PRACE ORYGINALNE

Rados³aw KAMIERSKI1,2
S³awomir MICHALAK3,4
Dagmara
ADAMCZEWSKA-KOCIA£KOWSKA1
Wojciech KOZUBSKI5

Wp³yw palenia tytoniu na wyniki oceny
klinimetrycznej chorych z udarem mózgu
The effect of tobacco smoking on clinimetric evaluation
of stroke patients

Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych
Uk³adu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego, Poznañ

1

ZOZ MSWiA im. prof. L. Bierkowskiego,
Poznañ

2

Zak³ad Neurochemii i Neuropatologii
Katedra Neurologii, Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego, Poznañ

3

Zespó³ Badawczo-Leczniczy
Chorób Neuroimmunologicznych,
Instytut Centrum Medycyny Dowiadczalnej
i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN,
Poznañ

4

Katedra i Klinika Neurologii,
Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego Poznañ
Kierownik Katedry:
Prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski

5

Dodatkowe s³owa kluczowe:
udar mózgu
skala GOS
skala NIHSS
skala Barthel
palenie tytoniu
Additional key words:
stroke
GOS scale
NIHSS scale
Barthel scale
tobacco smoking

Adres do korespondencji:
Dr med. S³awomir Michalak
Zak³ad Neurochemii i Neuropatologii
Katedra Neurologii
Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
60-355 Poznañ, ul.Przybyszewskiego 49
Tel. (+61) 869 14 43; Fax. (+61) 869 14 44
e-mail : slamic@yahoo.com

Przegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

Palenie tytoniu uznane jest za czynnik ryzyka udaru mózgu, jednak¿e jego
wp³yw na nawrót zaburzeñ kr¹¿enia
mózgowego i przebieg kliniczny choroby nie zosta³ w pe³ni poznany. Celem niniejszego badania by³a analiza
wp³ywu palenia tytoniu na wyniki oceny klinimetrycznej u chorych z udarem
mózgu z uwzglêdnieniem zmian w rutynowo wykonywanych analizach laboratoryjnych. Badaniem objêto 431 chorych z udarem mózgu (409 chorych z
udarem niedokrwiennym mózgu, 22
chorych z udarem niedokrwiennym
wtórnie ukrwotocznionym). Po przyjêciu do Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego poddani byli oni badaniu klinicznemu oraz ocenie w skali udaru mózgu Narodowego Instytutu Zdrowia
(NIHSS). Po 7 dniach od wyst¹pienia
objawów udaru mózgu przeprowadzano ocenê w skali NIHSS, w skali Rankin oraz w skali GOS (Glasgow Outcome Scale). Codzienn¹ aktywnoæ chorych wed³ug skali Barthel oceniano po
30, 90, 180 i 360 dniach od wyst¹pienia objawów udaru mózgu. Ponadto u
wszystkich chorych wykonywano badanie tomografii komputerowej g³owy
oraz analizy morfologii krwi obwodowej, glikemii, stê¿enia fibrynogenu,
CRP oraz D-dimerów. U palaczy tytoniu z udarem niedokrwiennym stwierdzilimy w dniu wyst¹pienia objawów
trend (p=0,0695) ku mniejszemu deficytowi neurologicznemu wyra¿ony ni¿sz¹ punktacj¹ w skali NIHSS w porównaniu z chorymi niepal¹cymi. Ocena w
skali Rankin przeprowadzona w 7 dobie udaru wykaza³a lepszy stan palaczy z udarem mózgu (p< 0,01) w porównaniu z niepal¹cymi oraz u by³ych
palaczy z udarem niedokrwiennym
(p<0,05) w porównaniu z niepal¹cymi.
Chorzy z udarem mózgu (udar niedokrwienny i wtórnie ukrwotoczniony)
pal¹cy tytoñ uzyskiwali w 7 dobie od
wyst¹pienia objawów wy¿sz¹ (p<0,01)
punktacjê w skali GOS w porównaniu
z niepal¹cymi. Chorzy z udarem niedokrwiennym, którzy zaprzestali palenia
tytoniu (p<0.05) oceniani byli lepiej w
skali GOS ni¿ osoby niepal¹ce. Palenie tytoniu nie mia³o wp³ywu na ocenê
klinimetryczn¹ chorych z udarem wtór-

