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1.Въведение:
Въпреки постигнатия прогрес в изучаването на етиопатогенезата,
клиниката и диагностиката на мозъчносъдовите заболявания (МСБ) тяхното
лечение все още е неефективно. МСБ
заема основно място сред
социалнозначимите заболявания поради високата заболеваемост, смъртност и
тежка инвалидизация на болните. Нашата страна е на едно от водещите места
в света по тези показатели. В България се регистрират годишно около 82 398
случая на МСБ. Смъртността възлиза на 270,1 за мъжете и 265,1 за жените на
100 000 души население. Значителен брой са случаите с различна степен на
инвалидност – 28 135 болни. При 10 % от случаите инвалидността е тежко
изразена. Често пъти се развиват и деменция, симптоматична епилепсия,
депресия и други. От много голямо значение е доброто познаване на
рисковите фактори за МСБ. Рисковите фактори са определени физиологични
особености на индивида , стил на живот и хранене, които увеличават
възможността за развитие на определени заболявания (Национален консенсус
за профилактика, диагностика и лечение на мозъчносъдовите заболявания,
2013)
Рисковите фактори за исхемични мозъчни инсулти (ИМИ) се разделят на
две основни групи:
• Добре документирани рискови фактори за МСБ (артериална хипертония,
сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, тютюнопушене и
асимптомни каротидни стенози)
• По-малко добре документирани рискови фактори за МСБ (дислипидемии,
затлъстяване, намалена двигателна активност, стресови състояния,
злоупотреба с алкохол и др.)
Рисковите фактори за мозъчни кръвоизливи (МК) са напредналата
възраст и артериалната хипертония. Други рискови фактори са мозъчната
амилоидна ангиопатия, съдови малформации, хипокоагулолабилитет,
предозиране на антикоагуланти и др.

Рисковите фактори за субарахноидните кръвоизливи (САК) са основно
артериалната хипертония, съдови аномалии и по-рядко тютюнопушенето
и злоупотребата с алкохол.

2.Цели и задачи:

Възоснова на направените изводи от литературния обзор за
разпространението и клиничните форми на мозъчносъдовите заболявания
(МСБ) като се имат предвид някои нерешени проблеми свързани с
епидемиологията и профилактиката на тези състояния с настоящото
проучване си поставяме за цел:
Да проведем популационно - епидемиологично проучване за установяване на
честотата на мозъчносъдовите заболявания в Старозагорски регион и да
очертаем някои насоки за профилактиката им.
За постигането на целта си поставихме следните задачи:
1.Идентифициране на болните с различни клинични форми на МСБ
2.Установяване на най-честите лечими рискови фактори за МСБ в
изследваната популация
3.Установяване на патологичните отклонения на КТ и ЕКГ промените в
проучените групи от болни
4.Изследване на някои подбрани биохимични показатели сред болните с
МСБ
5.Очертаване на насоките за вторична профилактика на мозъчните инсулти
при проучените болни

3.Контингент и методи:

Обект на наблюдение беше населението в район от 148 103 жители – 72 724
мъже и 75 379 жени на възраст между 50 г. и 80 г., подбрани рандомизирано.
По случаен способ в проучването бяха включени 521 болни (229 мъже и 292
жени), от които 421 (186 мъже и 235 жени) с исхемични мозъчни инсулти, 83
(37 мъже и 46 жени) с мозъчни кръвоизливи и 17 (6 мъже и 11 жени) със
субарахноидни кръвоизливи.
I.Методика на епидемиологичното проучване:
Единица на наблюдение беше всеки един болен на възраст 50-80 г.
Проучването се проведе след предварително съставен оперативен план.
Уточнени бяха единицата на наблюдение , времето , мястото и задачите на
проучването. Всички лица бяха изследвани с предварително подбран
инструментариум, който включва модифицирана карта за скрининг на
рисковите фактори за МСБ
(ASPS). Клиничните симптоми при болните
бяха оценявани със скалите NIHSS и Glasgow-Liege.
Анализирани бяха следните цереброваскуларни рискови фактори (ЦРФ) за:
А.Исхемични мозъчни инсулти (мозъчни инфаркти)
Рискови фактори
1.Артериална хипертония – кръвно налягане по-високо от 139/85 mm Нg
2.Сърдечни заболявания–предсърдно мъждене, исхемична болест на сърцето,
хипертрофия на левия вентрикул, установена с ЕКГ изследване.
3.Тютюнопушене – над 20 цигари дневно
4.Захарен диабет
5.Хиперлипидемии
Б.Мозъчни кръвоизливи ( хемисфериални, стволови, малкомозъчни)
Рискови фактори
• Артериална хипертония

• Съдови аномалии
• Други
В.Субарахноидни кръвоизливи
Рискови фактори
• Артериална хипертония
• Съдови аномалии
• Други
II .Клинично изследване
На изследваните болни беше измервано двустранно брахиалното артериално
налягане по маншетен способ . На всеки се изследваше соматичен,
неврологичен и психичен статус.
III. Електрофизиологични методики
Електрокардиографски изследвания (ЕКГ)
Електрокардиограмите на всички лица бяха регистрирани в легнало
положение в стандартни и гръдни отвеждания. Използван беше триканален
апарат ЕКГ при скорост на развиване на хартията 25 mm/sеc. Проучени бяха
ЕКГ данните за предсърдно мъждене, исхемична болест на сърцето и
хипертрофия на левия вентрикул. При тези изследвания бяха използвани
общоприетите международни критерии за левокамерна хипертрофия, а за
исхемичната болест на сърцето – депресията на ST>1 mm, най-малко в две
съседни отвеждания с хоризонтален или бавно асцендентен ход (>0,08S).
IV.Невроизобразяващи методи:
Компютърен томограф Philips Brilliance 6 Slice
V.Биохимични методики
VI.Статистически методи
-вариационен анализ- за обработка на количествено измеримите признаци

-алтернативен анализ- за разработка на качествено измеримите признаци
-корелационен анализ- за откриване на статистическите зависимости между
някои показатели.
За компютърна обработка на получените данни е използван статистическия
набор SPSS.

4.Резултати:

От откритите 521 болни с мозъчни инсулти, най-голям е относителният
дял на мозъчните инфаркти – 421 (186 мъже и 235 жени), следвани от
мозъчните кръвоизливи – 83 болни (37 мъже и 46 жени), а най-редки бяха
субарахноидните кръвоизливи – 17 (6 мъже и 11 жени), табл.1.

Пол

Клинична форма на МСБ

Общо

Исхемичен мозъчен инсулт
мъже
жени

186
235
421
Мозъчен кръвоизлив

мъже
жени

37
46
83
Субарахноиден кръвоизлив

мъже
жени
Общо

6
11
17
521

Табл.1.Разпределение на болните по пол и според клиничната форма на МСБ

4.1.Исхемични мозъчни инсулти

4.1.1.Съдов басейн
Най-чести бяха исхемичните инсулти в басейна на лява средна мозъчна
артерия (ЛСМА) и за двата пола – 91 (49%) сред мъжете и 113 (48%) сред
жените, следвани от съдовите инциденти в басейна на дясна средна мозъчна
артерия (ДСМА), съответно 109 (46%) сред жените и 78 (42%) при мъжете.
Исхемичните нарушения във вертебробазиларната съдова система бяха
значително по-редки 17 (9%) за мъжете и 13 (6%) за жените.

Фиг. 1 Разпределение на болните с ИМИ по пол и съдов басейн

4.1.2. Рискови фактори за исхемични мозъчни инсулти

Както би следвало да се очаква с най-голяма честота от добре
документираните рискови фактори (РФ) за МСБ беше артериалната
хипертония – при 179 (96%) от мъжете и 202 (86%) от жените. Съществуват
дългогодишни дебати по въпроса как да се лекува повишеното кръвно
налягане след исхемичен и хеморагичен инсулт. Липсата на солидни
рандомизирани данни от контролирани проучвания дават възможност да се
използват различни подходи за умерено понижаване на кръвното налягане в
условията на остър инсулт с цел намаляване риска от развитие на рецидив,
мозъчен оток, както и ново кървене и разширяване на мозъчния кръвоизлив.
Повишено кръвно налягане според СЗО и Международното дружество по
хипертония е това, при което стойностите на систолното налягане са над 140
mmHg, а на диастолното над
90 mmHg (Lewington S, Clarke R, Qizilbash
N et al 2002). Хипертонията се утвърди като най-разпространеният изменяем
рисков фактор за мозъчен инсулт. Значителните постижения в първичната и
вторичната профилактика на инсулта ,
използващи различни
антихипертензивни средства, са постигнати наскоро. Вече има ясни
доказателства , че понижаването на кръвното налягане е важно условие при
първичен и рецидивиращ инсулт (Donnan G, Davis S, Thrift A et al 2003;
Rashid P, Leonardi-Bee J, Bath P 2003). Системните прегледи на 17
проучвания, посветени на профилактиката на хипертоничната болест ,
включващи 47 000 участници показаха, че понижаването на систолното
кръвно налягане с 10-12 mmHg и на диастолното кръвно налягане с 5-6
mmHg, води до намаляване на риска от инсулт с 38% (Chalmers J, Todd A,
Chapman N et al 2003). Направеният наскоро мета-анализ на 7 вторични
проучвания, включващи превантивно 15 527 участници показа, че
използването на понижаващи кръвното налягане средства понижава риска от
повторен инсулт с 24% (Rashid P, Leonardi-Bee J, Bath P 2003).
Повишени стойности на кръвнотo налягане от 140/90mmHg се наблюдават
в около 80% от пациентите с остър инсулт (Chinese Acute Stroke Trial 1997),
докато почти всеки четвърти болен има повишено систолно артериално

