
STRESZCZENIE 

Z uwagi na zmiany demograficzne powodujące starzenie się populacji oraz zmiany w             

rozkładzie czynników ryzyka udar mózgu staje się rosnącym problemem zdrowotnym w           

aspekcie klinicznym, socjalnym i ekonomicznym. Powszechnie wiadomo od wielu lat, że           

schorzenia układu krążenia są głównymi modyfikowalnymi przyczynami udaru        

niedokrwiennego mózgu. Coraz częściej bada się również wpływ zmian niedokrwiennych          

mózgu na układ krążenia. Wyjaśnienie nieprzewidywalnych i nagłych zmian w tym układzie            

w ostrej fazie udaru, będących często wynikiem interakcji między mózgiem i sercem,            

podkreśla potrzebę lepszego zrozumienia i ewentualnie nowych podejść        

diagnostyczno-terapeutycznych. 

Problem ten stał się inspiracją do przeprowadzenia przeze mnie badania, którego            

praktycznym celem było określenie rodzaju najczęściej obserwowanych nieprawidłowości        

układu sercowo-naczyniowego w ostrym okresie udaru niedokrwiennego mózgu oraz próba          

sklasyfikowania ich w kategorię zaburzeń stanowiących przyczynę udaru lub zaburzeń o           

etiologii neurogennej.  

Do badania włączono 96 chorych obojga płci z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu             

trwającym < 24 godzin, przyjętych do Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego          

Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu, w tym 48 kobiet i 48 mężczyzn w                

średnim wieku  71,85 ± 11,15 lat  (Me = 73,00). 

 U wszystkich chorych zaplanowano przeprowadzenie następujących badań: 

- dokładną analizę wewnątrzszpitalną z oceną czynników ryzyka, stanu klinicznego         

pacjentów, badaniem ekg w pierwszej i siódmej dobie hospitalizacji oraz pomiarem           

RR co 12 godzin przez pierwsze siedem dni. Ocenę ciężkości przebiegu udaru            

przeprowadzono wg skali NIHSS przy przyjęciu oraz w 7 dobie leczenia, a stan             

funkcjonalny przed zachorowaniem oraz przy wypisie z oddziału wg zmodyfikowanej          

skali Rankin (mRS). 

- tomografię komputerową celem oceny uszkodzenia struktur centralnego układu        

nerwowego przy przyjęciu i w 7(+/-2) dobie hospitalizacji 

- dwukrotną, 48-godzinną rejestrację EKG metodą Holtera z zastosowaniem 3         

odprowadzeń holterowskich celem oceny rodzaju i częstości zaburzeń rytmu serca 



- badanie echokardiograficzne dla oceny struktur anatomicznych serca, ruchomości        

ścian mięśnia sercowego, zastawek oraz przepływu krwi w obrębie przedsionków i           

komór wykonane w pierwszych 72 godzinach od przyjęcia do szpitala 

- badanie poziomu wybranych biomarkerów sercowych we krwi: troponiny I (cTnl) w            

I, II, III, V i VII dobie hospitalizacji oraz mózgowego peptydu natriuretycznego            

(BNP) w I i VII dobie hospitalizacji. 

 

W oparciu o przeprowadzone badania uzyskano następujące wyniki: 

W ocenianej grupie nadciśnienie tętnicze było najczęściej występującym modyfikowalnym         

czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu i występowało u prawie 80% chorych.           

Kolejnymi co do częstości występowania były hiperlipidemia oraz migotanie przedsionków,          

powyżej 35%. U prawie ⅓ badanych czynnikami ryzyka była choroba niedokrwienna serca            

lub przebyty zawał mięśnia sercowego, przebyty udar mózgu lub TIA, nikotynizm oraz            

otyłość. Wśród przyczyn udaru niedokrwiennego najczęstszymi były powikłania        

sercowo-zatorowe oraz czynniki o nieustalonej etiologii. W kategorii niedokrwiennych         

zespołów udarowych wg OCSP najczęściej występował udar z części przedniego kręgu           

unaczynienia (PACI), rzadziej z całego przedniego kręgu unaczynienia (TACI) oraz udar           

lakunarny (LACI). 

Podczas oceny parametrów układu krążenia odnotowałam istotne statystyczne        

różnice w poziomie ciśnienia tętniczego skurczowego (SBP), rozkurczowego (DBP) oraz          

średniego (MAP) w zależności od doby, w której dokonano pomiaru. Różnice te            

występowały we wszystkich badanych dobach w porównaniu do pomiaru dokonanego          

bezpośrednio po przyjęciu do szpitala .Wartości SBP, DBP oraz MAP były najwyższe przy             

przyjęciu oraz w pierwszej dobie hospitalizacji. Zanotowano ich stopniowy spadek w ciągu            

kolejnych siedmiu dni obserwacji. Wartości SBP powyżej normy odnotowano u ponad 86%            

chorych, natomiast wartości DBP powyżej normy u 58% chorych. Prawidłowe ciśnienie           

rozkurczowe zaobserwowano u większości chorych już w drugiej dobie, podczas gdy           

ciśnienie skurczowe utrzymywało się w podwyższonych wartościach u połowy pacjentów          

nawet w dobie siódmej. Wartości SBP, DBP oraz MAP mierzone zarówno przy przyjęciu             

do szpitala, jak i w pierwszej dobie hospitalizacji, nie różniły się istotnie w zależności od               

występowania określonego klinicznego zespołu udarowego wg klasyfikacji OCSP. Jedynym         



wyjątkiem była wartość SBP w pierwszej dobie po przyjęciu, gdyż była istotnie wyższa u              

chorych, u których kliniczny zespół udarowy sklasyfikowano jako PACI.  