Tobacco smoking is recognized as
the risk factor of stroke, however its
effect on the risk of recurrent cerebrovascular events is not well clarified. The
aim of the study: to evaluate the effect
of tobacco smoking on results of
clinimetric scoring of stroke patients
and association with results of routine
laboratory tests. The study included
431 stroke patients (409 - ischemic
stroke, 22 - with hemorrhagic transformation of ischemic stroke). After admission to Emergency Room all stroke
patients were examined clinically and
scored according to National Institute
of Health Stroke Scale (NIHSS). Then,
7 days after stroke onset NIHSS scoring was repeated and patients were
scored in Rankin and GOS scales
(Glasgow Outcome Scale). Everyday
activity was assessed in Barthel scale
30, 90, 180 and 360 days after stroke
onset. Moreover, computer tomography scans and laboratory tests were
performed including hematology, glucose, fibrinogen, CRP and D-dimers
concentrations. In smokers with
ischemic stroke we have found trend
(p=0.0695) in decreasing of NIHSS
scoring in comparison with non-smokers. The assessment in Rankin scale
performed 7 days after stroke onset
showed better neurological state of
smokers with stroke (p< 0.01) in comparison with non-smokers and in exsmokers with ischemic stroke (p<0.05)
comparing to non-smokers. Smokers
with stroke (ischemic and with
hemorrhagic transformation) had
higher (p<0.01) scoring in GOS 7 days
after onset of symptoms in comparison with non-smokers. Ex-smokers
with ischemic stroke had higher
(p<0.05) scores in GOS than nonsmokers. Tobacco smoking had no
effect on clinimetric evaluation of patients with hemorrhagic transformation of ischemic stroke. Smoking was
associated with lower levels of glucose, fibrinogen and D-dimers and
higher hematocrit in ischemic stroke
patients. Conclusions: The clinical
course of the early phase of ischemic
stroke was benign in smokers comparing to non-smokers. Better results of
561

nie ukrwotocznionym. Palenie tytoniu wi¹za³o siê z wystêpowaniem istotnie ni¿szych wartoci glikemii, stê¿enia fibrynogenu i D-dimerów oraz wy¿szym hematokrytem u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu. Wnioski: Przebieg
kliniczny we wczesnej fazie udaru niedokrwiennego mózgu u palaczy tytoniu jest korzystniejszy ni¿ u osób niepal¹cych. Lepsze wyniki oceny klinimetrycznej oraz mniejsza
miertelnoæ u pal¹cych tytoñ chorych z udarem niedokrwiennym mózgu mo¿e byæ zwi¹zane z ni¿szymi wartociami glikemii oraz obni¿eniem stê¿enia fibrynogenu i Ddimerów. Palenie tytoniu nie wp³ywa na wyniki d³ugofalowej oceny klinimetrycznej u chorych z udarem niedokrwiennym i wtórnie ukrwotocznionym. U palaczy tytoniu z udarem wtórnie ukrwotocznionym zwiêkszonej miertelnoci
towarzyszy³o wy¿sze stê¿enie D-dimerów.