налягане, по-високо от 180mmHg. Няма единно обяснение за повишаването
на кръвното налягане при остър инсулт. Основните фактори, които
допринасят за това, включват предшестваща хипертония, активиране на
невроендокринните системи, стреса при хоспитализация, типовете инсулт,
тежестта на инсулта и др. (Vemmos K, Tsivgoulis G, Spengos K et al 2004).
Оптималното лечение на артериалната хипертония по време на остър
инсулт остава въпрос на дълготрайни дебати за постигане на консенсус
(Robinson T, Potter J 2004). Направени са системни проучвания на електронна
база данни, посветени на изходните нива на кръвното налягане и отчетени
след три месеца резултати (фатален изход, рецидивиращ инсулт и начало на
влошаването на неврологичните симптоми). Проучени са допълнителните
данни от проведени конкретни изследвания и прегледи (Willmot M, LeonardiBee J, Bath P et al 2004). Функционалният статус в определените изследвания
е обикновено оценяван по модифицираната скала на Rankin и индекса Бартел
(BI). Ранният неврологичен дефицит е установен чрез скалата NIHSS,
канадските скали Stroke Scale(CSS) и Canadian Neurologic Score (CNS).
Проведени са интервенционални предварителни рандомизирани и
контролирани пилотни проучвания, които оценяват ефекта на
медикаментите, понижаващи кръвното налягане през първите две седмици
след инсулта . Те включват ефектите на тези хипотензивни средства върху
понижаването на хипертонията, развитието на остри исхемични инсулти,
мозъчни кръвоизливи и др.(Blood Pressure in Acute Stroke Collaboration 2001).
Добре е известно , че мозъчната авторегулация обикновено поддържа
перфузията в широк диапазон и кривата и се измества към по-високи
стойности на кръвното налягане при хронична хипертония. По време на
острата фаза на исхемичния инсулт церебралната авторегулация се нарушава.
Поради това кръвното налягане не трябва да се снижава рязко, за да се
избегне по-нататъчното намаляване на церебралния кръвоток (Powers W
1993; Fishberg G, Lozano E, Rajamani et al 2000). Освен това наскоро беше
докладвано, че понижаването на кръвното налягане с повече от 20mm Hg
води до влошаване на неврологичната симптоматика, увеличаване обема на
инфаркта и повишена смъртност (Castillo, Leira R,Garcia M et al 2004).
Интравенозното приложение на Нимодипин, което довежда до рязко

понижаване на кръвното налягане,
предизвиква влошаване на
неврологичната симптоматика(Wahlgren N, McMahon D, de Keyser J et al
1994).
Данни от някои наблюдения предполагат , че рязкото понижаване на
кръвното налягане e свързано с рецидиви на остър исхемичен инсулт
(Leonardi –Bee J, Bath P, Philips et al 2002; Tsivgoulis G, Spengos K, Zakopoulis
N et al 2005). При тези противоречиви данни въпросът с понижаването на
кръвното налягане след исхемичен инсулт трябва да бъде изяснен (Adams H,
Adams R, Brott T et al 2003).
Пилотно проучване, посветено на оралното приложение на тиазидния
диуретик Бенфлуразид, показва, че лечението с него води до системно
понижение на кръвното налягане за период от 7 дни (Eames P, Robinson T,
Panerai R et al 2005). Приложението на Кандесартан при 342 болни
преживели исхемичен инсулт с нива на систолното кръвно налягане поголеми от 180 mmHg и на диастолното по-големи от 105 mmHg е дало
резултати, при които общата смъртност е намаляла с 52,5 процента (Schrader
J, Luders S, Kulschevski A et al 2003). Tъй като рязкото понижаване на
кръвното налягане в острия стадий на исхемичния инсулт може да има
пагубни ефекти, в някои случаи се налага индуцирана хипертония чрез
въвеждане на Норепинефрин (Schwarz S, Georgiadis D, Aschoff A et al 2002).
Европейската асоциация за изучаване на инсултите и Американската
асоциация за инсултите препоръчват кръвното налягане да не се понижава
рязко освен в случаите, когато систолното налягане е над 220 mmHg, а
диастолното повече от 120 mmHg. При пациенти отговарящи на условията за
тромболитична терапия стойностите на кръвното налягане не трябва да бъдат
над 185 mmHg за систолното и над 110mmHg за диастолното.Спешна
антихипертензивна терапия независимо от стойностите на кръвното налягане
се прилага при: остър миокарден инфаркт, тежка левокамерна сърдечна
недостатъчност, аортна дисекация, остра бъбречна недостатъчност, остър
белодрoбен оток и хипертонична енцефалопатия.

На второ място по честота се оказаха сърдечно-съдовите заболявания,
които бяха по-разпространени сред изследваните жени с исхемични мозъчни
инсулти (ИМИ) – 91 (39%) и 56 (30%) при мъжете.
Предсърдното мъждене е важен независим рисков фактор за исхемичен
инсулт, който повишава риска около пет пъти. То се среща все по често в
общата популация, което вероятно се дължи на застаряване на населението и
влиянието на някои други рискови фактори като ревматична болест на
сърцето, хипертония, затлъстяване и метаболитен синдром (Lakshminarayan
K, Anderson D, Herzog C et al 2008). Предсърдното мъждене, което е найчестата причина за мозъчен инсулт, може да бъде повлияно благоприятно
чрез използванто на Варфарин (Chan R, Pullicino P 2003).
Идентифицирането на пароксизмалното предсърдно мъждене/трептене е
съществена част от изясняване на причините за исхемичен мозъчен инсулт.
Въведен е систематичен подход за определяне честотата на този рисков
фактор чрез неинвазивни методи за постоянно мониториране на сърдечния
ритъм след остър исхемичен инсулт или ПИНМК. Анализирани са 60
проучвания, от които са подбрани пет (736 участници), които са изследвани.
Оценката е направена чрез Холтер мониториране. В тези проучвания
предсърдното мъждене/трептене е било с честота 4,6% до 12,7% от
пациентите с исхемичен мозъчен инсулт. Продължителността на
мониторирането е варирала от 24 до 72 часа. В две проучвания (140
участници) Холтер мониторирането е открило нови случаи на предсърдно
мъждене/трептене между 5,7% и 7,7%. Тези данни показват, че при пациенти
с исхемичен мозъчен инсулт е необходимо рутинно приложение на Холтер
мониториране (Liao J, Khalid Z, Scallan C et al 2007).
Разпространението на синдрома на постсърдечния арест като рисков
фактор за исхемичен мозъчен инсулт е било обект на значителен брой
епидемиологични проучвания проведени от Американската и Канадската
кардиологични асоциации и Съветите за реанимация в Европа, Австралия,
Азия и Африка. Анализирани са резултати за дълъг период от време от 1953
г. до сега. При първите проучвания смъртността в извънболничното лечение
е била около 50% , а по-късно е достигнала до 67%. При проучване на 24 132
пациенти във Великобритания процентът на болничната смъртност е

достигнал 71%. В четири различни болници на Норвегия процентът на
сърдечния арест е бил средно 63%. Тези проучвания са дали основание за
създаването на международен консенсус за диагностика и лечение на този
синдром ( Neumar R, Nolan P, Aidrie C et al 2008).
Захарен диабет беше открит при 95 болни - 37 (20%) от мъжете и при 58
(25%) от жените. Честотата на този рисков фактор не се различават
съществено по пол в двете изследвани групи.
Захарният диабет е важен фактор за развитието на мозъчносъдовата болест.
Той предизвиква ендотелна пролиферация и нарушава функциите на
плазмените мембрани в малките кръвоносни съдове ( диабетна
микроангиопатия). Захарният диабет създава условия за развитието на
атеросклеротични промени в съдовите стени и влошава реологичните
свойства на кръвта, като по този начин повишава риска от тромботични и
емболични промени (Santos – Lasaosa S et al 2000). При проспективно
кохортно проучване проведено в Шотландия сред 366 849 лица
регистрирани от общопрактикуващи лекари захарен диабет е открит при 7735
(2,1%). Наличието на диабет тип II e довело до повишаване на риска от
миокарден инфаркт и инсулт, а двата типа диабет тип I и тип II са довели до
повишен риск от ендокринно-метаболитни нарушения или бъбречна
недостатъчност (Donnan P et аl 2000).
Захарният диабет е значим рисков фактор за смърт от инсулт и при двата
пола. При проспективно проучване сред 8077 мъже и 8572 жени за период от
16,4 години е намерен релативен риск за смърт от инсулт 1,7 при мъжете, а
при жените – 3,7 (Tiomilehto J et al 1996). При друго случай-контрола
проучване с продължителност 15 години проведено при болни със захарен
дабет тип II сърдечно-съдовата смъртност е била по-значимо по-висока при
болните в сравнение с контролите (Niscanen L et al 1999).
Проведено е генетично и епидемиологично проучване сред 1443
американци и афроамериканци от 564 семейства със захарен диабет тип II.
Доказана е връзката на диабета с възникването на сърдечно-съдови и
мозъчносъдови заболявания с помощта на КТ, МРТ и когнитивни тестове
(Bowden D et al 2010). Направена е оценка на разпространението и

