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STRESZCZENIE 

 

Udar mózgu wg definicji WHO z 1978 roku to nie jednostka chorobowa, a „zespół 

kliniczny charakteryzującym się nagłym pojawieniem ogniskowych lub globalnych 

zaburzeń czynności mózgowia, które - jeżeli nie doprowadzą wcześniej do zgonu, 

utrzymują się dłużej niż 24 godziny i nie mają innej przyczyny niż naczyniowa”. Od 

wielu lat ocenia się czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu, z których 

najważniejszymi są: nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, brak aktywności fizycznej, 

migotanie przedsionków i cukrzyca (tzw. „Wielka Piątka:”). Tuż za nimi klasyfikowane 

są zaburzenia gospodarki lipidowej. Udar niedokrwienny mózgu jest schorzeniem 

zaliczanym do grupy chorób sercowo-naczyniowych, jednak ze względu na jego 

wieloczynnikową etiologię i dużą heterogenność, rola zaburzeń gospodarki lipidowej 

w jego powstaniu nie jest tak bezpośrednia i jednoznaczna jak w zawale mięśnia 

sercowego lub miażdżycy naczyń obwodowych. Jak informują zalecenia AHA/ASA  

dotyczące prewencji pierwotnego udaru mózgu, nie istnieją jednoznaczne związki 

pomiędzy poziomem cholesterolu a częstością wystąpienia udaru w ujęciu ogólnym, 

ale te zależności są bliższe do określenia w odniesieniu do podtypów udaru w 

zróżnicowaniu na udar niedokrwienny lub krwotoczny oraz udar niedokrwienny w 

przebiegu choroby dużych lub małych naczyń. Udar niedokrwienny klasyfikowany 

jest w różny sposób, zależnie od takich danych jak np. czynnik etiologiczny, czas 

trwania objawów, zakres deficytu neurologicznego i lokalizacja zmian dokonujących 

się w przebiegu udaru. Na potrzeby poniższej pracy zostały wykorzystane dwie 

klasyfikacje, stworzona w roku 1993 skala TOAST (Trial of ORG 10172 in Acute 

Stroke Treatment), uwzględniająca etiologię udaru oraz kliniczna klasyfikacja wg 

OCSP (Oxfordshire Community Stroke Project), która została ustalona w oparciu o 

rodzaj zespołu klinicznego przypisanego obszarowi niedokrwienia mózgu 

zaopatrywanego przez daną tętnicę. Niewiele jest badań dedykowanych wyłącznie 

ocenie zależności pomiędzy zaburzeniami gospodarki lipidowej a ryzykiem 

wystąpienia UNM. Zwykle udar mózgu wpisany jest w listę chorób sercowo-

naczyniowych i poddany zbiorowej ocenie. Nie wykazano jednoznacznych zależności 

pomiędzy wartościami poszczególnych frakcji lipidowych a ryzykiem wystąpienia 



UNM, jego przebiegiem i rokowaniem. Metaanalizy wielu dużych badań pozwoliły 

jedynie na wykazanie związku pomiędzy obniżonym poziomem cholesterolu HDL a 

ryzykiem wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu. Dotychczas główne 

zainteresowanie klinicystów w zakresie prewencji chorób sercowo-naczyniowych, a w 

tym również udaru mózgu, skupiało się na ocenie poziomu cholesterolu LDL jako 

najbardziej aterogennej cząsteczki. Obecnie wiadomo, że odpowiednio istotną 

wartość dla oceny rozwoju procesu miażdżycowego mają również nowe markery 

gospodarki lipidowej tj. wskaźniki aterogenności: cholesterol całkowity/cholesterol 

HDL, cholesterol LDL/cholesterol HDL, trój glicerydy/cholesterol HDL, cholesterol nie-

HDL, apolipoproteina B oraz remnanty. W najnowszej literaturze naukowej pojawiły 

się prace, w których oceniano znaczenie tych biomarkerów dla ryzyka wystąpienia 

choroby niedokrwiennej serca, nadal jednak jest wyraźny brak takich badań w 

odniesieniu do udaru niedokrwiennego mózgu.  