Wstêp
Udar mózgu nale¿y do najczêstszych
przyczyn zgonów w populacji ogólnej. Obserwacje chorych, którzy prze¿yli pierwszy
rok po przebyciu udaru mózgu wykaza³y, ¿e
41% przyczyn zgonów w ci¹gu kolejnych 4
lat stanowi¹ choroby sercowo-naczyniowe
[9]. Natomiast ryzyko wyst¹pienia ponownego udaru mózgu wynosi 13% w ci¹gu
pierwszego roku, a 20 do 40% w ci¹gu 5 lat
od wyst¹pienia pierwszych objawów
[5,8,10,15]. Znaczenie palenia tytoniu, jako
uznanego, niezale¿nego czynnika ryzyka
pierwszego udaru mózgu oceniano równie¿
w aspekcie kolejnych epizodów zaburzeñ
kr¹¿enia mózgowego. Jednak¿e uzyskane
wyniki nie s¹ jednoznaczne. W prowadzonym w Wielkiej Brytanii przez 6,5 lat badaniu katamnestycznym (The Oxfordshire
Community Stroke Project) wskazano na
aktywne palenie tytoniu u chorych z pierwszym udarem mózgu jako na jedyny istotny
statystycznie czynnik warunkuj¹cy ryzyko
ponownego epizodu [5]. Natomiast w 5 - letnim badaniu katamnestycznym przeprowadzonym w Australii (Perth Community Stroke Study) [8] wród czynników ryzyka nawrotu udaru mózgu zidentyfikowano wiek,
przebycie krwotoku ródmózgowego i cukrzycê. Palenie tytoniu nie mia³o w tym badaniu wp³ywu na ryzyko kolejnego udaru
mózgu (HR=0.9, HR - ang. Hazard Ratio).
Z kolei w duñskim badaniu prospektywnym
(Funen County) stwierdzono, ¿e zaprzestanie palenia tytoniu po pierwszym udarze
mózgu ma znaczenie profilaktyczne przede
wszystkim u mê¿czyzn, chorych bez inwalidztwa, pracowników fizycznych i osób ¿yj¹cych samotnie [1].
Celem niniejszego badania by³a analiza wp³ywu palenia tytoniu na wyniki oceny
krótkoterminowej i d³ugofalowej klinimetrycznej u chorych po udarze mózgu. Poza
ocen¹ kliniczn¹ chorych przeprowadzan¹ w
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym bezporednio po przyjêciu dokonywano badania
za pomoc¹ skal klinicznych po 7, 30, 90,
180 i 360 dniach od wyst¹pienia objawów.
Ponadto uwzglêdniano wp³yw palenia tytoniu na d³ugoæ pobytu szpitalnego oraz rutynowo wykonywane analizy laboratoryjne, które maj¹ znaczenie dla rokowania u
chorych z udarem mózgu.
Materia³ i metody

Badaniem objêto 431 chorych z udarem mózgu
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clinimetric evaluation and lower mortality of smokers with
ischemic stroke may be related to lower levels of glucose,
fibrinogen and D-dimers. Tobacco smoking had no effect
on long-term clinimetric evaluation of patients both with
ischemic stroke and hemorrhagic transformation. In smokers with hemorrhagic transformation higher mortality was
associated with increased D-dimers concentration.

hospitalizowanych w Oddziale Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i Szpitalu MSWiA w Poznaniu w
okresie od lutego 2007 do maja 2008. Znalaz³o siê wród
nich 409 chorych z udarem niedokrwiennym mózgu (UN)
(w wieku 67,7 ± 12,5 lat), 22 chorych z wtórnie ukrwotocznionym udarem niedokrwiennym (UK) ( w wieku (69,9 ±
13,0 lat), natomiast nie w³¹czono do badania chorych z
krwotokiem ródmózgowym lub podpajêczynówkowym.
Palacze tytoniu stanowili 26,7 % chorych z udarem niedokrwiennym mózgu, byli palacze - 31,3 %, a osoby niepal¹ce - 42 %. Z kolei wród chorych z udarem wtórnie ukrwotocznionym 13,6 % pali³o tytoñ, 22,7 % zaprzesta³o palenia przed udarem, a 63,7 % - nie pali³o tytoniu.
Wszyscy chorzy przyjêci do Szpitalnego Oddzia³u
Ratunkowego z powodu udaru mózgu poddani byli badaniu klinicznemu, które obejmowa³o ogólne badanie
podmiotowe i przedmiotowe, badanie neurologiczne,
ocenê w skali udaru mózgu Narodowego Instytutu Zdrowia (NIHSS, National Institute of Health Stroke Scale).
Po 7 dniach od wyst¹pienia objawów udaru mózgu przeprowadzano ocenê w skali NIHSS, w skali Rankin oraz
w skali GOS (Glasgow Outcome Scale). Natomiast codzienn¹ aktywnoæ chorych wed³ug skali Barthel oceniano po 30, 90, 180 i 360 dniach od wyst¹pienia objawów udaru mózgu.
Ponadto u wszystkich chorych wykonywano badanie tomografii komputerowej g³owy oraz pobierano krew
do badañ laboratoryjnych. Obejmowa³y one morfologiê
krwi obwodowej, glikemiê, stê¿enie fibrynogenu, bia³ka
C-reaktywnego (CRP) oraz D-dimerów.
Komisja Bioetyczna Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wyrazi³a zgodê na przeprowadzenie powy¿szych badañ.
Ocena statystyczna przeprowadzana by³a przy u¿yciu licencjonowanej wersji oprogramowania MedCalc.
Obejmowa³a ona w pierwszym etapie ocenê normalnoci rozk³adu wyników testem Ko³mogorowa-Smirnowa.
Póniej grupy wyników o rozk³adzie normalnym porównywano testem t-Studenta, a wyniki o rozk³adzie niegaussowskim porównywano nieparametrycznym testem Manna-Whitney'a.