морфологията на каротидните и мозъчносъдовите атероматозни плаки при
болни със захарен диабет тип II с помощта на КТ ангиография. Открита е
голяма честота на такива плаки при болните с диабет (He C et al 2010).
При епидемиологично проучване е установено, че захарният диабет тип II в
Африка е нарастващ проблем поради затлъстяването и намалената физическа
активност (Levitt N et al 2008).
Ролята на захарния диабет като независим и лечим рисков фактор за МСБ
налага необходимостта от неговото своевременно лечение и профилактика
още преди развитието на усложненията .
Най-рядко от добре документираните рискови фактори за МСБ се
наблюдаваше тютюнопушенето (над 20 цигари дневно), което може да се
обясни с по-високата средна възраст на изследваните болни. Този рисков
фактор се срещаше общо при шест болни от изследваната популация с
мозъчен инсулт. Ролята на тютюнопушенето за възникването на мозъчните
инсулти е оценена при кохортното Фрамингамско проучване. При него е
установено , че релативният риск от мозъчен инсулт при пушачите е от 1,5 до
2,9 пъти по-висок от този при непушачите. Този риск нараства с
увеличаването на броя на изпушените цигари. При употреба на повече от 40
цигари дневно рискът е два пъти по-висок от този при пушачите, които
изпушват 10 цигари дневно. След прекъсване на тютюнопушенето за две
години рискът от инсулт се е снижил значително (Wolf P et al 1988).
При изследване на Американската онкологична асоциация проведено сред
1,2 милиона пушачи за шестгодишен период е изчислен атрибутивният риск
за смърт от белодробен карцином, ХОББ, коронарни сърдечни заболявания и
мозъчен инсулт. Този риск е надвишил 19 %.(Malarcher A 2000).
Проучени са здравните тенденции при американци над 65 г. и влиянието на
образованието и тютюнопушенето и затлъстяването върху начина им на
живот (Martin L et al 2010). Тютюнопушенето показва връзка и с
повишаването на триглицеридите (Edmond K et al 2009) и с нарушенията на
колагеновия метаболизъм (Sorensen L et al 2010).

Тези данни показват необходимостта от провеждане на активна
профилактика насочена към прекратяване на тютюнопушенето, което освен
благоприятни здравни резултати ще доведе и до значително спестяване на
финансови средства за лечение.
От по-малко добре документираните рискови фактори за МСБ при нашето
изследване най-често се проявиха хиперлипидемиите – общо при 111 болни,
съответно при 67(29%) от жените и 44(24%) от мъжете. Въпреки , че този
рисков фактор беше малко по-чест сред жените честотата му беше незначимо
по-висока в сравнение с изследваните мъже.
Въпреки, че ролята на диетичните наситени мастни киселини се счита за
атерогенна, асоциацията между техния прием и развитието на исхемичен
мозъчен инсулт и исхемична болест на сърцето все още е обект на дискусии.
Проведено е проспективно проучване в японска популация, което включва
две подгрупи : кохорта 1 на възраст 45-64 г. изследвана през 1995 г. с
отчетени резултати през 2009 г. и кохорта 2 на възраст 45-74 г. изследвана
през 1998 г. и анализирана през 2007 г. Изследвани са 38 084 мъже и 43 847
жени. Анализирани са рисковете за развитието на мозъчен инсулт
(исхемичен и хеморагичен), субарахноиден кръвоизлив, инфаркт на миокарда
и внезапна сърдечна смърт. Резултатите показват, че в тази японска кохорта
приемът на диетични наситени мастни киселини е обратно пропорционално
свързан с развитието на дълбоки интрапаренхимни кръвоизливи и лакунарен
инфаркт и е положително свързан с инфаркт на миокарда (Yamagishi K, Iso
H, Kokubo Y et al 2013).
Нарушеният хранителен режим с по-висок прием на червени и
преработени месни продукти, рафинирани зърнени храни и сладкиши
повишава рисковете за мозъчен инфаркт. При проведено изследване сред
71 768 жени на възраст от 38-63 г. без анамнеза за сърдечно-съдови
заболявания или диабет за 14–годишен период е установено, че нарушенията
в хранителния режим повишават значително риска от развитието на
исхемичен и хеморагичен инсулт (Fung T, Stampfer M, Manson J et al 2004).
В противоположност на тези данни мета-анализът на 22 изследвания сред
лица , които са използвали средиземноморска диета е установил значително

снижаване на случаите от исхемичен инсулт, леки когнитивни увреждания,
деменция и болестта на Алцхаймер.Тази диета е дала повече положителни
резултати сред мъжете (Psаltopoulou T, Sergentanis T, Panagiotakos D et al
2013).
Ролята на физическата активност, особено тази при професионални
пътувания и рискът от инсулт не е точно установена. При проспективно
проследяване на 47 721 финландци на възраст от 25 до 64 г. без анамнеза за
коронарна болест на сърцето, мозъчен инсулт или рак е установено , че
повишената физическа активност намалява риска от всички видове инсулт
(Hu G, Sarti C, Jousilahti P et al 2005).
Нашите резултати са в сътветствие с други проучвания, които показват, че
мозъчният инфаркт е значително по-чест сред възрастните хора в сравнение с
младите. Това се дължи на по-честото развитие на атеротромбозата, която е
свързана със следните рискови фактори: хипертония, диабет,
хиперхолестеролемия, употребата на тютюн и сънната апнея. При изследване
в Дижон сред възрастни над 85 г. е установено, че първичната и вторичната
профилактика при тези лица снижава значително риска от инсулт и от
деменция (Beyot Y,Rouaud O, Gentil A et al 2008).
При подобно проучване на същата възраст проведено в японска популация
при 73062 пациенти е установена честота на мозъчносъдовите заболявания
както следва: мозъчен инфаркт при 73,2% , интрацеребрален кръвоизлив
20,6% и субарахноиден кръвоизлив при 6,1%. Смъртността е била значително
по-висока при болните с повишено систолно артериално налягане
(Pozsegovits K, Kazuo S, Nagy Z 2006).
Въпреки, че възрастта се отнася към неизменяемите рискови фактори за
МСБ профилактиката на основните причини за ИМИ като хипертония,
сърдечни заболявания, захарен диабет и др. снижава значително честотата на
мозъчен инфаркт.На фиг.2 е представено разпределението на болните с ИМИ
по пол и честота на РФ за МСБ.

Фиг. 2 Разпределение на болните с исхемични мозъчни инсулти по пол и
рисков фактор за МСБ

Нашите резултати показват ,че разликите в честотата по пол на добре и
по-малко добре документираните рискови фактори за мозъчносъдова болест
не се различават съществено помежду си
(p>0,05).

4.1.3.Патологични отклонения в неврологичния статус

На таблица 2 са представени патологичните отклонения в неврологичния
статус в групата на болните с исхемичен мозъчен инсулт.

Пол
Патологични нарушения от
неврологичния статус
Лезия на VII и XII ЧМН по
централен тип
Нарушения в координацията
Нарушения в походката
Левостранна хемипареза
Десностранна хемипареза
Патологични рефлекси
Сетивни нарушения
Моторна афазия
Сензорна афазия

мъже

жени

n
128

%
69

n
153

%
65

33
40
72
80
120
49
23
42

68
22
39
43
65
26
12
23

73
16
102
93
159
45
19
56

31
7
43
40
68
19
8
24

Табл.2 Разпределение на болните с исхемични мозъчни инсулти по пол и
според патологичните нарушения в неврологичния статус

Установи се, че най-голяма е честотата на лезиите по централен тип на
VII и XII ЧМН – общо при 281 болни – 153 (65%) от жените и 128 (69%) от
мъжете, следвани от патологичните рефлекси от групите на Бабински и
Росолимо и положителните орални автоматизми – при 279 болни – 159 (68%)
от жените и 120 (65%) от мъжете. На трето място по честота се оказаха
централните хемипарези – левостранна , при 102 (43%) от жените и 72 (39%)
от мъжете. Десностранна хемипареза се наблюдаваше с почти еднаква
честота и за двата пола – при 93 (40%) при жените и 80 (43%) при мъжете.
Броят на болните с левостранна хемипареза и на тези с десностранна
хемипареза е почти равен. Най-рядко се наблюдаваше моторната афазия –
при 42 болни – 23 (12%) от мъжете и 19 (8%) при жените.
Исхемичните инсулти в басейна на артерия каротис интерна са най-често
срещаните от всички остри нарушения на мозъчното кръвообращение и
възлизат на около 70% от всички случаи. Те най-често са причинени от
запушване на една от основните интракраниални артерии или на малки
единични перфориращи клончета.