Pomiar stężeń enzymów sercowych wykazał, że odsetek pacjentów z podwyższonym           

stężeniem cTnI w surowicy krwi powyżej normy wzrastał nieznacznie kolejno w trzech            

pierwszych dobach. W pierwszej dobie powyżej normy występował u 10% pacjentów, w            

drugiej dobie u 16%, w trzeciej dobie u 17%, a w kolejnych dobach stopniowo obniżał się.                

Odwrotny trend odnotowano dla stężeń BNP w oznaczeniach pierwszej i siódmej doby. BNP             

powyżej normy w pierwszej dobie występował u 56% chorych, zaś w siódmej dobie u 45%               

badanych. W odniesieniu do określonego klinicznego zespołu udarowego wg klasyfikacji          

OCSP wśród biomerkerów sercowych jedynie stężenie cTnI w drugiej i trzeciej dobie            

hospitalizacji było istotnie statystycznie wyższe u chorych sklasyfikowanych jako udar z           

całego przedniego kręgu unaczynienia (TACI). Zarówno cTnI jak i BNP prezentowały           

znamienne statystycznie różnice w poziomie w zależności od występowania określonej          

etiologii udaru wg klasyfikacji TOAST. Poziom cTnI oceniany w pierwszej dobie od            

przyjęcia był istotnie wyższy u chorych, u których stwierdzono udar sercowo-zatorowy, zaś            

w drugiej i trzeciej dobie od przyjęcia był istotnie wyższy u chorych, u których stwierdzono               

udar sercowo-zatorowy lub udar o nieustalonej etiologii. Poziom BNP oceniany zarówno w            

pierwszej, jak i w siódmej dobie od przyjęcia był istotnie wyższy u chorych, u których               

stwierdzono udar sercowo-zatorowy. Uwzględniając wielkość ogniska udarowego wśród        

biomarkerów sercowych jedynie poziom cTnI mierzony w drugiej i trzeciej dobie okazał            

się znamienne statystycznie wyższy u chorych, u których stwierdzono udar określony jako            

duży. W odniesieniu do lokalizacji ogniska niedokrwiennego, poziom cTnI w surowicy krwi            

w drugiej i trzeciej dobie od przyjęcia był istotnie niższy u chorych, u których stwierdzono               

udar zlokalizowany w strukturach głębokich.  

Po przeprowadzeniu analizy elektrokardiogramu i i monitorowania pracy serca         

metodą Holtera stwierdziłam, że rytm zatokowy występował u ponad 72% badanych, a            

napady migotania przedsionków zarejestrowano jedynie w pierwszym monitorowaniu ekg         

Holter u 6% chorych . Utrwalone migotanie przedsionków stwierdzono u 27% badanych.            

Średnia akcja serca w obu badaniach wynosiła powyżej 70 uderzeń/min. Znamiennie           

statystycznie wyższe wartości średniej akcji serca występowały w pierwszym badaniu EKG           

Holter w porównaniu do badania drugiego. Średnia akcja serca była znamiennie wyższa,            

zarówno w badaniu pierwszym jak i drugim u chorych sklasyfikowanych jako TACI oraz u              



chorych, u których stwierdzono udar sercowo-zatorowy. Blok A-V występował znamiennie          

częściej u chorych, u których stwierdzano wg klasyfikacji TOAST udar o nieustalonej            

etiologii.Wśród parametrów ocenianych w podstawowym badaniu EKG zaobserwowałam        

pewien trend w kierunku wyniku istotnego statystycznie w zakresie różnic w rozkładzie            

częstości występowania obniżonego odcinka ST w zależności od doby, w której wykonano            

badanie EKG. Obniżenie ST występowało częściej w pierwszej dobie. Obniżenia załamka ST            

w siódmej dobie obserwowano rzadziej u chorych, u których ognisko niedokrwienne było            

zlokalizowane w strukturach głębokich oraz nie zarejestrowano obniżenia odcinka ST w           

przypadku ogniska niedokrwiennego określonego jako małe. 

