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ΝΕΤΡΟΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΟΔΙΩΝ Ε 

ΕΝΗΛΙΚΕ 

 

Η αυτόματθ ενδεγκεφαλικι αιμορραγία (ΑΕΑ) ορίηεται ωσ αιμορραγία εντόσ του εγκεφαλικοφ 

παρεγχφματοσ χωρίσ ςυνοδό τραφμα. Η ετιςια επίπτωςθ ανζρχεται ςτουσ 10-30 ανά 100.000 

κατοίκουσ, και αποτελεί το 10-15%  (2.000.000/15.000.000) των εγκεφαλικϊν ανά ζτοσ παγκοςμίωσ. Οι 

ενδονοςοκομειακζσ νοςθλείεσ για ΑΕΑ, ζχουν αυξθκεί κατά 18% κατά τθ διάρκεια των τελευταίων 10 

ετϊν, πικανϊσ λόγω τθσ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ τθσ τρίτθσ θλικίασ κακϊσ και τθσ αυξθμζνθσ χριςθσ 

αντιπθκτικϊν, κρομβολυτικϊν και αντιαιμοπεταλιακϊν παραγόντων.1 Η κνθτότθτα ςτουσ 3 μινεσ 

ανζρχεται ςτο 34% ςφμφωνα με μία αναςκόπθςθ επί 586 αςκενϊν2, ενϊ ςφμφωνα με άλλεσ μελζτεσ 

ανζρχεται ςτο 31% ςτισ 7 θμζρεσ, 59% ςτο 1 ζτοσ, 82% ςτα 10 ζτθ και >90% ςτα 16 ζτθ3,4. 

80% των ΑΕΑ εντοπίηονται εντόσ των εγκεφαλικϊν θμιςφαιρίων ενϊ 20% εντοπίηονται υποςκθνιδιακά. 

Υπερταςικισ αιτιολογίασ αιμορραγίεσ ςυμβαίνουν ςτθν εν τω βάκει φαιά ουςία (65%), γζφυρα (11%) 

και παρεγκεφαλίδα (8%). Ενδοπαρεχυματικζσ αιμορραγίεσ με υποφλοιϊδθ εντόπιςθ ςτθν λευκι ουςία 

οφείλονται ςυχνά ςε όγκουσ, αγγειοδυςπλαςίεσ και αγγειακι αμυλοειδοπάκεια. Αιμορραγίεσ βαςικϊν 

γαγγλίων με επζκταςθ ςτθν ζςω κάψα και τον κάλαμο, οφείλονται ςυνικωσ ςε υπζρταςθ όπωσ 

ςυμβαίνει και με τισ αιμορραγίεσ εγκεφαλικοφ ςτελζχουσ. Τζλοσ, οι παρεγκεφαλιδικζσ αιμορραγίεσ 

ζχουν τθν τάςθ να ςχετίηονται με όγκουσ, αγγειακζσ δυςπλαςίεσ, αιματολογικζσ δυςκραςίεσ και 

υπζρταςθ. 5 

Οι ςυνθκζςτερεσ αιτίεσ αυτόματθσ ενδεγκεφαλικισ αιμορραγίασ είναι θ υπζρταςθ, θ οποία εντοπίηεται 

ςτο 40-60% των αςκενϊν με ΑΕΑ. Ανευρφςματα (20%), αγγειακζσ δυςπλαςίεσ (όπωσ 

αρτθριοφλεβϊδεισ δυςπλαςίεσ και επικοινωνίεσ κακϊσ και ςθραγγϊδθ αγγειϊματα) (5-7%), 

διαταραχζσ πθκτικότθτασ (5-7%) και όγκοι (1-11%), κακϊσ και αιμορραγικά ζμφρακτα, αγγειακι 

αμυλοειδοπάκεια και φαρμακευτικζσ ουςίεσ (π.χ. κοκαίνθ και θρωίνθ), αποτελοφν τα κφρια αίτια τθσ 