Най-често срещаните причини за артериална оклузия, засягаща основните
церебрални артерии са емболиите, които произхождат от разязвени
атероматозни плаки или от сърдечните клапи, и атеросклеротичните
стеснения най-често в бифуркацията на общата сънна артерия. Наблюдава се
и комбинация от тромбоемболични промени. Обикновено оклузията на
вътрешната каротидна артерия засяга проксималните два сантиметра от
нейното начало и интракраниалния участък на каротидния сифон.
Запушването на вътрешните сънни артерии нерядко е безсимптомно, особено
когато се наблюдава компенсиране от колатералните съдове на Вилизиевия
кръг. Средната мозъчна артерия е най-големият от интрацеребралните съдове
, който кръвоснабдява част от челния дял на мозъка, париеталния и
темпоралния дялове. Артерия лентикулостриата , клон на средната мозъчна
артерия изпраща разклонения към базалните ганглии, путамена, вътрешната
капсула и др. Оклузията на средната мозъчна артерия или нейните клонове е
най-често срещаният тип на нарушение на мозъчното кръвообращение, който
обуславя развитието на около 90% от мозъчните инфаркти. Нейното засягане
е свързано с появата на 33% от дълбоките мозъчни инфаркти, 10% от
повърхностните и над 50% от комбинираните.
Предната мозъчна артерия кръвоснабдява челните дялове и част от
париеталните. Инсултите в нейния басейн се срещат рядко и се наблюдавта
само в 2% от случаите. Още по-редки (около 1%) са инфарктите , които се
дължат на запушване на предната хориоидална артерия. Оклузията на
единични проникващи клонове на средната и предната мозъчни артерии,
които кръвоснабдяват дълбокото бяло и сиво мозъчно вещество, предизвиква
лакунарни инсулти. Тези случаи са около 20% от исхемичните
инсулти(Jichici D, Lutsep H 2015).
Други проучвания показват, че нелекуваните исхемични инсулти в басейна
на средната мозъчна артерия предизвикват смъртност в около 80% от
случаите. Във връзка с това е необходима ранна диагностика с помощта на
КТ и ЯМР, която дава възможност за съвременно лечение,което в определени
случаи може да бъде и хирургично(Huttner H, Schwab S 2009).
В редица случаи при исхемичните мозъчни инсулти се наблюдават
клинични признаци на влошаване. Харвардският регистър на инсултите

отчита прогресия на клиничната симптоматика в около 20% от случаите. В
инсултния регистър на Барселона при повече от 3500 пациенти е установено
влошаване на клиничната симптоматика в 37% от случаите, а в регистъра на
инсултите на Лозана сред повече от 3000 пациенти се е наблюдавало
влошаване на симптоматика в 29-34% от болните. Подобни са резултатите
отчетени в японски и шведски популации. Изследването на
некардиоемболични инсулти е показало значението на три фактора за
прогресиране и влошаване на симптомите: наличието на тежки артериални
стенози, хронична хипертония и повишена честота на ПИНМК. Към тези
фактори се прибавят захарният диабет и хипервискозитетът на кръвта.
Съвременните методи на лечение с тромболиза и ангиопластика дават
възможност да се подобри значителни крайната прогноза при лечението на
тези случаи (Caplan L 2002).
В някои случаи исхемичните инсулти протичат атипично. Изследвани са
2500 пациенти с остър инсулт за период от 12 години клинично и с
невроизобразяващи техники като КТ и МРТ. При 1,8% от тях са установени
атипични лакунарни синдроми като дизартрия, централна лицева парализа,
изолирaна хемиатаксия и хемипарези. Тези случаи са се дължали в 96% от
случаите на заболяване на малките артериални съдове. В 6,8% са установени
и лакунарни синдроми (Arboix A, Lopez-Grau M, Casasnovas C et al 2006). В
други случаи се е наблюдавало пренебрегване на симптомите от дясната
хемисфера при случаи на засягане на лява средна мозъчна артерия (Kleinman
J, Newhart M, Davis C et al 2007).
При нашето проучване не бяха открити епилептични припадъци сред
болните с исхемични мозъчни инсулти.
Епилептичните пристъпи обикновено се срещат по-често при
паренхиматозни и субарахноидни кръвоизливи. Има обаче и редица случаи,
при които те се развиват и при исхемични мозъчни инсулти. Някои
проучвания показват , че ранните постисхемични припадъци варират от 2 до
33%, а късните от 3 до 67%. В тези случаи се касае най-вече за кортикална
локализация на мозъчния инфаркт (Camilo O, Goldstein L 2004).

Клиничното протичане на исхемичните инсулти не се различава и по пол.
Жените обаче имат уникален рисков профил, особено когато са в активна
репродуктивна
възраст.
Употребата
на
орални
контрацептиви,
хормонозаместителаната терапия и по-високата честота при мигрена и
васкулити увеличава честотата на инсултите в сравнение с мъжете (Saini M,
Shuaib A 2008).
Когнитивните увреждания и деменцията показват значителен растеж сред
лицата на възраст около и над 70 г. Случаите на съдова деменция нарaстват
особено след преживяване на исхемични мозъчни инсулти, като процентът се
движи от 6,4% при здравите и до около 25% при прекаралите мозъчни
инсулти. Това налага разработването на единни критерии за дефиниране и
диагностика чрез невропсихологични и образни методи при тези случаи
(Grysiewicz R 2011; Black s 2011).

4.1.4.Резултати от електрокардиографските изследвания
При част от болните с анамнестични данни за сърдечно-съдово заболяване
или текущи оплаквания бяха проведени електрокардиографски изследвания
(ЕКГ) и консултации с кардиолог. Патологичните ЕКГ бяха значително почести при жените – 50 (21%) спрямо тези сред мъжете – 18 (10%), (р<0,05,
таблица 3).

мъже
жени
общо

Електрокардиографски изследвания
(патологични промени)
n
%
18
10
50
21

Общо

18
50
68

Табл.3 Разпределение на болните с патологични промени по пол от
електрокардиографските изследвания

Честотите на сърдечните заболявания открити сред изследваните от нас се
колебае между 10 и 21 % и е близка до установената с друго подобно
пручване проведено у нас (Манчев И 2011).
По данни на Фрамингамското изследване с напредването на възрастта
ролята на хроничното неревматично предсърдно мъждене като рисков
фактор за исхемичен инсулт се увеличава (Wolf P 1993).
При епидемиологичното изследване в Рочестър и при други наблюдения
беше показано, че увеличената заболеваемост от мозъчни инсулти е отчасти
свързана с нарастването на относителния дял на болните с исхемична болест
на сърцето и остър миокарден инфаркт (Kubota K et al 1997).
Често пъти при възникването на исхемични инсулти се съчетава влиянието
на някои сърдечни рискови фактори като предсърдно мъждене, артериална
хипертония и исхемична болест на сърцето с тютюнопушене, захарен диабет,
дислипидемии и др.(Cooper R et al. 2000).
Нашите резултати са в съответствие с други проучвания, които показват, че
сърдечната недостатъчност, предсърдното мъждене и кардиоембиличния
инсулт са по-чести при по-възрастните пациенти, докато инсултите при
атеросклеротични промени на магистралните артерии се срещат преди
всичко при по-младите болни (Pohjasvaara T et al 1997).
Сърдечните заболявания се повлияват благоприятно от системна
профилактика и лечение. За да бъде намален рискът от исхемични инсулти е
необходимо болните с предсърдно мъждене, исхемична болест на сърцето,
левокамерна хипертрофия и др. да се намират по постоянно диспансерно
наблюдение и да бъдат своевременно включени в подходящи профилактични
програми.

4.1.5.Резултати от невроизобразяващите методи
При всички изследвани от нас болни с исхемични нарушения на мозъчното
кръвообращение се проведоха КТ на главен мозък , които показаха
патологични находки.

На фигура 3 е представено разпределението на болните с исхемични мозъчни
инсулти по пол и според локализацията на патологичната находкa.

Фиг.3 Разпределение на болните с исхемични мозъчни инсулти по пол и
според локализацията на патологичната находка
Установиха се хиподенсни зони и мултиинфарктни промени, най-често в
басейна на ЛСМА – при 91 (49%) при мъжете и 113 (48 %) при жените
(фиг.4), следвани от патологичните огнища в басейна на ДСМА – при 78 (42
%) от мъжете и 109 (46 %) от жените(фиг.5). Най-редки бяха огнищните
промени във ВБС при 17 (9%) от мъжете и 13 (6%) от жените (фиг.6).

