17-21 
Ωστόσο, σε ορισμένους ασθενείς με εγκεφαλικό αποτε-
λεί ξεκάθαρα την οδό μέσω της οποίας θρόμβος από τις 
εν τω βάθει φλέβες των κάτω άκρων μπορεί να εμβολίσει 
κάποια από τις αρτηρίες που αρδεύουν τον εγκέφαλο. 
Άλλες πιθανές αιτίες καρδιοεμβολής – οι οποίες ωστόσο 
μέχρι σήμερα δεν θεωρούνται υψηλού κινδύνου - είναι 
η πρόπτωση της μιτροειδούς, επασβέστωση της μιτροει-
δούς ή της αορτικής βαλβίδας, η στένωση της αορτικής 
βαλβίδας, η νόσος του φλεβοκόμβου, η μειωμένη ροή στο 
ωτίο του αριστερού κόλπου, η συστολική και η διαστολική 
δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας,  η πνευμονική αρτη-
ριοφλεβική επικοινωνία, και άλλες.4 

Άλλες πιθανές υποκείμενες αιτίες των ESUS μπορεί 
επίσης να αφορούν σε αθηρωματική νόσο η οποία δεν 
προκαλεί σημαντικού βαθμού στένωση, όπως για παρά-
δειγμα η αθηρωμάτωση του αορτικού τόξου και οι στενώ-
σεις των καρωτίδων ή του σπονδυλοβασικού συστήματος 
σε βαθμό <50%, ιδιαίτερα όταν η αθηρωματική πλάκα εί-
ναι εξελκωμένη ή ανώμαλη.4

Οι παραπάνω νοσολογικές οντότητες δεν θεωρούνται 
ιδιαίτερου υψηλού εμβολικού κινδύνου, και για το λόγο 
αυτό στις περισσότερες εξ αυτών δεν έχει διερευνηθεί 
με καλά σχεδιασμένες τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές 
ποια είναι η ενδεικνυόμενη αντιθρομβωτική αγωγή: τα 
αντιαιμοπεταλιακά ή τα αντιπηκτικά;

ΧΑΡΑΚΤηΡιΣΤιΚΑ & ΕΚΒΑΣη Των ΑΣΘΕνων ΜΕ 
eSUS

Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν στοιχεία από την Athens 
Stroke Registry σχετικά με τους ασθενείς με ESUS.22 Με-
ταξύ 2735 ασθενών με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, 
275 (10%) ταξινομήθηκαν ως ESUS. Τα επεισόδια αυτά 
ήταν γενικά μέσης βαρύτητας (διάμεσο NIHSS score: 5) 
και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (74.2%) η έναρξη 
των συμπτωμάτων ήταν μέγιστη κατά την έναρξη του επει-
σοδίου. Η πλειοψηφία των ασθενών είχε ιστορικό αρτη-
ριακής υπέρτασης (64.7%) και δυσλιπιδαιμίας (50.9%). Η 
πλειοψηφία των ασθενών με ESUS έλαβαν αντιαιμοπετα-
λιακό στο πλαίσιο της δευτερογενούς πρόληψης. σχετικά 
με τις πιθανές αιτίες των επεισοδίων, η κολπική μαρμαρυ-
γή φάνηκε να είναι η πιο συχνή  (πιθανή) αιτία καθώς ανι-
χνεύθηκε στη διάρκεια του follow-up σε ποσοστό 29.1% 

BrAiN: ΕιΔιΚΟ ΑρΘρΟ

  Πιθανές αιτίες καρδιοεμβολής, εκτός από την κολπική μαρμαρυγή και το 
ανοικτό ωοειδές τρήμα, οι οποίες ωστόσο μέχρι σήμερα δεν θεωρούνται 
υψηλού κινδύνου, είναι η πρόπτωση της μιτροειδούς, επασβέστωση της 

μιτροειδούς ή της αορτικής βαλβίδας, η στένωση της αορτικής βαλβίδας, η 
νόσος του φλεβοκόμβου, η μειωμένη ροή στο ωτίο του αριστερού κόλπου, 

η συστολική και η διαστολική δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας, η 
πνευμονική αρτηριοφλεβική επικοινωνία, και άλλες. 