ΑΕΑ. 5 

H αξονικι τομογραφία εγκεφάλου αποτελεί τθ διαγνωςτικι εξζταςθ εκλογισ, ενϊ θ μαγνθτικι 

τομογραφία εγκεφάλου (gradient echo) μπορεί να ανιχνεφςει υπεροξείεσ αιμορραγίεσ και επιπλζον 

μικροαιμορραγίεσ. Η ψθφιακι αγγειογραφία είναι απαραίτθτθ για να αποκλείςει δευτεροπακείσ αιτίεσ 

ενδεγκεφαλικισ αιμορραγίασ όπωσ ανευρφςματα, αρτθριοφλεβϊδεισ δυςπλαςίεσ, κρόμβωςθ 

φλεβωδϊν κόλπων, αγγειίτιδα, ενϊ θ μαγνθτικι τομογραφία μπορεί να αναγνωρίςει βλάβεσ όπωσ τα 

ςθραγγϊδθ αγγειϊματα.1 

Η χειρουργικι αφαίρεςθ τθσ αυτόματθσ ενδεγκεφαλικισ αιμορραγίασ ζχει ωσ ςκοπό  να περιορίςει τθν 

επζκταςθ του αιματϊματοσ, να ελλατϊςει τα φαινόμενα πίεςθσ του εγκεφάλου και να μπλοκάρει τθν 

απελευκζρωςθ νευροπακθτικϊν προϊόντων του αιματϊματοσ, εμποδίηοντασ κατ’ αυτόν τον τρόπο τθν 

ζναρξθ πακολογικϊν διεργαςιϊν. Η τυχαιοποιθμζνθ μελζτθ STICH (Surgical Trial in Intracerebral 

Haemorrhage) θ οποία ςφγκρινε τθν ζγκαιρθ χειρουργικι παρζμβαςθ (μζςοσ χρόνοσ 20 ϊρεσ) με τθν 

ςυντθρθτικι αντιμετϊπιςθ επί 1033 αςκενϊν, δεν ανζδειξε ςτατιςτικά ςθμαντικό όφελοσ ςτθν ζκβαςθ 

των αςκενϊν που χειρουργικθκαν: 26% vs 24% καλι αποκατάςταςθ ι μζτρια ανικανότθτα (απόλυτο 
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όφελοσ 2.3%, ςχετικό 10%) ςτουσ 6 μινεσ.6 Τα πικανά οφζλθ τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ δια 

κρανιοτομίασ μποροφν να αντιςτακμιςτοφν από πικανι βλάβθ των νευρϊνων και επαναιμορραγία 

ιδιαίτερα ςε εν τω βάκει αιματϊματα. Μία υποκατθγορία αςκενϊν τθσ μελζτθσ STICH με επιφανειακά 

αιματϊματα του λοβοφ (επεκτείνονται εντόσ 1εκ. από τθν επιφάνεια του φλοιοφ) ζχουν τθ μεγαλφτερθ 

πικανότθτα να οφελθκοφν από τθν χειρουργικι κεραπεία. Η διαπίςτωςθ αυτι χριηει περαιτζρω 

διερεφνθςθσ και αποτελεί προσ το παρόν αντικείμενο ζρευνασ τθσ προοπτικισ μελζτθσ  STICH II.7 

Συμπεραςματικά οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του EUSI8 και του ASA Stroke Council9 δεν ςυνιςτοφν τθν 

αφαίρεςθ υπερςκθνίδιασ αιμορραγίασ δια κρανιοτομίασ (εντόσ 96 ωρϊν) ωσ μζκοδοσ ρουτίνασ. 

Συνιςτοφν χειρουργικι επζμβαςθ ςε αςκενείσ με αιματϊματα του λοβοφ που επεκτείνονται εντόσ 1εκ. 