Фиг.4 Исхемичен мозъчен инсулт в басейна на ЛСМА

Фиг.5 Исхемичен мозъчен инсулт в басейна на ДСМА

Фиг.6 Исхемичен мозъчен инсулт във ВБС

Честотите на патологичните промени, установени чрез КТ на главен мозък,
не се различаваха значимо за двата пола (p > 0,05).
Образните изследвания се използват при диагностиката на острите
исхемични инсулти за изключване на мозъчни кръвоизливи, за да се оцени
степента на увреждане на мозъка и за точна локализация на съдовата лезия.
Основният метод на образната диагностика е компютърната томография на
главен мозък (КТ). Сред основните предимства на метода е неговата широка
достъпност и възможността бързо да бъде осъществен, а нативната
компютърна томография позволява да се изключи или потвърди наличието
на мозъчен кръвоизлив. Това се налага поради големите различия в
терапевтичния подход при тези две форми на мозъчносъдова болест. Затова е
необходимо незабавното провеждане на КТ при всички пациенти с мозъчен
инсулт. Информативността на нативната компютърна томография при

мозъчните исхемии се увеличава след 24 часа. Анализът на 15 проучвания,
при които е извършена КТ в рамките на 6 часа след началото на инсулта,
показва наличие на мозъчен инфаркт в 61% от случаите. Във връзка с това
често се налага да се включат допълнителни КТ техники като КТ
перфузионна сцинтиграфия, КТ ангиография и др. Мултимодалната
компютърна томография дава възможност освен това да се локализира
мястото на съдовата оклузия, инфарктната зона и запазената околна мозъчна
тъкан(Oliveira Filho J, Koroshetz W 2015).
Перфузионната КТ е особено ценна при диагностиката на острите
исхемични инсулти в басейна на задната мозъчна артерия. Проведено е
проучване в холандска популация сред 88 болни със съмнение за остър
исхемичен инсулт в басейна на задната мозъчна артерия. В рамките на 9 часа
след инсулта болните са били изследвани с нативна компютърна томография,
КТ ангиография и перфузионна КТ. Късните резултати са били оценявани и
допълнително с магнитнорезонансна томография. Резултатите показват, че от
всички 88 пациенти , 76 (86%) са имали клинична диагноза исхемичен
инсулт, а от тях 42 (48%) са показали данни за остър съдов инцидент в
басейна на задната мозъчна артерия.Тези данни са дали основание да се
приеме, че перфузионната КТ има значително по-добри диагностични
възможности в сравнение с нативната КТ и КТ ангиографията при откриване
на исхемични инсулти във вертебробазиларната система (van der Hoeven E,
Dankbaar J, Algra A et al 2015).
Високата информативност на перфузионната КТ се подчертава и при други
подобни наблюдения (Johnson M et al 2012).

4.1.6.Лечение на исхемичните мозъчни инсулти

Проведеното лечение в нашата популация от болни с исхемични мозъчни
инсулти беше провеждано според изискванията на гайдлайна за лечeние на
исхемичния мозъчен инсулт и транзиторните исхемични атаки на
Европейската организация за инсулти (ESO). Болните бяха хоспитализирани

в интензивен сектор за лечение на острите мозъчни инсулти, оборудван
според всички съвременни изисквания за интензивно лечение и реанимация.
Терапевтичният подход беше насочен към повлияване на основните рискови
фактори за исхемичен мозъчен инсулт (хипертонична болест , сърдечни
заболявания, захарен диабет, хиперлипидемии и др.). Лечението включваше
основни медикаменти за поддържане на адекватно кръвно налягане,
овладяване на белодробните и сърдечните усложнения при инсулта, корекция
на кръвната захар при необходимост, поддържане на оптимален водноелектролитен баланс, своевременно включване на антикоагулантна и
антиангрегантна терапия.
Съвременното лечение на исхемичните мозъчни инсулти се провежда в
специализирани звена – Stroke Units. В Лондонската Университетска болница
е била създадена такава структура, която е включвала мултипрофесионален
екип за лечение на инсултите, който е имал за цел следната дейност:
изграждане на специлизиран екип; разработване на знания и умения за
оценяване състоянието на болните, определяне на дейността на медицинската
сестра по отношение на грижата за болния с инсулт и създаване на
организационни условия за осъществяване на тези дейности (Kilbride C,
Meyer J, Flatley M et al 2006).
Важна роля в лечението на ИМИ има профилактиката на системния
емболизъм при болни с неклапно предсърдно мъждене. Прекият инхибитор
на фактор Ха Апиксабан има предвидими фармакодинамика и
фармакокинетика и не изисква рутинно наблюдение на антикоагулацията.
Някои проучвания показват, че този препарат води до намаляване честотата
на исхемичните мозъчни инсулти и системния емболизъм като рискът от
вътречерепен кръвоизлив при него е значително по-нисък в сравнение с
лечението с Варфарин. Този риск е бил значително по-нисък даже и при
сравнение със системното лечение с Аспирин (Keating G 2013).
Значителни дискусии предизвиква приложението на невропротективни
средства за повлияване на мозъчната исхемия. Най-добър невропротективен
ефект при острия исхемичен инсулт има своевременното доставяне на
кислород и глюкоза на физиологични нива. Опитът да се направи адекватна
невропротекция чрез повлияване на мозъчния паренхим е показал

обещаващи резултати при експериментални модели на инсулт, но все още не
е демонстрирал достатъчна ефективност в клинични условия.
Проучванията посочват, че някои невропротектори променят физиологични
параметри като температура, кръвно налягане и глюкоза. Например NMDAрецепторният антагонист MK-801 индуцира хипотермия насочена към
невропротекцията и увеличава мозъчния кръвен ток. Това се прави с цел
понижаване на температурата, което представлява добър защитен механизъм.
Следователно е необходимо да се осигурат невропротективни агенти, които
активно потискат исхемичната каскада и по този начин предотвратяват
клетъчната смърт (фармакологична невропротекция) или променят
физиологичните параметри като мозъчен кръвен ток и температура
(физиологична невропротекция)(Sutherland B, Papadakis M, Chen R et al 2011).
При други наблюдения е установено, че прилагането на лека хипотермия
при исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение при болни
подложени на анестезия и оперативно лечение снижава риска от летален
изход(Fukuda S, Warner D 2007).
През последните десетилетия употребата на статини снижава честотата на
исхемичните мозъчни инсулти и води до понижаване на нивото на LDLхолестерола. Това от своя страна намалява дебелината на каротидната
интима-медия (Amarenco P, Labreuche J, Lavallee P et al 2004).
Един от най-често използваните препарати от тази група Симвастатин е
особено ефективен със своите плейотропни невропротективни ефекти в
централната нервна система.В експериментални условия при животински
модели той е бил комбиниран с тъканен плазминогенен активатор и е показал
значително подобряване на поведенческите функции (Lapchak P, Han M
2010).
Системно се провеждат голям брой предклинични проучвания посветени на
лечебното въздействие на отделни медикаменти върху мозъчната исхемия и
предизвиканите от нея нарушения на мозъчното кръвообращение. В редица
случаи обаче клиничните изпитания са били възпрепятствани от
хетерогенността на причините за инсулт и невъзможността да се
класифицират отделните подтипове (Lees K, Hankey G, Hacke W 2003).

Анализирани
са
940
клинични
проучвания,
посветени
на
фармакологичните интервенции при исхемичен инсулт за периода 1955-2008
г. От тях 125, които са включвали 16058 участници, са били завършени, но не
публикувани изцяло. Други 22 проучвания с общо 4251 участници са били
посветени на смъртността от исхемични мозъчни инсулти. Въпреки големия
брой научни разработки в тази област все още липсват единни критерии за
оценка на резултатите (Gibson L, Brazzelli M, Thomas B et al 2010).

4.1.7.Рехабилитация и грижи за болните с исхемичен мозъчен инсулт
Рехабилитацията при нашите болни започваше още след втория ден от
началото на съдовия инцидент (пасивна рехабилитация), а след това според
промените в тяхното състояние се преминаваше и към активно раздвижване.
След дехоспитализирането им от клиниката те бяха насочвани към
специализирано отделение по физиотерапия , където възстановяването им
продължи. На близките на болните бяха обяснени комплексите от физически
упражнения, които те да провеждат с болните в домашни условия.
В САЩ и други страни са разработени методи за специализирани грижи и
рехабилитация на болни с исхемични мозъчни инсулти. Освен провежданото
специализирано лечение при тях се прави и профилактика на някои
усложнения като дълбока венозна тромбоза, дисфагия, говорни нарушения и
др. В момента има най-малко пет мащабни програми посветени на
повишаването на качеството на болните с инсулт и тяхното възстановяване в
домашни условия(Reeves M, Parker C, Fonarow G et al 2010).
При друго проучване проведено в Канада авторите са имали за цел да
сравнят ефекта от обучението за двигателна рехабилитация на ръката при
болни с хронични исхемични инсулти .
Резулататите са показали по-добра ефективност сред болните с леки и
средно тежки увреждания в сравнение с по-тежката загуба на функцията на
горния крайник (Subramanian S, Lourenco C, Chilingaryan G et al 2012).
В Япония има създадени специализрани групи от професионалисти, които
включват лекари, медицински сестри, клинични психолози, физиотерапевти,

ерготерапевти и логопеди, които съвместно с пациентите и техните
семейства провеждат специализирана рехабилитация при болните с
исхемични мозъчни инсулти. В тази програма особена роля се отделя на
мотивацията на пациентите като най-важният фактор при рехабилитацията на
инсултите(Slingsby B 2006).
В процеса на възстановяването на мозъчните инфаркти много важна роля
играе получаването на информация от близките на болните. Проведени са
отворени интервюта с близките на болните 6 и 9 месеца след преживения
мозъчен инсулт.Освен получаването на информация болните и техните
близки съвместно с медицинските сестри са имали възможност да развият
различни форми на знания и умения в този процес(Wallengren C, Segestsen K,
Friberg F 2010).