 Άλλες πιθανές υποκείμενες 
αιτίες των ESUS μπορεί επίσης να 
αφορούν σε αθηρωματική νόσο 
η οποία δεν προκαλεί σημαντικού 
βαθμού στένωση, όπως για 
παράδειγμα η αθηρωμάτωση 
του αορτικού τόξου και οι 
στενώσεις των καρωτίδων ή του 
σπονδυλοβασικού συστήματος 
σε βαθμό <50%, ιδιαίτερα όταν 
η αθηρωματική πλάκα είναι 
εξελκωμένη ή ανώμαλη. 
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των ασθενών, κάτι το οποίο είναι συμβατό με τα πρόσφατα 
αποτελέσματα των μελετών EMBRACE και CRYSTAL-AF 
οι οποίες έδειξαν ότι η πιθανότητα ανίχνευσης κολπικής 
μαρμαρυγής σε ασθενείς με κρυπτογενές εγκεφαλικό 
αυξάνεται όσο περισσότερο καταγράφεται ο καρδιακός 
ρυθμός.23, 24

Η μακροπρόθεσμη έκβαση των ασθενών με ESUS δεν 
είναι ιδιαίτερα καλή, όπως διαπιστώνεται και πάλι από δε-
δομένα της Athens Stroke Registry: μετά από ένα follow-
up διάρκειας 30.5 μηνών των 275 ασθενών που περιγρά-
φηκαν παραπάνω, διαπιστώθηκαν 73 (26.5%) θάνατοι και 
60 (21.8%) υποτροπές του εγκεφαλικού επεισοδίου. Η 
αθροιστική πιθανότητα επιβίωσης των ασθενών με ESUS 
ήταν 65.6% (95% όρια εμπιστοσύνης, 58.9%–72.2%), ση-
μαντικά υψηλότερα σε σχέση με τα καρδιοεμβολικά εγκε-
φαλικά (38.8%, 34.9%–42.7%). Η αθροιστική πιθανότη-
τα υποτροπής του επεισοδίου στους ασθενείς με ESUS 
ήταν 29.0% (95%, 22.3%–35.7%), παρόμοια με τα καρ-
διοεμβολικά εγκεφαλικά (26.8%, 95% CI, 22.1%–31.5%), 
αλλά σημαντικά υψηλότερη από τους υπόλοιπους τύπους 
μη-καρδιοεμβολικού εγκεφαλικού. 172 ασθενείς με ESUS 
(62.5%) είχαν καλή λειτουργική έκβαση σε σύγκριση με 
280 (32.2%) ασθενείς με καρδιοεμβολικό και 303 (60.9%) 
με εγκεφαλικό λόγω αθηροσκλήρωσης των μεγάλων 
αρτηριών. Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι η 
μακροπρόθεσμη θνητότητα των ασθενών με ESUS είναι 
μικρότερη σε σχέση με τους ασθενείς με καρδιοεμβολικό 
εγκεφαλικό, παρά την παρόμοιο κίνδυνο υποτροπής του 
επεισοδίου. Επίσης, ο αυξημένος κίνδυνος υποτροπής 
στους ασθενείς με ESUS σε σχέση με τους ασθενείς με 
μη-καρδιοεμβολικό εγκεφαλικό ίσως υποδηλώνει ότι η 
τρέχουσα συνήθης επιλογή αντιαιμοπεταλιακού ως αντι-
θρομβωτική αγωγή στο πλαίσιο της δευτερογενούς πρό-
ληψης ίσως δεν είναι η ιδανική επιλογή.

ΑνΤιΘΡΟΜΒωΤιΚη ΑΓωΓη ΣΕ ΑΣΘΕνΕιΣ ΜΕ eSUS

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο 29.1% των ασθενών 
με ESUS διαπιστώθηκε κολπική μαρμαρυγή στη διάρκεια 
του follow-up, καθιστώντας την κολπική μαρμαρυγή ως 
την πιθανή αιτία του επεισοδίου στους συγκεκριμένους 
ασθενείς. Ωστόσο είναι δύσκολο να αποδειχθεί αιτιολο-
γική συσχέτιση μεταξύ ενός εγκεφαλικού επεισοδίου και 
της διάγνωσης της κολπικής μαρμαρυγής κατά τη διάρ-
κεια του follow-up: δεν αποκλείεται η ανίχνευση κολπι-
κής μαρμαρυγής κατά τη διάρκεια του follow-up να είναι 
απλώς ένα τυχαίο εύρημα και η πραγματική αιτία του επει-
σοδίου να είναι κάποια άλλη, π.χ. αθηρωμάτωση του αορ-
τικού τόξου. Αν όντως η ανίχνευση κολπικής μαρμαρυγής 
στη διάρκεια του follow-up ήταν αιτιολογικά συσχετισμένη 