Wyniki
rednia wieku osób pal¹cych z UN wynosi³a 63,4 (±11,3) lat, natomiast niepal¹cy
mieli przeciêtnie 72,4 (±11,4) lat w chwili
wyst¹pienia udaru. W grupie z wy³¹cznie
udarem niedokrwiennym rednia wieku pal¹cych tytoñ wynosi³a 58,2 (±9,6), a niepal¹cych 72,4 (±11,5) lat w chwili zachorowania (obie ró¿nice by³y statystycznie istotne p < 0,0001).
Ocena stanu neurologicznego w skali
NIHSS w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
bezporednio po przyjêciu wskazywa³a na
granicznie statystycznie (p=0,0695) mniejsze nasilenie objawów u palaczy z udarem
mózgu w porównaniu z niepal¹cymi. Natomiast u by³ych palaczy ró¿nica ta osi¹ga³a
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istotnoæ statystyczn¹ (p<0,05). U chorych
z udarem wtórnie ukrwotocznionym palenie
tytoniu nie mia³o wp³ywu na wczesn¹ ocenê
w skali NIHSS (tabela I).
Ponowne badanie w oparciu o skalê
NIHSS przeprowadzone po 7 dniach od
wyst¹pienia objawów nie wykaza³o istotnych
statystycznie ró¿nic pomiêdzy badanymi
grupami.
Ocena w skali Rankin przeprowadzona
w 7 dobie udaru wykaza³a lepszy stan palaczy z udarem mózgu (skumulowane wartoci dla udarów niedokrwiennego i ukrwotocznionego - UN + UK) (p < 0,01) w porównaniu z niepal¹cymi (UN+UK) oraz u by³ych
palaczy z udarem niedokrwiennym (p <0,05)
w porównaniu z niepal¹cymi (tabela I).
Chorzy z udarem mózgu (UN+UK) pal¹cy tytoñ uzyskiwali w 7 dobie od wyst¹pienia objawów wy¿sz¹ (p<0,01) punktacjê
w skali GOS w porównaniu z niepal¹cymi
(tabela I). Podobnie chorzy z udarem niedokrwiennym, którzy zaprzestali palenia tytoniu (p<0,05) oceniani byli lepiej w skali
GOS ni¿ osoby niepal¹ce, natomiast u palaczy tytoniu z udarem niedokrwiennym
wyniki te by³y granicznie statystycznie (p =
0,0620) lepsze. Palenie tytoniu nie mia³o
wp³ywu na ocenê w skali GOS chorych z
udarem ukrwotocznionym (tabela I).
Palenie tytoniu nie mia³o istotnego wp³ywu na czas hospitalizacji zarówno chorych z
udarem niedokrwiennym, jak i udarem niedokrwiennym wtórnie ukrwotocznionym (tabela II).
Zgony wystêpowa³y rzadziej w ca³ej grupie pal¹cych chorych z udarem mózgu (UN
+ UK) oraz u palaczy z udarem niedokrwiennym (UN) w porównaniu z niepal¹cymi. Natomiast u chorych z udarem wtórnie ukrwotocznionym palenie tytoniu wi¹za³o siê z
czêstszym wystêpowaniem zgonu (tabela II).
D³ugoterminowa ocena aktywnoci chorych w skali Barthel nie wykaza³a istotnych
(p>0,05) ró¿nic pomiêdzy badanymi grupami (tabela III).
Wyniki rutynowych badañ laboratoryjnych przedstawiono w tabeli IV. Nie wykazano (p>0,05) wp³ywu palenia tytoniu na liczbê krwinek bia³ych, liczbê p³ytek krwi i
wskanik p³ytkowy MPV.
U palaczy z udarem niedokrwiennym
mózgu stwierdzono zwiêkszenie hematokrytu (p<0,01), obni¿enie glikemii (p<0,05) oraz
stê¿enia D-dimerów (p<0,0001). Natomiast
u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu,
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Tabela I
Ocena chorych z udarem mózgu w skali NIHSS, skali Rankin i GOS.
NIHSS, Rankin scale and GOS scoring of stroke patients.
Pal¹cy
Niepal¹cy z
z udarem m ózgu udarem m ózgu