4.1.8.Профилактика на исхемичните мозъчни инсулти
Първичната профилактика на мозъчните инфаркти е насочена към
лечението на изменяемите рискови фактори за инсулт , които включват
хипертония, захарен диабет , дислипидемии, предсърдно мъждене и други
сърдечни заболявания, стенози на каротидните артерии, тютюнопушене,
неправилно хранене, затлъстяване и намалена физическа активност.
Усилията са насочени и към лечението на потенциално променливите
рискови фактори като например злоупотреба с алкохол, сънна апнея,
хиперхомоцистеинемията и др. (Kasner S, Del Giudice A, Rosenberg S et al
2009; Sacco R, Wolf P, Gorelick P et al 1999).
При нашето проучване имахме за цел да осъществим вторична
профилактика, насочена към предотвратяване на нови мозъчни инфаркти при
болните , които вече са претърпели остър исхемичен инсулт. При
изписването на тези болни им бяха назначавани за домашно лечение
терапевтични средства насочени към повлияването на добре и по-малко
добре документираните рискови фактори за исхемичен инсулт. Анализирани
са 287 проучвания включващи 135 000 пациенти, при които е била
назначавана антитромботична терапия в сравнение с контролна група от

77 000 лица без такава терапия. Авторите са имали за цел да предотвратят
риска от смъртен изход , инфаркт на миокарда и исхемичен мозъчен инсулт.
Резултатите показват, че при всички тези високорискови пациенти
приложението на антитромботична терапия намалява комбинираните рискове
, от който и да е сериозен съдов инцидент с около 1/4 , нефаталният инфаркт
на миокарда е намалял с 1/3, нефаталния инсулт – с 1/4, и съдовата
смъртност- с 1/6. Абсолютното намаление на риска от сериозен съдов
инцидент е 36/1000 болни, лекувани в продължение на две години за
прекаран миокарден инфаркт, при 38/1000 лекувани в продължение на един
месец след прекаран остър миокарден инфаркт; 36/1000 лекувани в
продължение на две години за прекаран инсулт или преходна исхемична
атака; 9/1000 , лекувани в продължение на три седмици за остър инсулт и
22/1000 лекувани две години при периферна артериална болест и предсърдно
мъждене.
Най-често прилаганото антитромботично лекарство е бил Аспирин в дози
75-150mg/дневно, което е намалило съдовите инциденти с 12%, и
Клопидогрел, който понижил сериозните съдови инциденти с 10%.
Европейската асоциация за профилактика на мозъчните инсулти е провела
голямо рандомизирано плацебо-контролирано двойно-сляпо проучване за
изследване на безопасността и ефикасността на ниски дози ацетилсалицилова
киселина (50 мг дневно), Дипиридамол (400 мг дневно) и комбинирано
включване на двата препарата за вторична профилактика на исхемичен
инсулт. Пациентите са проследявани в продължение на две години, като са
анализирани данни от 6602 случая. Многофакторният анализ е показал силно
значим ефект от комбинацията ацетилсалицилова киселина и Дипиридамол
за намаляване на риска от инсулт и смърт в сравнение с групата получавала
плацебо. Самостоятелното приложение на ацетилсалицилова киселина е
намалило риска с 18 %, самостоятелното приемане на Дипиридамол – с 16% ,
а комбинираното лечение с 37% (Diener H, Cunha L, Forbes C et al 1996).
В по-ново проучване добавянето на Дипиридамол към Аспирина не е
показало значимо намаляване на съдовите инциденти в сравнение със

самостоятелното приложение на Аспирин (Baigent C, Sudlow C, Collins R et al
2002).

5.Мозъчни кръвоизливи

5.1.Локализация на мозъчните кръвоизливи

Мозъчни кръвоизливи бяха открити при 83 болни (37 мъже и 46
жени). Те бяха малко по-чести в дясната голямомозъчна хемисфера (ДГМХ)
– 26 (57%) сред жените и 17 (47%) сред мъжете. Хеморагии локализирани в
ЛГМХ се установиха при 18 (39%) при жените и 17 (47%) при мъжете.
Значително по-рядко се наблюдаваха малкомозъчните кръвоизливи при 1
болен , а при 4 болни – стволови (фигура 7)

Фиг.7 Разпределение на болните с мозъчни кръвоизливи по пол, брой и
локализация
*ЛГМХ - лява голямомозъчна хемисфера

**ДГМХ – дясна голямомозъчна хемисфера

5.1.1. Рискови фактори за мозъчни кръвоизливи

Най-честият рисков фактор за развитието на паренхиматозните мозъчни
кръвоизливи при нашето проучване е хипертоничната болест – при 63 болни,
от които при 22 (61%) от мъжете и при 41 (89%) от жените. При 10 от
изследваните болни ( 4 мъже и 6 жени) беше установен захарен диабет тип II.
В два от случаите бяха наблюдавани и съдови аномалии – артериовенозни
малформации.

5.1.2. Патологични отклонения в неврологичния статус

Патологични рефлекси се установиха при 53 болни – 24 мъже (56%) и 29
жени (63%), следвани от левостранната хемипареза, при 31 болни – 15 мъже
(42%) и 16 жени (35%). С почти същата честота бяха лезиите на VII и XII
ЧМН по централен тип – при 31 болни , съответно при 16 мъже (42%) и 15
жени (33%). Десностранна хемипареза имаше при 26 от болните - 11 мъже (
31%) и 15 жени (33%). Едва при 7 болни се установи моторна афазия.
Патологичните промени в неврологичния статус при болните
паренхиматозни мозъчни кръвоизливи са представени на табл.4.

Пол
Патологични нарушения от
неврологичния статус
Лезия на VII и XII ЧМН по
централен тип
Левостранна
хемипареза/хемиплегия

мъже

жени

n
15

%
42

n
15

%
33

15

42

16

35

с

Десностранна хемипареза/хемилегия
Патологични рефлекси
Сетивни нарушения
Моторна афазия
Сензорна афазия

11
24
3
6
6

31
56
8
17
17

15
29
8
1
7

33
63
17
0,2
15

Табл. 4 Разпределение на болните с мозъчни кръвоизливи по пол и според
патологичните нарушения в неврологичния статус

5.1.3.Резултати
изследвания

от

невроизобразяващите

и

електрокардиографските

Проведените КТ на главен мозък при болните с мозъчни кръвоизливи
показаха патологични находки – хиперденсни зони в съответната
локализация на кръвоизлива (фиг. 8-12) .

Фиг.8 Разпределение на болните с мозъчни кръвоизливи по пол и според
локализацията на патологичната находка

Фиг.9 Мозъчен кръвоизлив в ЛГМХ

Фиг.10 Мозъчен кръвоизлив в ДГМХ

Фиг.11 Мозъчен кръвоизлив в понса

Фиг.12 Хеморагичен инсулт в малкия мозък

5.1.4. Лечение и профилактика на мозъчните кръвоизливи

Лечението при нашите болни беше насочено към повлияване на основните
заболявания довели до развитието на паренхиматозни мозъчни кръвоизливи.
То
включваше
антихипертензивни
средства,
противооточни
и
симптоматични медикаменти във връзка с допълнителните усложнения като
хипостатична бронхопневмония, кардиотоници, диуретици и др. В някои от
случаите със субарахноидно-паренхиматозна локализация беше използван и
калциевият антагонист Нимотоп. Беше преценено, че кръвоспиращите
медикаменти не са достатъчно ефикасни в тези случаи, поради което те почти
не бяха прилагани.
Степента на понижаване на артериалното налягане при болните с мозъчни
кръвоизливи е обект на редица дискусии и проучвания. Според някои от тях
се препоръчва в първите дни след развитието на острата интрацеребрална
хеморагия кръвното налягане да не се понижава поради факта , че при
естественият ход на заболяването неговите стойности постепенно се
нормализират. Освен това с помощта на позитронно-емисионна томография
(РЕТ –СТ) е установено, че твърде агресивното намаляване на артериалното
кръвно налягане влошава мозъчното перфузионно налягане в зоната на
хипоперфузия , която се намира около кръвоизлива.При тези случаи се
препоръчва да не се снижава средното артериално налягане с повече от 20%
по време на острия период на интрацеребралната хеморагия. В противен
случай може да се развие значително влошаване на церебралния мозъчен
кръвен ток.
В клиничната практика антихипертензивно лечение се прилага при
пациенти с остър интрацеребрален кръвоизлив възоснова на следните
аргументи:
-високите нива на кръвното налягане при острия интрацеребрален
кръвоизлив са свързани с влошаване на състоянието на болните с последващ
фатален изход.
-при тези случаи повишените стойности на кръвното налягане се свързват и с
развитие на мозъчен оток.
-повишеното кръвно налягане в острия етап на кръвоизлива увеличава риска
от разширяване обема на хематома

- високите стойности на кръвното налягане създават опасност от рецидив на
хеморагичния инсулт
При някои проучвания се прилага инфузия с Лабеталол, която довежда до
леко понижаване на кръвното налягане (понижаване на систолното между 6 и
19% и понижаване на диастолното между 3% и 26%). При други подобни
наблюдения приложената инфузия с Никардипин е позволила да се поддържа
систолното артериално налягане между 120 и 160 mmHg. Приложението на
тези два медикамента дава възможност да се снижи средното артериално
налягане с около 15%, без да бъде нарушен регионалният мозъчен кръвен ток
оценяван с PET-CT.
Актуалните препоръки за по-агресивно лечение на хипертонията се отнасят
за случаите, когато артериалното налягане е над стойности 180/105mmHg.
Във всички случаи това трябва да се извършва внимателно и под постоянен
контрол.
Артериовенозните малформации (AVM) на мозъчните съдове включват
вродени съдови лезии и са причина за около 2% от всички хеморагични
инсулти. Обикновено се засягат млади хора, които не са имали
предварителни оплаквания. Те се локализират обикновено в средните зони на
мозъчната хемисфера и лимбичната система и много често предизвикват
интравентрикуларен кръвоизлив (Gatto L,Corredato R, Zanine C et al 2014).
Обичайните клинични прояви на тези аномалии са кръвоизливи, които
протичат със силно главоболие, повръщане, припадъци и огнищен
неврологичен дефицит.
През последното десетилетие беше постигнат голям напредък при лечение
на артериовенозните малформации с помощта на ендоваскуларни техники,
емболизация, стереотаксична радиохирургия, микрохирургия и др.
(Fleetwood,Steinberg G et al 2002).
Профилактиката на мозъчните кръвоизливи в значителна степен съвпада с
прилаганата при исхемичните мозъчни инсулти. При проведено
проспективно кохортно проучване сред 43 685 мъже и 71 243 жени с
определни въпросници са изследвани рисковите фактори за исхемични и

хеморагични мозъчни инсулти. Показано е, че намаленият риск от тези
заболявания включва снижаване на кръвното налягане , понижаване на
индекса на телесната маса <25кг/м2, умерена физическа активност, ниска
консумация на алкохол (при мъжете от 5 до 30 грама и при жените от 5 до 15
грама) и здравословна диета на хранене. Резулатите са показали намаляване
честотата на двата вида инсулти и особено на исхемичните (Chiuve S,
Rexrode K, Spiegelman D et al 2008).