από τθν επιφάνεια του φλοιοφ, ιδιαίτερα ςε αςκενείσ με καλι νευρολογικι κατάςταςθ οι οποίοι 

επιδεινϊνονται κλινικά. Θα πρζπει να επιςθμανκεί ότι πολφ άμεςθ κρανιοτομία ενδζχεται να 

ςχετίηεται με αυξθμζνο κίνδυνο επαναιμορραγίασ.10 

Οι ςφγχρονεσ μελζτεσ εςτιάηουν ςε λιγότερο επεμβατικζσ ςτερεοτακτικζσ και ενδοςκοπικζσ μεκόδουσ 

εκκζνωςθσ του αιματϊματοσ με τθ χριςθ κρομβολυτικϊν11 με ςκοπό τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ 

νευρολογικισ βλάβθσ και του κινδφνου επαναιμορραγίασ  που ςχετίηεται με τθν κρανιοτομία.  Η 

τρζχουςα μελζτθ MISTIE (Minimally Invasive Surgery plus Tissue Plasminogen Activator for Intracerebral 

Hemorrhage Evacuation) αναηθτά τθν ιδανικι δόςθ κρομβολυτικϊν ικανι να αφαιρζςει το 80% του 

ενδεγκεφαλικοφ αιματϊματοσ χρθςιμοποιϊντασ ςτερεοτακτικι αναρρόφθςθ ακολουκοφμενθ από 

ζγχυςθ κρομβολυτικοφ rTPA. Τα πρϊτα αποτελζςματα δείχνουν γρθγορότερθ και μεγαλφτερθ 

απορρόφθςθ του αιματϊματοσ ςε ςφγκριςθ με τθ ςυντθρθτικι κεραπεία.7 Σφμφωνα με τισ 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ, αν και θ ςτερεοτακτικι ζγχυςθ ουροκινάςθσ ςτθν κοιλότθτα του κρόμβου 

εντόσ 72 ωρϊν, μειϊνει τον κρόμβο και τον κίνδυνο κανάτου, αυξάνει τον κίνδυνο επαναιμορραγίασ 

και το τελικό αποτζλεςμα δεν βελτιϊνεται. Επομζνωσ θ χρθςιμότθτά τθσ δεν είναι τεκμθριωμζνθ.8 

Χειρουργικι αφαίρεςθ του αιματϊματοσ εντόσ 12 ωρϊν, ιδιαίτερα με ελάχιςτα επεμβατικζσ μεκόδουσ 

φαίνεται να είναι οφζλιμθ ςε εν τω βάκει αιμορραγίεσ που αςκοφν πίεςθ (mass effect).9 Εντοφτοισ θ 

χρθςιμότθτα τθσ ελάχιςτα επεμβατικισ αφαίρεςθσ κρόμβου (π.χ. με ενδοςκόπιο) δεν είναι 

τεκμθριωμζνθ και χριηει περαιτζρω μελζτθσ.8  

Όςον αφορά ςτθν παρεγκεφαλιδικι αιμορραγία, οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του EUSI8 ςυνιςτοφν 

επείγουςα χειρουργικι επζμβαςθ ςε αςκενείσ με αιμάτωμα οπιςκίου βόκρου >3 εκ. οι οποίοι 

επιδεινϊνονται νευρολογικά ι αςκείται πίεςθ επί του εγκεφαλικοφ ςτελζχουσ και/ι ζχουν 

αποφρακτικό υδροκζφαλο.  

Στισ περιπτϊςεισ δευτεροπακοφσ ενδεγκεφαλικισ αιμορραγίασ που ςχετίηεται με δομικι βλάβθ, κα 

πρζπει πζραν του αιματϊματοσ να αντιμετωπιςκεί οριςτικά και θ υποκείμενθ αιτία.  