Pal¹cy
z UN

Niepal¹cy
z UN

By li palacze z UN

Pal¹cy
z UK

Niepal¹cy
z UK

By li palacze
z UK

N I H SS - SO R
(m ediana;
zakres m iêdzy -kw arty low y )

5+
3,0 - 9,0

6
3,0 - 11,5

5
3 - 10

5
3,0 - 11,0

4#
2,0 - 8,0

8
2-11

11
4,8 - 16,2

6
3,8 -17,5

NIHSS 7 doba po udarze
(m ediana;
zakres m iêdzy -kw arty low y )

3
2,0 - 8,0

4
2,0 - 10,0

3
2,0 - 7,0

4
2,0 - 10,0

3
1,0 -7,2

21
1-30

13
3,8 18,5

7
4 - 30

Skala Rankin 7 doba po udarze
(m ediana;
zakres m iêdzy -kw arty low y )

2$
1,0 - 4,0

4
1,0 - 5,0

2
1,0 -4,0

3
1,0 - 5,0

2&
1,0 - 4,0

5
1-6

5
1-6

5
2,5 - 5,0

Skala GOS 7 doba po udarze
(rednia ± SD)

4,0 **± 1,1

3,7 ± 1,2

4, x ± 1,1

4,1 * ± 1,0

2,7 ± 2,1

3,0 ± 1,3

3,2 ± 1,3

3,7 ± 1,1

UN - udar niedokrwienny, UK - udar wtórnie ukrwotoczniony; + - p=0,0695 (pal¹cy vs niepal¹cy z udarem mózgu [UN+UK]); * - p<0,05 (byli palacze z UN vs niepal¹cy z UN)
** - p<0,01 (pal¹cy vs niepal¹cy z udarem mózgu [UN+UK]); x - p=0,0620 (pal¹cy vs niepal¹cy z udarem niedokrwiennym mózgu [UN]); # - p<0,05 (byli pal¹cy z UN vs niepal¹cy
z UN); $ - p<0,01 (pal¹cy z udarem mózgu [UN+UK] vs niepal¹cy z udarem mózgu [UN+UK]); & - p <0,05 (byli pal¹cy z UN vs niepal¹cy z UN)
Tabela II
Czas hospitalizacji i liczba zgonów u chorych z udarem mózgu.
Duration of hospitalization and mortality of stroke patients.
Pal¹cy
Niepal¹cy z
z udarem m ózgu udarem m ózgu

Pal¹cy
z UN

Niepal¹cy
z UN

By li palacze z UN

Pal¹cy
z UK

Niepal¹cy
z UK

By li palacze
z UK

Poby t w szpitalu (dni)
(m ediana;
zakres m iêdzy kw arty low y )

11
9,0 - 16,0

11
8,0 -15,0

12
8,2- 17,0

11
8,0 -15,0

11
9,0 - 15,0

13
10,0 - 31,0

19,5
16,0- 24,0

23
10,5 - 36,8

Zgon w szpitalu

7 (6,2%)

27 (14,5%)

5 (4,6%)

14 (8,1%)

8 (6,2%)

2 (66,7%)

4 (28,6%)

1 (20%)

Zgon w ci¹gu 1 roku po udarze

8 (7,1%)

28 (15,0%)

6 (5,5%)

14 (8,1%)

9 (7,0%)

2 (66,7%)

4 (28,6%)

1 (20%)

Pal¹cy
z UN

Niepal¹cy
z UN

By li palacze z UN

Pal¹cy
z UK

Niepal¹cy
z UK

By li palacze
z UK

UN - udar niedokrwienny, UK - udar wtórnie ukrwotoczniony;
Tabela III
Ocena codziennej aktywnoci chorych po udarze mózgu.
Everyday activity of stroke patients.
Pal¹cy
Niepal¹cy z
z udarem m ózgu udarem m ózgu
Skala Barthel - 30 dni po udarze
(rednia ±SD)