6.Субарахноидни кръвоизливи

6.1. Рискови фактори за субарахноидни кръвоизливи
Основните рискови фактори в популацията на болните със субарахноидни
кръвоизливи бяха хипертоничната болест при трима (50%) от мъжете и при
пет (40%) от жените. На второ място по честота бяха съдовите аномалии,
които се наблюдаваха при двама (33%) от мъжете и при една (9%) от жените.
6.1.1. Патологични отклонения в неврологичния статус
Субарахноидни кръвоизливи бяха открити при 17 болни (6 мъже и 11
жени). При неврологичния статус най-чести бяха проявите на
менингорадикулерно дразнене, с основен симптом вратна ригидност (при
всички 17 болни), следвана от патологичните рефлекси – при 11 болни и
лезиите на ЧМН – при 4 болни. Основният рисков фактор при тези болни
беше артериалната хипертония, а при двама болни се установиха съдови
аномалии(табл.5).

Пол
Патологични нарушения от
неврологичния статус
Вратна ригидност

Общо

мъже
n
6

%
100

жени
n
11

%
100

17

Лезии на ЧМН
Левостранна
хемипареза/хемиплегия
Десностранна
хемипареза/хемилегия
Патологични рефлекси
Сетивни нарушения

1
1

17
17

3
1

27
9

4
2

---

---

2

18

2

4

67

7
1

64
9

11
1

Табл.5 Разпределение на болните със субарахноидни кръвоизливи по пол и
според патологичните нарушения в неврологичния статус

6.1.2. Резултати от невроизобразяващите изследвания

Субарахноидните кръвоизливи при всички 17 болни бяха установени чрез
компютърна томография на главен мозък нативно или с интравенозно
контрастно усилване. С магнитнорезонансна ангиография беше открита
причината за възникване на субарахноидните хеморагии – най-често
вследствие руптура на аневризма на предната мозъчна и предната
комуникантна артерии. На фиг.13 е представен масивен субарахноиден
кръвоизлив, а на фиг.14 е демонстрирана КТ ангиография на субарахноиден
кръвоизлив от руптура на артериовенозна малформация.

Фиг.13 Масивен субарахноиден кръвоизлив

Фиг.14 Субарахноиден кръвоизлив от руптура на AV малформация

6.1.3. Лечение и профилактика на субархноидните кръвоизливи

Лечението на болните със субарахноидни хеморагии беше провеждано в
сътветствие със съвременните изисквания. Консервативното лечение беше
насочено към повлияването на основния рисков фактор – повишеното
артериално кръвно налягане. С оглед профилактиката на вторични
исхемични инсулти, които често се проявяват като усложнения при
субарахноидния кръвоизлив беше назначавана инфузионна терапия с
Нимотоп. Не бяха прилагани противооточни средства , които в тези случаи са
контраиндицирани.
Болните с аневризми и артериовенозни малформации бяха оценявани по
официално приетата скала на Хънт и Хес. При тях беше проведено
съответното неврохирургично лечение. При останалите болни беше
назначена вторична профилактика с оглед избягването на нови рецидиви.
Руптуриралите интракраниални аневризми са най-честата причина за
развитието на остър субарахноиден кръвоизлив. Нативната КТ на главен
мозък е първо средство на избор при тези случаи, но практиката е показала,
че конвенционалната контрастна ангиография е златен стандарт за
установяване на наличието на интракраниални аневризми (Young B,
Seigerman M Hurst R 1996).
В редица случаи доказването на съдовите малформации не е лесна задача.
Представен е рядък случай на неясна съдова малформация като причина за
развитието на субарахноиден кръвоизлив по конвекситета. Приложени са
няколко невроизобразяващи методи – КТ ; 3,0 T МРТ; МР ангиография и КТ
ангиография , които не са успели да потвърдят диагнозата. Едва след
проведената дигитална субтракционна ангиография е установена
фронтопариетално локализирана аваскуларна зона, резултат от нов
интрацеребрален хематом. Извършена е спешна хирургична намеса с
благопиятен резултат. Получените данни потвърждават, че дигиталната
субтракционна ангиография е незаменима диагностична методика за
доказване на съдова патология (Mutoh T, Kobayshi S, Ishikawa T et al 2012).
Изследвани са 179 пациенти със спонтанен субарахноиден кръвоизлив за
период от 36 месеца. При всички тях са проведени нативна КТ и КТ
ангиография. Пациентите с отрицателни резултати от КТ ангиографията са

били изследвани с дигитална субтаркционна ангиография, която е
потвърдила диагнозата интракраниална аневризма (Prestigiacomo C, Sabit A,
He W et al 2010).
В много случаи, въпреки назначеното адекватно лечениe при клиничното
протичане на субарахноидния кръвоизлив се развиват опасни усложнения
като забавена мозъчна исхемия и мозъчен инфаркт .
Разгледани са 102 случая на болни със субарахноидни кръвоизливи
вследствие на руптура на мозъчни артерия, съответно 40 мъже и 62 жени на
средна възраст 59 години. Функционалните резултати от тяхното лечение за
тримесечен период са били оценявани с модифицираната скала на Ранкин.
Наблюдавани са 26 случая на забавена мозъчна исхемия и 37 – с развитие на
хидроцефалия, които са били свързани помежду си. Въпреки своевременното
лечение 13 от болните са починали (KawabataY, Horikawa F, Ueno Y et al
2011).
При друго наблюдение с включени 96 пациенти с помощта на КТ перфузия
е изследвана забавената мозъчна исхемия при болни с аневризми, при които
се е развил субарахноиден кръвоизлив. В 18% от случаите се е проявил
мозъчен инфаркт с отпадна неврологична симптоматика. В тези случаи е
установено значително намаляване на мозъчния кръвен ток, оценяван чрез
КТ перфузията (Sanelli P, Anumula N, Johnson C et al 2013).
В кохорта от 77 болни със спонтанен субарахноиден кръвоизлив
проведената ангиография е дала отрицателен резултат. Въпреки това при
26% от пациентите е установен вазоспазъм, при 4% забавени мозъчни
инфаркти и в 4% забавена мозъчна исхемия. Резултатите от 18 изследвания в
литературата посочват наличието на вазоспазъм от 16,3 % при отрицателен
резултат от дигитална субтракционна ангиография. В тези случаи се налага
провеждането на ендоваскуларна терапия след оценка по скалата на Хънт и
Хес (Gross B, Lin N, Frerichs K et al 2012).
Ендоваскуларно лечение се препоръчва и при некървящите мозъчни
артериовенозни малформации (Mohr J, Yaghi S 2015).

Обсъждане

Нашето проучване , което беше проведено сред значителен брой болни с
различни форми на МСБ , показа голямата ефективност от прилагането както
на структурирано интервю като метод за проучване на мозъчния инсулт
(Kasner SE et al. 2009) при провеждането на рандомизирани мултицентрови
контролирани проучвания на мозъчносъдовите заболявания (Qureshi A et al
2012), така и на другите статистически методи, които се използват при
подобни проучвания (Hakan A et al 2005).
При планиране на клинични изпитвания решенията по отношение размера
на извадката често са базирани на предположения на параметри, които в
действителност могат да не бъдат съвсем точни. Установено е, че за да бъдат
данните достоверни проучваният контингент трябва да бъде между 67 и 87%
от общия брой в зависимост от времето за набиране на популацията (McClure
L, Szychowski J, Benavente O et al 2012). Счита се , че статистическите модели
за изследване трябва да отговарят на следните изисквания: ясна и
категорична дефиниция на подходящата извадка от пациенти; яснота на
клиничните параметри; наличие на високoкачествена информация,
определяне на точното време на проучването, стандартизиране на
показателите,прилагане на аналитичен подход при изследването;
оповестяване на резултатите и сравняване с други проучвания (Krumholz H,
Brindis R, Brush J et al 2006).
Проведеното изследване показа ,че артериалната хипертония, сърдечносъдовите заболявания и хиперлипидемиите са най-разпространените рискови
фактора за исхемични мозъчни инсулти в изследванaта популация.
Хипертоничната болест е най-честият рисков фактор сред проучените болни
с мозъчни и субарахноидни кръвоизливи.
Честотата на тези рискови фактори е близка до установената при друго
изследване във Великобритания (Kalra L et al 2000)и по-висока от откритата в
проучването ERICA на СЗО (The WHO ERICA Project, 1998).