με το εγκεφαλικό επεισόδιο, θα περίμενε κανείς ότι η βα-
ρύτητα του εγκεφαλικού στους ασθενείς με ESUS στους 
οποίους διεγνώσθη κολπική μαρμαρυγή στο follow-up 
θα ήταν μεγαλύτερη από την βαρύτητα του εγκεφαλικού 
στους ασθενείς με ESUS στους οποίους δεν διεγνώσθη 
κολπική μαρμαρυγή στο follow-up (δεδομένου ότι τα εγκε-
φαλικά επεισόδια που οφείλονται σε κολπική μαρμαρυγή 
είναι συνήθως βαρύτερα). Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν διαπι-
στώθηκε στην Athens Stroke Registry (μη δημοσιευμένα 
στοιχεία), όπου η βαρύτητα του εγκεφαλικού επεισοδίου 
ήταν παρόμοια (διάμεσο NIHSS score: 5) μεταξύ των δύο 
παραπάνω ομάδων ασθενών, ένα εύρημα το οποίο  εγεί-
ρει αμφιβολίες κατά πόσο η ύπαρξη αιτιολογικής συσχέ-
τισης μεταξύ της διάγνωσης κολπικής μαρμαρυγής στη 
διάρκεια του follow-up και του εγκεφαλικού επεισοδίου 
είναι τόσο συχνή όσο θεωρούμε ότι είναι. σε αυτό το πλαί-
σιο, είναι πιθανό η κολπική μαρμαρυγή να υπερεκτιμάται 
ως αιτία του εγκεφαλικού επεισοδίου, τουλάχιστον σε 
ασθενείς με ESUS. 

Προς το παρόν και με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα 
(ή μάλλον, την έλλειψη σχετικών αξιόπιστων δεδομένων) 
και τις κατευθυντήριες οδηγίες,25 η ενδεικνυόμενη αντι-
θρομβωτική αγωγή στο πλαίσιο δευτερογενούς πρόλη-
ψης σε ασθενείς με ESUS είναι η αντιαιμοπεταλιακή αγω-
γή. Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται με βάση τα παραπάνω, 
υπάρχουν ερωτήματα αν όντως αυτή είναι η ιδανική επι-
λογή. στο πλαίσιο αυτό, διενεργούνται δύο μεγάλες τυ-
χαιοποιημένες μελέτες με σκοπό να διερευνήσουν εάν η 
αντιαιμοπεταλιακή ή η αντιπηκτική αγωγή είναι η ιδανική 
επιλογή στους ασθενείς αυτούς. συγκεκριμένα, η μελέτη 
NAVIGATE-ESUS (στην οποία θα συμμετέχουν και ερευ-
νητικά κέντρα στην Ελλάδα) φιλοδοξεί να τυχαιοποιήσει 
7000 ασθενείς με ESUS σε ασπιρίνη (100mg ημερησίως) ή 
ριβαροξαμπάνη (15mg ημερησίως) για τρία χρόνια, ενώ η 
μελέτη RE-SPECT ESUS φιλοδοξεί να τυχαιοποιήσει 6000 
ασθενείς σε ασπιρίνη (100mg ημερησίως) ή νταμπιγκα-
ντράνη (110 ή 150mg δις ημερησίως) για τρία χρόνια.26, 27 

στον επίλογο αυτού του κειμένου, ας επιστρέψουμε 
στον ασθενή ο οποίος παρουσιάστηκε παραπάνω και ας 
συλλογιστούμε την επιλογή μας σχετικά με την αντιθρομ-
βωτική αγωγή την οποία θα του συνιστούσαμε στο πλαίσιο 
της δευτερογενούς πρόληψης της υποτροπής του επει-
σοδίου. Ο ασθενής έχει σαφώς βαρύ αθηρωματικό φορ-
τίο καθώς έχει τους αντίστοιχους παράγοντες κινδύνου 
(διαβητικός, υπερτασικός, καπνιστής) και τα αντίστοιχα 
απεικονιστικά ευρήματα (επασβεστωμένο αορτικό τόξο 
και εξελκωμένη καρωτιδική πλάκα), κάτι το οποίο καθιστά 
πιθανή την αθηρωμάτωση ως πιθανή αιτία του εγκεφαλι-
κού και  προκρίνει την επιλογή ενός αντιαιμοπεταλιακού. 
Την ίδια στιγμή, ο ασθενής έχει διατεταμένο αριστερό κόλ-
πο και συχνές έκτακτες κολπικές συστολές, ευρήματα τα 



οποία θέτουν την υπόνοια ύπαρξης παροξυσμικής κολπι-
κής μαρμαρυγής και προκρίνουν την επιλογή ενός αντι-
πηκτικού. Καμία από τις δύο επιλογές δε φαίνεται να είναι 
λανθασμένη, αλλά την ίδια στιγμή καμία από τις επιλογές 
δεν είναι αποδεδειγμένα η ιδανική. 

Προσωπικά, η επιλογή μου θα ήταν να εντάξω αυτόν 
τον ασθενή σε μια από τις δύο παραπάνω μελέτες (και 
συγκεκριμένα στην NAVIGATE-ESUS η οποία διενεργείται 
και στην Ελλάδα), κάτι το οποίο θα επέτρεπε τη συλλογή 
των απαραίτητων πληροφοριών ώστε στο εγγύς μέλλον να 
έχουμε διαθέσιμες τις κατάλληλες αποδείξεις (evidence) 
ώστε να λαμβάνουμε τις πιο ορθά τεκμηριωμένες επιλο-
γές για τους ασθενείς μας.
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