Η ριξθ των ανευρυςμάτων του εγκεφάλου προκαλεί κατά κφριο λόγο τθν υπαραχνοειδι αιμορραγία, 

ςυχνά όμωσ ςυνοδεφεται από ενδοπαρεγχυματικό αιμάτωμα θ επικράτθςθ του οποίου κυμαίνεται από 

5-25% ςφμφωνα με χειρουργικζσ ςειρζσ και 50-100% ςφμφωνα με νεκροτομικζσ μελζτεσ.5 Αν και θ 

ςφγχρονθ κεραπεία εκλογισ των ανευρυςμάτων είναι θ ενδοαγγειακι (εμβολιςμόσ), λόγω μικρότερου 

ποςοςτοφ επιπλοκϊν ςε ςφγκριςθ με τθν χειρουργικι12, θ παρουςία ενδοπαρεγχυματικοφ 

αιματϊματοσ μπορεί να επθρεάςει τθν απόφαςθ όςον αφορά ςτθν μζκοδο αντιμετϊπιςθσ. Πιο 
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ςυγκεκριμζνα, θ παρουςία αιματϊματοσ που χριηει επείγουςασ παροχζτευςθσ κζτει τθν ζνδειξθ τθσ 

άμεςθσ κρανιοτομίασ με ςκοπό τθν αφαίρεςθ του αιματϊματοσ και τθν απολίνωςθ (clipping) του 

ανευρφςματοσ ςε ζνα χρόνο. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία το αιμάτωμα πρζπει να αφαιρεκεί αλλά 

όχι ςε κατεπείγουςα βάςθ, τότε μπορεί να εφαρμοςτεί αρχικά ο εμβολιςμόσ του ανερφςματοσ και να 

παροχετευκεί το αιμάτωμα χειρουργικά ςε δεφτερο χρόνο. 

Η ςυχνότθτα των αρτθριοφλεβωδϊν δυςπλαςιϊν του εγκεφάλου ςτο γενικό πλθκυςμό κυμαίνεται από 

0.8%-4.3% ενϊ ο ετιςιοσ κίνδυνοσ ριξθσ κυμαίνεται από 2.4-4%.13,14 Η κλινικι τουσ ςυμπτωματολογία 

οφείλεται ςε ποςοςτό >50% ςε αιμορραγία λόγω ριξθσ θ οποία μάλιςτα τισ περιςςότερεσ φορζσ είναι 

ενδοπαρεγχυματικι.13 Η αντιμετϊπιςι τουσ ςυνίςταται ςε ενδοαγγειακι κεραπεία (εμβολιςμόσ), 

χειρουργικι αφαίρεςθ ι ςτερεοτακτικι ακτινοκεραπεία ενϊ ςυχνά είναι απαραίτθτοσ ο ςυνδυαςμόσ 

δφο ι και των τριϊν μεκόδων.15 

Οι αρτθριοφλεβϊδεισ επικοινωνίεσ τθσ ςκλθράσ μινιγγασ είναι ςπάνιεσ οντότθτεσ και αποτελοφν το 10-

15% των ενδοκρανιακϊν αγγειοδυςπλαςιϊν. Συνίςτανται  ςτθν ανϊμαλθ επικοινωνία μεταξφ μιασ 

αρτθρίασ και ενόσ φλεβϊδουσ κόλπου τθσ ςκλθράσ μινιγγασ και εδράηονται εντόσ των «πετάλων» τθσ 

ςκλθράσ μινιγγασ. Η παρουςία ανάςτροφθσ ροισ του αίματοσ εντόσ των φλοιϊκϊν φλεβϊν ςχετίηεται 

με ζναν ετιςιο κίνδυνο νευρολογικοφ ελλείμματοσ λόγω αιμορραγίασ ςε ποςοςτό 8.1%.16 Η 

αιμορραγία μπορεί να είναι ενδοπαρεγχυματικι, υπαραχνοειδισ ι υποςκλθρίδια.13 Η αντιμετϊπιςι 

τουσ ςυνίςταται αρχικά ςε ενδοαγγειακι κεραπεία και επιπλζον χειρουργικι επζμβαςθ ςε περίπτωςθ 

μερικοφ εμβολιςμοφ ι ζνδειξθσ αφαίρεςθσ του αιματϊματοσ.16 Η ςτερεοτακτικι ακτινοκεραπεία 

μπορεί να ζχει επικουρικό ρόλο ςε ςυνδυαςμό με τισ δφο προθγοφμενεσ κεραπείεσ. 