Планирането и осъществяването на нашето изследване е в съответствие с
други подобни наблюдения, при които също се разграничават три етапа:
дефиниране на рисковите фактори за МСБ, проучване на патогенезата на
отделните клинични форми на тези заболявания и провеждане на лечение и
рехабилитация (Tegos T, Kalodiki E, Daskalopoulou S et al 2000).
Съотношението на исхемичните инсулти, мозъчните кръвоизливи и
субарахноидните кръвоизливи е подобно на откритото при други
наблюдения. При мащабно проучване в Китай от всички форми на МСБ
62,4% са били с мозъчен инфаркт, 27,5% - с мозъчен кръвоизлив, 1,8% със
субарахноиден кръвоизлив, а 8,3% с неопределени инсулти (Feng Zhang L et
al 2003). При друго изследване е било открито подобно съотношение на
различните видове инсулти – 72,09% - исхемични инсулти, мозъчни
кръвоизливи 15,2 %, субарахноидни кръвоизливи – 6% и неопределени
инсулти – 2,9% (De Carvalho et al 2011).
Използваните от нас методи за оценка на тежестта на мозъчните инсулти
са в съответствие с официално приетите скали: The Los Angelеs Motor Scale
(LAMS), Los Angeles Prehospital Stroke Screen (LAPSS), National Institutes of
Health Stroke Scale (NIHSS) (Llanes J, Kidwell C, Starkman S et al 2004).
Нашето проучване потвърди доказанaта при другите изследвания (Adams
H, Lyden P 2008; Bogousslavsky J et al 1993) значителна диагностична
стойност на съчетанието на неврологичното клинично изследване
и
приложението на невроизобразяващи техники, най-вече компютърната
томография на главен мозък.

Изводи
1.При нашето рандомизирано епидемиологично проучване, проведено сред
521 болни с мозъчни инсулти най-голям е относителният дял на мозъчните
инфаркти , следвани от мозъчните и субарахноидните кръвоизливи.

2.В подгрупата на болните с исхемичните мозъчни инсулти преобладаваха
тези с локализация в лява средна мозъчна артерия и за двата пола, следвани
от локализираните в дясна средна мозъчна артерия, а най-редки бяха
съдовите инциденти във вертебробазиларната система.
3.Мозъчните кръвоизливи за разлика от исхемичните инсулти бяха по-чести в
дясна голямомозъчна хемисфера повече сред жените в сравнение с мъжете.
На второ място по
честота бяха хеморагичните инсулти в лявата
голямомозъчна хемисфера, следвани от стволовите, а най-редки се оказаха
малкомозъчните.
4.Субарахноидните кръвоизливи бяха с най-малка честота – 17, от които
шест при мъжете и единадесет при жените.
5.От добре документираните рискови фактори за МСБ най-често се срещаше
артериалната хипертония и при трите изследвани форми на остри нарушения
на мозъчното кръвообращение. Сред болните с исхемични мозъчни инсулти
на второ място по-честота бяха сърдечно-съдовите заболявания, а най-рядко
се наблюдаваше тютюнопушенето, което може да се обясни с по-високата
възраст на изследваните болни.
6.Нарастването на честотата на систолната и диастолната хипертония е поизразено сред мъжете в сравнение с жените. Захарният диабет също е по-чест
при мъжете.
7.Сърдечно-съдовите заболявания се установиха по-често в популацията на
жените с мозъчносъдови заболявания в сравнение с мъжете.
8.Най-рядко се наблюдаваше тютюнопушенето, което може да се обясни с
по-високата възраст на изследваните болни.
9.От групата на по-малко добре документираните рискови фактори за МСБ
най-чести бяха хиперлипидемиите сред мъжете.
10.Злоупотребата с алкохол се наблюдаваше
мъжете).

по-рядко (по-често сред

11.При болните с мозъчни и субарахноидни кръвоизливи основният рисков
фактор беше нелекуваната системно хипертонична болест, следвана от
съдовите аномалии.
12.Компютърната томография показа висока информативност при всички
изследвани болни.
13.Проведеното лечение в съответствие със съвременните международни
изисквания показа добър терапевтичен ефект върху изследваните болни.

Приноси
1.Проведено е мащабно клинико-епидемиологично проучване на
мозъчносъдовите заболявания (исхемични мозъчни инсулти, мозъчни и
субарахнодни кръвоизливи) сред болни на възраст 50-80г. в Старозагорски
регион, подбрани рандомизирано.
2.Изследвани са най-честите рискови фактори за мозъчносъдовите
заболявания. Доказахме, че хипертоничната болест е водещият рисков
фактор и в трите групи болни с остри мозъчни инсулти.
3.Установихме, че при много малък брой изследвани лица артериалната
хипертония е била овладяна , което води до зачестяване на съдовите
увреждания.
4.Тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол бяха със сравнително ниска
честота, което може да се обясни с промяна в ценностното отношение към
собственото здраве в по-късната възраст на изследваните пациенти.
5.Използван беше диагностичен алгоритъм от невроизобразяващи методики,
електокардиографски изследвания и анализ на липидния профил във всички
групи изследвани болни, който може да бъде използван в клиничната
практика и като съвременен подход в диагностиката на МСБ и нейните
рискови фактори.

6.Нашето изследване дава насоки за лечебно повлияване мозъчносъдовите
рискови фактори с оглед прилагане на вторична профилактика на мозъчните
инсулти.
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РЕЗЮМЕ
Проведено е клинико-епидемиологично проучване в район от 148 103
жители – 72 724 мъже и 75 379 жени на възраст между 50 г. и 80 г.,
подбрани рандомизирано. По случаен способ в проучването бяха включени
521 болни (229 мъже и 292 жени), от които 421 (186 мъже и 235 жени) с
исхемични мозъчни инсулти, 83 (37 мъже и 46 жени) с мозъчни
кръвоизливи и 17 (6 мъже и 11 жени) със субарахноидни кръвоизливи.
Изследвани са добре и по-малко добре документираните рискови
фактори за исхемични мозъчни инсулти и рисковите фактори за мозъчни и
субарахноидни кръвоизливи.Използвана е модифицирана карта за
скрининг
на
рисковите
фактори
за
мозъчносъдова
болест
(ASPS).Клиничните симптоми са оценявани със скалите NIHSS и GlasgowLiege.При всички болни са изследвани соматичен неврологичен и
психичен статус.Проведени са и инструментални методики: КТ на главен
мозък , ЕКГ и са проучени основните биохимични показатели на
кръвта.Установи се , че най-голям е относителният дял на мозъчните
инфаркти, следвани от мозъчните и субарахноидните кръвоизливи.В
подгрупата на болните с исхемични мозъчни инсулти преобладаваха тези с
локализация в лява средна мозъчна артерия и за двата пола. За разлика от
тях мозъчните кръвоизливи бяха по-чести в дясната голямомозъчна
хемисфера повече сред жените.От добре документирани рискови фактори
за МСБ при исхемичните инсулти най-чести бяха хипертоничната болест
и сърдечно-съдовите заболявания, а от по-малко добре документираните хиперлипидемиите.При болните с мозъчни и субарахноидни кръвоизливи
основният рисков фактор беше нелекувана системно хипертонична болест,
следвана от съдовите аномалии.
Компютърната томография показа висока информативност във всички
проучени контингенти.
Дадени са насоки за вторична профилактика на мозъчносъдовите
заболявания.

SUMMARY
A clinical epidemiological study in an area comprising a population of
148 103 people – 72 724 men and 75 379 women, aged between 50 and 80,
randomly selected, was carried out. 521 patients (229 men and 292 women)
were included in the study in a random way. 421 of them (186 men and 235
women) had ischemic stroke, 83 (37 men and 46 women) were diagnosed with
cerebral haemorrhage, while 17 (6 men and 11 women) suffered from
subarachnoid haemorrhage.
Well-documented and less well-documented ischemic stroke risk factors were
studied, as well as the risk factors for cerebral and subarachnoid haemorrhages.
A modified card for screening for cerebrovascular risk (ASPS) was used.
Clinical symptoms were evaluated with the NIHSS and Glasgow-Liege stroke
scales. The somatic neurological and mental status was tested in all patients.
Instrumental testing methods were used: CT of the brain, ECG and basic blood
chemistry screen. It was found that cerebral infarctions had the highest
incidence, followed by cerebral and subarachnoid haemorrhages. Ischemic
strokes localized in the left middle cerebral artery prevailed for both genders in
the sub-group of patients with ischemic stroke. In contrast, cerebral
haemorrhages were more frequently observed in the right hemisphere of the
brain and had higher incidence in women. Hypertension and cardiovascular
diseases were the most frequent well-documented cerebrovascular disease risk
factors. Hyperlipidaemia was among the less well-documented risk factors. The
main risk factor in patients with cerebral and subarachnoid haemorrhages was
untreated hypertension, followed by vascular anomalies.
The computed tomography test showed a high degree of informativeness in
all groups studied.
Recommendations for secondary prevention of cerebrovascular diseases were
given.