W badanej grupie frakcja wyrzutowa lewej komory (EF%) była obniżona u około 1/3             

chorych. W większości przypadków była to łagodna postać dysfunkcji, najrzadziej          

obserwowano dysfunkcję ciężką. Frakcja wyrzutowa lewej komory była znamiennie niższa u           

chorych, u których stwierdzano udar sercowo-zatorowy. Oceniono również powierzchnię         

lewego przedsionka serca (LA), która była zwiększona była u 62% badanych. Uwzględniając            

etiologię udaru wg skali TOAST, powiększenie LA występowało istotnie statystycznie          

częściej u chorych z udarem o etiologii sercowo-zatorowej. Ta grupa chorych miała również             

największą powierzchnię LA. 

W badanej grupie oceniono również korelacje pomiędzy skalą ciężkości udaru NIHSS           

ocenianą przy przyjęciu do szpitala oraz skalą niepełnosprawności mRS ocenianą w dniu            

wypisu a wybranymi parametrami układu krążenia. 

Odnotowano istotne statystycznie, umiarkowanie silne, dodatnie korelacje pomiędzy skalą          

NIHSS ocenianą przy przyjęciu a średnią akcją serca mierzoną w pierwszym i drugim             

badaniu ekg Holter oraz pomiędzy skalą NIHSS ocenianą przy przyjęciu a stężeniem cTnI             

mierzonym w trzeciej dobie. Odnotowano również istotne statystycznie, słabe, dodatnie          

korelacje pomiędzy skalą NIHSS ocenianą przy przyjęciu a stężeniem BNP mierzonym w            

pierwszej i siódmej dobie oraz pomiędzy skalą NIHSS ocenianą przy przyjęciu a stężeniem             

cTnI mierzonym w pierwszej i drugiej dobie. 

Odnotowano istotne statystycznie, umiarkowanie silne, dodatnie korelacje pomiędzy skalą          

niepełnosprawności mRS ocenianą w dniu wypisu a średnią akcją serca mierzoną w            

pierwszym i drugim badaniu ekg Holter oraz pomiędzy skalą niepełnosprawności mRS           

ocenianą w dniu wypisu a stężeniem cTnI mierzonym w drugiej i trzeciej dobie.             

Odnotowano również słabe dodatnie korelacje pomiędzy skalą niepełnosprawności mRS         



ocenianą w dniu wypisu a stężeniem BNP mierzonym w pierwszej i siódmej dobie, a także               

pomiędzy skalą niepełnosprawności mRS ocenianą w dniu wypisu a stężeniem cTnI           

mierzonym w pierwszej  dobie. 

Przeprowadzona w pracy ocena parametrów układu krążenia u pacjentów w ostrej           

fazie udaru niedokrwiennego mózgu potwierdza występowanie szeregu nieprawidłowości w         

jego funkcjonowaniu, których związki przyczynowo-skutkowe nie zawsze są zrozumiałe i          

łatwe do ustalenia.  

- w kategorii przyczyn wystąpienia UNM należy rozpatrywać zaburzenia rytmu serca w           

postaci migotania przedsionków, częstszą obecność bloku      

przedsionkowo-komorowego w udarach o nieustalonej etiologii, niską frakcję        

wyrzutową lewej komory, zwiększoną powierzchnię lewego przedsionka i        

podwyższone stężenie troponiny i BNP w pierwszej dobie udaru kardiogennego. 

- w kategorii następstw można rozpatrywać wzrost ciśnienia tętniczego krwi w          

pierwszej dobie udaru, stopniowy, przemijający wzrost stężenia troponiny w ciągu          

trzech pierwszych dni od wystąpienia udaru i jego zależność od rozmiaru ogniska            

niedokrwiennego, zmiany w morfologii odcinka ST w pierwszej dobie udaru,          

przyspieszenie akcji serca oraz napadowe migotanie przedsionków obserwowane        

jedynie w pierwszych trzech dobach udaru.  

- ciężkie zdarzenia niepożądane ze strony serca występują najczęściej w ciągu          

pierwszych trzech dni od wystąpienia UNM i mają wpływ na stopień           

niepełnosprawności pacjentów w ocenie krótkoterminowej.  

- dysfunkcje mięśnia sercowego są najczęściej obserwowane u chorych z rozległym           

UNM oraz obejmującym struktury korowe.  

- chorzy z udarem o etiologii sercowo-zatorowej i etiologii nieustalonej mają           

największy odsetek obserwowanych dysfunkcji pracy mięśnia sercowego.  

- ciężki stan neurologiczny pacjentów wyrażony za pomocą skal NIHSS i mRS            

koreluje z przyspieszeniem akcji serca i wzrostem poziomu enzymów sercowych. -  

- monitorowanie akcji serca i biomarkerów sercowych u chorych w pierwszych dniach           

ostrej fazy UNM może mieć znaczenie prognostyczne.  

- w UNM spowodowanym chorobą małych naczyń obserwuje się najsłabsze interakcje          

na osi  mózg-serce. 



- - rozszerzona diagnostyka kardiologiczna może być pomocna w identyfikacji         

sercowej etiologii udarów w grupie pacjentów z udarem zatorowym z nieokreślonego           

źródła (ESUS- Embolic Stroke of Undetermined Source ). 

 

 

 

 

 
 