Η ςυχνότθτα των ςθραγγωδϊν αγγειωμάτων του εγκεφάλου ςτο γενικό πλθκυςμό κυμαίνεται από 

0.4%-0.9% και αποτελοφν το 8-15% των ενδοκρανιακϊν αγγειακϊν δυςπλαςιϊν. 4%-32% των 

ςυμπτωματικϊν αςκενϊν εμφανίηουν νευρολογικά ςυμπτϊματα λόγω επαναλαμβανόμενων 

ενδοκρανιακϊν αιμορραγιϊν (ςτθν πλειοψθφία τουσ ενδοπαρεγχυματικζσ) ςυνικωσ περιοριςμζνθσ 

ζκταςθσ. Η χειρουργικι αφαίρεςθ αποτελεί τθν κφρια αντιμετϊπιςι τουσ ενϊ και θ ςτερεοτακτικι 

ακτινοκεραπεία μπορεί να ζχει κάποιο περιοριςμζνο ρόλο ςτθ κεραπεία τουσ. 13  

Μαηικι αιμορραγία εντόσ τθσ κοιλότθτασ ενόσ όγκου εγκεφάλου ςυμβαίνει ςπάνια κακϊσ ςτισ 

περιςςότερεσ μελζτεσ αναφζρεται ότι μόνο το 1% αυτϊν αιμορραγοφν. Συνικεισ όγκοι  οι οποίοι 

αιμορραγοφν είναι τα κακοικθ νεοπλάςματα, είτε πρωτοπακι (π.χ. πλειόμορφο γλοιοβλάςτωμα), είτε 

μεταςτατικά όπωσ βρογχογενζσ καρκίνωμα και μεταςτατικό μελάνωμα.5 Η κεραπευτικι τουσ 

αντιμετϊπιςθ ςυνίςταται κατά κφριο λόγο ςτθν χειρουργικι αφαίρεςθ του όγκου (εφόςον ενδείκνυται 

από πλευράσ εντόπιςθσ και εξαιρεςιμότθτασ του όγκου και πρόγνωςθσ τθσ νόςου) μετά του 

αιματϊματοσ, ενϊ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ μπορεί να εφαρμοςτεί προεγχειρθτικόσ εμβολιςμόσ 

προκειμζνου να μειωκεί θ αιμάτωςθ του όγκου.   

 

 

 



4 
 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

1. Qureshi AI, Mendelow AD, Hanley DF. Intracerebral haemorrhage. Lancet. 2009 May 
9;373(9675):1632-44. Review. 

2. Weimar C, Weber C, Wagner M, et al. Management patterns and health care use after 
intracerebral hemorrhage. A cost-of-illness study from a societal perspective in Germany. 
Cerebrovasc Dis 2003;15: 29–36. 

3. Flaherty ML, Haverbusch M, Sekar P, et al. Long-term mortality after intracerebral hemorrhage. 
Neurology 2006; 66: 1182–86. 

4. Fogelholm R, Murros K, Rissanen A, Avikainen S. Long term survival after primary intracerebral 
haemorrhage: a retrospective population based study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005; 76: 
1534–38.  

5. Μartin Ν.Α, Holland M.C. Spontaneous intracerebral hemorrhage. In: Rengachary S.S, 
Ellenbogen R.G, eds. Principles of Neurosurgery, 2nd edition. Mosby; 2005:259-269. 

6. Mendelow et.al. Early surgery versus initial conservative treatment in patients with spontaneous 
supratentorial intracerebral haematomas in the International Surgical Trial in Intracerebral 
Haemorrhage (STICH): a randomised trial. Lancet. 2005 Jan 29-Feb 4;365(9457):387-97 

7. Mendelow AD, Unterberg A. Surgical treatment of intracerebral haemorrhage. Curr Opin Crit 
Care 2007; 13: 169–74. 

8. Broderick J, Connolly S, Feldmann E, Hanley D, Kase C, Krieger D, Mayberg M, Morgenstern L, 
Ogilvy CS, Vespa P, Zuccarello M; American Heart Association/American Stroke Association 
Stroke Council; American Heart Association/American Stroke Association High Blood Pressure 
Research Council; Quality of Care and Outcomes in Research Interdisciplinary Working Group. 
Guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage in adults: 2007 
update: a guideline from the American Heart Association/American Stroke Association Stroke 
Council, High Blood Pressure Research Council, and the Quality of Care and Outcomes in 
Research Interdisciplinary Working Group. Circulation. 2007 Oct 16;116(16):e391-413. 