78 ± 28

74 ± 32

80 ± 28

75 ± 30

78 ± 27

100 x

56 ± 44

61 ± 43

Skala Barthel - 90 dni po udarze
(rednia ±SD)

85 ± 21

81 ± 26

88 ± 20

82 ± 25

84 ± 22

100 x

71 ± 40

80 ± 18

Skala Barthel -180 dni po udarze
(rednia ±SD)

89 ± 17

83 ± 25

90 ± 16

83 ± 24

87 ± 18

100 x

82 ± 34

78 ± 20

Skala Barthel -360 dni po udarze
(rednia ±SD)

88 ± 18

89 ± 18

90 ± 18

89 ± 16

87 ± 18

100 x

76 ± 19

100 x

UN - udar niedokrwienny, UK - udar wtórnie ukrwotoczniony.
x - ocena jednego chorego. Pozosta³ych pal¹cych chorych i by³ych palaczy tytoniu z UK stracono z badania.
Tabela IV
Wyniki rutynowych badañ laboratoryjnych u chorych z udarem mózgu.
Results of routine laboratory tests in stroke patients.

Pal¹cy
Niepal¹cy z
z udarem m ózgu udarem m ózgu

Pal¹cy
z UN

Niepal¹cy
z UN

By li palacze z UN

Pal¹cy
z UK

Niepal¹cy
z UK

By li palacze
z UK

WBC (G/L) rednia ± SD

8,8 ± 2,9

8,6 ± 3,2

9,2 ± 2,6

8,7 ± 3,3

8,3 ± 2,9

11,3 ± 4,3

7,9 ± 2,4

10,4 ± 3,9

Ht (%) rednia ± SD

43 ± 4

41 ± 5

44 ** ± 4

41 ± 5

42 ± 5

42 ± 8

41 ± 5

42 ± 2

Glikem ia (m g/dl) m ediana;
zakres m iêdzy kw arty low y

122
103,0 - 152,0

121
107,0 - 155,2

114 *
100,0 -133,0

120
107,0 -152,0

129
108,0 - 172,0

143
110-160

142
101,0 -212,0

138
116,0 - 158,0

PLT (G/L) m ediana;
zakres m iêdzy kw arty low y

218
190 - 270

222
180 - 265

232
194 - 279

223
184 - 271

209
184- 249

289
152-401

192
171 - 234

193
166-215

M PV (fl) rednia ± SD

9,7 ± 1,4

9,9 ± 1,3

9,6 ± 1,4

9,9 ± 1,3

9,8 ± 1,3

9,6 ± 1,2

10,6 ± 1,6

10,5 ± 2,1

Fibry nogen (g/L) m ediana;
zakres m iêdzy kw arty low y

3,75 +
3,00 - 4,65

4,00
3,30 - 4,98

3,90
3,30 - 4,62

4,02
3,30 - 5,02

3,50***
2,70 - 4,40

5,70
4,80 - 6,00

3,60
3,00 - 4,55

4,90
3,38 - 5,62

D-dim ery (m g/l) m ediana;
zakres m iêdzy -kw arty low y

606###
343 - 1077

926
470 -1799

532xxx
320 - 907

880
456 - 1669

689xx
350 - 1119

3195x
527 - 6164

0
0-2

746
723 -1853

UN - udar niedokrwienny, UK - udar wtórnie ukrwotoczniony.
* - p<0,05 (pal¹cy z UN vs niepal¹cy z UN); ** - p<0,01 - (pal¹cy z UN vs niepal¹cy z UN)
*** - p<0,0001 (byli palacze z UN vs niepal¹cy z UN); + - p<0,05 (pal¹cy z udarem mózgu [UN+UK] vs niepal¹cy z udarem mózgu [UN+UK]); ### - p<0,0001 (pal¹cy z udarem
mózgu [UN+UK] vs niepal¹cy z udarem mózgu [UN+UK])
xxx - p<0,0001 (pal¹cy z UN vs niepal¹cy z UN); xx - p<0,01 (byli palacze z UN vs niepal¹cy z UN)
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którzy zaprzestali palenia tytoniu obserwowano mniejsze stê¿enia fibrynogenu
(p<0,0001) i D-dimerów (p<0,01) ni¿ u pal¹cych.
Palenie tytoniu u chorych z udarem wtórnie ukrwotocznionym wi¹za³o siê ze znacznym zwiêkszeniem (p<0,01) stê¿enia D-dimerów (tabela IV).