Głównym celem prezentowanej pracy była ocena frakcji lipidogramu 

rozszerzonego o cholesterol nie-HDL, remnanty i wskaźniki lipidowe u chorych na 

udar niedokrwienny mózgu w ujęciu niezróżnicowanej etiologicznie jednostki 

chorobowej oraz rozszerzenie tej oceny w odniesieniu do etiologii udaru. Badanie 

zostało przeprowadzone na grupie 524 pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu 

hospitalizowanych w latach 2010-2014 w Oddziale Udarowym Centrum Medycznego 

w Łańcucie. Uzyskane wyniki zostały odniesione do odpowiednio dobranej grupy 

kontrolnej, którą stanowiło 160 osób z negatywnym wywiadem w kierunku 

przebytego epizodu niedokrwienia mózgu oraz o zbliżonym profilu wieku, płci i 

wskaźnika BMI. Rozpoznanie udaru niedokrwiennego ustalano w oparciu o nagłe 

wystąpienie objawów zaburzeń czynności mózgu, które utrzymywały się ponad 24 

godziny (zgodnie z definicją udaru wg WHO) oraz wyniku przeprowadzonego 

badania CT lub/i MRI. Grupa badana i grupa kontrolna zostały porównane w 

odniesieniu do danych demograficznych, czynników ryzyka udaru niedokrwiennego 

mózgu, stosowanego leczenia profilaktycznego, parametrów biochemicznych i 

morfologicznych krwi oraz rozszerzonego profilu lipidowego. W celu ustalenia 

etiologii udaru niedokrwiennego mózgu u pacjentów z grupy badanej zostały 

przeprowadzone dodatkowe badania diagnostyczne: USG Doppler-Duplex tętnic 

szyjnych, ECHO serca, holter-EKG, holter-RR oraz dodatkowe procedury 

diagnostyczne w zależności od wskazań. W dalszej kolejności oceniono 

poszczególne wartości rozszerzonego lipidogramu w podgrupach o zróżnicowanej 



etiologii udaru (klasyfikacja TOAST) i zróżnicowanych zespołach klinicznych 

(klasyfikacja OCSP).   

Wyniki uzyskane poprzez porównanie rozszerzonego lipidogramu grupy 

wszystkich chorych na udar niedokrwienny mózgu z grupą kontrolną były zgodne z 

danymi z literatury i wskazały na obniżony poziom cholesterolu HDL u osób z 

udarem. Wynik ten miał również epidemiologicznie niekorzystne przełożenie na 

zwiększenie wartości wszystkich wskaźników aterogenności. Pozostałe parametry 

lipidogramu nie wykazały różnic pomiędzy obiema grupami. Analiza uwzględniająca 

etiologiczny podział udarów ujawniła pewne dodatkowe zależności: 

- udar w przebiegu choroby dużych naczyń wykazał największy związek z 

podwyższonym poziomem trójglicerydów i wskaźnika trójglicerydy/cholesterol HDL 

- podwyższone wartości stężeń lipidów o niskiej gęstości (cholesterol LDL, 

cholesterol nie-HDL, remnanty) zaobserwowano u chorych z udarem mózgu 

spowodowanym chorobą małych naczyń  

- u chorych na udar o etiologii sercowo-zatorowej nie zaobserwowano wiodącego 

biomarkera dyslipidemii  

- kliniczna klasyfikacja OCSP ujawniła współwystępowanie zaburzeń 

dyslipidemicznych (obniżonego poziomu cholesterolu HDL i podwyższonych stężeń 

cholesterolu LDL i cholesterolu nie-HDL) u chorych z udarem niedokrwiennym 

zajmującym obszar części dorzecza przedniego unaczynienia mózgu  

Powyższe obserwacje przemawiają za istotnym znaczeniem hipercholesterolemii 

w procesie aterogenezy małych i średnich naczyń wewnątrzczaszkowych oraz 

hypertrójglicerydemii w procesie aterogenezy dużych naczyń zewnątrz- i 

wewnatrzczaszkowych. Istnieje potrzeba lepszej stratyfikacji ryzyka udaru 

niedokrwiennego mózgu związanego z zaburzeniami gospodarki lipidowej, w której 

należy uwzględnić również wartości cholesterolu nie-HDL i wskaźników 

aterogenności, a zwłaszcza indeksu trójglicerydy/cholesterol HDL. 

 