9. Steiner T, Katse M, Forsting M, et al. Recommendations for the management of intracranial 
haemorrhage—part I: spontaneous intracerebral haemorrhage. Cerebrovasc Dis 2006; 22: 294–
316. 

10. Morgenstern LB, Demchuk AM, Kim DH, Frankowski RF, Grotta JC. Rebleeding leads to poor 
outcome in ultra-early craniotomy for intracerebral hemorrhage. Neurology 2001; 56: 1294–99. 

11. Broderick JP. The STICH trial: what does it tell us and where do we go from here? Stroke 2005; 
36: 1619–20. 

12. Molyneux AJ, Kerr RS, Birks J, Ramzi N, Yarnold J, Sneade M, Rischmiller J; ISAT Collaborators. 
Risk of recurrent subarachnoid haemorrhage, death, or dependence and standardised mortality 
ratios after clipping or coiling of an intracranial aneurysm in the International Subarachnoid 
Aneurysm Trial (ISAT): long-term follow-up. Lancet Neurol. 2009 May;8(5):427-33. 

13. Wanke I, Panagiotopoulos V, Forsting M. Bleeding risk of intracranial vascular malformations. 
Rofo. 2007 Apr;179(4):365-72. Review. 

14. Hernesniemi JA, Dashti R, Juvela S, Väärt K, Niemelä M, Laakso A. Natural history of brain 
arteriovenous malformations: a long-term follow-up study of risk of hemorrhage in 238 patients. 
Neurosurgery. 2008 Nov;63(5):823-9 

15. Panagiotopoulos V, Gizewski E, Asgari S, Regel J, Forsting M, Wanke I. Embolization of 
intracranial arteriovenous malformations with ethylene-vinyl alcohol copolymer (Onyx). AJNR 
Am J Neuroradiol. 2009;30(1):99-106.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19427958?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Broderick%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Connolly%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Feldmann%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hanley%20D%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kase%20C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Krieger%20D%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mayberg%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Morgenstern%20L%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ogilvy%20CS%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vespa%20P%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zuccarello%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22American%20Heart%20Association%2FAmerican%20Stroke%20Association%20Stroke%20Council%22%5BCorporate%20Author%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22American%20Heart%20Association%2FAmerican%20Stroke%20Association%20Stroke%20Council%22%5BCorporate%20Author%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22American%20Heart%20Association%2FAmerican%20Stroke%20Association%20Stroke%20Council%22%5BCorporate%20Author%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22American%20Heart%20Association%2FAmerican%20Stroke%20Association%20High%20Blood%20Pressure%20Research%20Council%22%5BCorporate%20Author%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22American%20Heart%20Association%2FAmerican%20Stroke%20Association%20High%20Blood%20Pressure%20Research%20Council%22%5BCorporate%20Author%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Quality%20of%20Care%20and%20Outcomes%20in%20Research%20Interdisciplinary%20Working%20Group%22%5BCorporate%20Author%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Circulation.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19329361?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=8
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19329361?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=8
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19329361?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=8
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18842759?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18842759?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18842759?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=4


5 
 

16. Panagiotopoulos V, Möller-Hartmann W, Asgari S, Sandalcioglu IE, Forsting M, Wanke I. Onyx 
embolization as a first line treatment for intracranial dural arteriovenous fistulas with cortical 
venous reflux.Rofo. 2009;181(2):129-38. 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19101880?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19101880?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19101880?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19101880?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=2