Omówienie
Palenie tytoniu stanowi uznany i niezale¿ny czynnik ryzyka udaru mózgu, jednak¿e jego znaczenie dla nawrotów epizodów
zaburzeñ kr¹¿enia mózgowego nie zosta³o
jednoznacznie okrelone. Odstawienie palenia tytoniu obserwowano u 21.7% [1] do
36% chorych po przebytym udarze mózgu
[16]. W celu okrelenia argumentów przemawiaj¹cych za zalecaniem przerwania palenia tytoniu u chorych z udarem mózgu
przeprowadzilimy analizê wyników oceny
klinimetrycznej u chorych z udarem mózgu
pal¹cych i niepal¹cych tytoniu.
Nieoczekiwanie, u palaczy tytoniu z udarem niedokrwiennym, wykazalimy lepsze
wyniki oceny w skali NIHSS, Rankin i GOS
przeprowadzonej we wczesnej fazie udaru
mózgu. Wyniki te nie s¹ odosobnione, gdy¿
obserwowano paradoksalnie korzystny
wp³yw palenia tytoniu na skutecznoæ kliniczn¹ trombolizy u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu w krótkoterminowej
obserwacji [14]. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e palacze tytoniu doznawali udaru niedokrwiennego o 14 lat wczeniej ni¿ osoby niepal¹ce.
Mniejsza miertelnoæ w grupie palaczy tytoniu mo¿e wiêc wynikaæ z mniejszej liczby
chorób towarzysz¹cych oraz mniejszego
zaawansowania mia¿d¿ycy naczyñ mózgowych a tak¿e wieñcowych [12]. Przyjmuje
siê, ¿e udar u tych osób w g³ównej mierze
wywo³any jest mechanizmami prozakrzepowymi, przynajmniej po czêci indukowanymi przez palenie tytoniu [7,18]. Wiêksz¹
podatnoci¹ na procesy prozakrzepowe
przy generalnie mniej zaawansowanej  ze
wzglêdu na istotnie m³odszy wiek  mia¿d¿ycy têtnic mózgowych i wieñcowych mo¿na
t³umaczyæ lepsze oddzia³ywanie pal¹cych
tytoñ na leczenie trombolityczne UN [14].
U chorych w³¹czonych do naszego badania nie zastosowano wprawdzie trombolizy, jednak¿e zwraca uwagê podobieñstwo
poczynionych w obu badaniach obserwacji.
Otó¿, podobnie jak w naszym badaniu, tak i
Ovbiagele i Sawyer stwierdzili w dniu przyjêcia trend ku ni¿szej punktacji w skali
NIHSS u palaczy tytoniu z udarem niedokrwiennym, natomiast brak ró¿nic w ocenie
przeprowadzonej po 7 dniach [14]. Obserwowano równie¿, podobnie jak w naszym
badaniu, mniejsz¹ miertelnoæ u palaczy
z udarem niedokrwiennym, u których zastosowano trombolizê [14]. Innym podobieñstwem pomiêdzy obydwoma badaniami jest
wykazanie istotnie mniejszej glikemii stwierdzanej przy przyjêciu u palaczy z udarem
niedokrwiennym mózgu. Obserwacja ta,
choæ trudna do wyjanienia, mo¿e mieæ najwa¿niejsze znaczenie dla uzasadnienia lepszego stanu klinicznego chorych z udarem
niedokrwiennym mózgu pal¹cych tytoñ. Niekorzystny wp³yw hiperglikemii stwierdzanej
przy przyjêciu na rokowanie w udarze niedokrwiennym mózgu oraz wyniki tromboli564

zy obserwowany by³ w wielu badaniach klinicznych [2,3,4,13,20]. Zatem ni¿sze poziomy glikemii stwierdzane przez nas i innych
badaczy u chorych z udarem niedokrwiennym pal¹cych tytoñ mo¿na by ³¹czyæ z lepszymi wynikami oceny klinimetrycznej.
Z drugiej jednak strony wykazano, ¿e
palenie tytoniu niekorzystnie wp³ywa na
przemianê wêglowodanów. Uwa¿a siê, ¿e
palenie tytoniu powoduje zwiêkszenie glikemii, upoledza tolerancjê glukozy i wywo³uje insulinoopornoæ [6,11], co w pewnym
stopni stoi w opozycji do uzyskanych w tej
pracy wyników. Jedn¹ z mo¿liwych prób
wyt³umaczenia naszej obserwacji mo¿e byæ
zwiêkszone wydzielanie insuliny u palaczy
w odpowiedzi na reakcjê stresow¹ zwi¹zan¹ z udarem. Potwierdza to badanie Ronnemaa i WSP., który wykaza³, ¿e zwiêkszenie poziomu insuliny obserwowane u palaczy tytoniu zwi¹zane by³o z na³ogiem jako
takim, a niezale¿ne od nadcinienia têtniczego, przebytych chorób serca, nadu¿ywania alkoholu oraz stosowania beta - blokerów i diuretyków [17]. Zjawisko to u chorych
z udarem mózgu bez cukrzycy mo¿e w
ostrej fazie choroby byæ odpowiedzialne za
ni¿sze wartoci glikemii.
Zwiêkszenie hematokrytu obserwowane
w naszym badaniu u palaczy tytoniu z udarem niedokrwiennym mózgu powoduje niekorzystne warunki reologiczne. Ekspozycja
na dym tytoniowy powoduj¹ca zwiêkszenie
hematokrytu opisywana by³a tak¿e w innych
badaniach [19]. Nie ma ona jednak znaczenia dla stanu klinicznego chorych w³¹czonych do naszego badania, poniewa¿ ocena
palaczy z udarem niedokrwiennym mózgu
w skalach wskazywa³a na lepszy stan neurologiczny tej grupy badanych.
Natomiast znaczenie dla korzystnego
przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu u
palaczy tytoniu mo¿e mieæ obserwowane w
niniejszym badaniu obni¿enie stê¿enia fibrynogenu i D-dimerów. Wyniki wielu badañ
wskazuj¹ na niekorzystny wp³yw palenia tytoniu na uk³ad krzepniêcia. Pod wp³ywem
na³ogu wykazano zwiêkszenie stê¿enia fibrynogenu [7] oraz zaburzenia fibrynolizy
spowodowane zwiêkszenie poziomu inhibitora aktywatora plazminogenu [18]. Obserwowane w naszym badaniu zmniejszenia
stê¿enie fibrynogenu i D-dimerów mo¿e byæ
zwi¹zane tak¿e z czynnikami niezidentyfikowanymi w niniejszej analizie.
Podsumowuj¹c, u palaczy tytoniu z udarem niedokrwiennym mózgu ³agodniejszy
przebieg kliniczny oraz zwi¹zana z nim
zmniejszona miertelnoæ i wiêksza aktywnoæ podczas codziennego funkcjonowania
mog¹ byæ nastêpstwem wyzwolenia mechanizmów prowadz¹cych jednoczenie w
ostrej fazie zaburzeñ kr¹¿enia mózgowego
do obni¿enia glikemii, stê¿enia fibrynogenu
i D-dimerów. U chorych z udarem wtórnie
ukrwotocznionym palenie tytoniu zwiêksza
miertelnoæ, jednak u pacjentów którzy
prze¿yli udar, palenie pozostaje bez wp³ywu na oceniane skale kliniczne oraz parametry laboratoryjne z wyj¹tkiem stê¿enia Ddimerów.
Wnioski
1. Przebieg kliniczny we wczesnej fazie
udaru niedokrwiennego mózgu u palaczy
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tytoniu jest korzystniejszy ni¿ u osób niepal¹cych.
2. Lepsze wyniki oceny klinimetrycznej
oraz mniejsza miertelnoæ u pal¹cych tytoñ chorych z udarem niedokrwiennym mózgu mo¿e byæ zwi¹zane z ni¿szymi wartociami glikemii oraz obni¿eniem stê¿enia fibrynogenu i D-dimerów.
3. Palenie tytoniu nie wp³ywa na wyniki
d³ugofalowej oceny klinimetrycznej u chorych z udarem niedokrwiennym i wtórnie
ukrwotocznionym.
4. U palaczy tytoniu z udarem krwotocznym stwierdza siê natomiast zwiêkszenie
miertelnoci w ci¹gu pierwszego roku po
udarze.
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