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Herpes zoster as a risk factor for stroke and TIA: A retrospective 
cohort study in the UK 

 

استرجاعية  حشديةدراسة  قفارية العابرة: ر للسكتة الدماغية وللنوبة اإلالنطاقي كعامل خط )الهربسالحأل ( 
 في المملكة المتحدة

النطاقي الحاد.  الحألاللتهاب  عروفةعدان من المضاعفات المتُ قفارية العابرة السكتة الدماغية والنوبة اإل :الهدف
السكتة الدماغية خطورة لألمراض المخية الوعائية (النطاقي كعامل  الحألتم تقييم فيروس  ,في هذه الدراسة

 المملكة المتحدة.  جمهرة فيفي وذلك لسكتة القلبية قفارية العابرة) باإلضافة إلى اوالنوبة اإل

 213,202النطاقي و  الحألصابة بإحالة  106,601لحشد مكون من في دراسة استرجاعية  :البحث طريقة
من خالل قاعدة بيانات  هذا الحشد تم تحديد المتبعة. طريقة الممارسة الطبيةالجنس و في العمر، شاهد متطابقين

تم استخدام  ).THIN: The Health Improvement Networkمارسة العامة لشبكة تحسين الصحة (مال
النوبة االقفارية العابرة،  لسكتة الدماغية،ـ: ال عوامل الخطر) للخطر النسبي لفحص Coxنموذج كوكس (

مقياس  :ل الخطورة الوعائية متضمناً معوامختلف ليالئم  تم تعديلهمن ثم و الشواهدالسكتة القلبية في الحاالت وو
الداء لتر، ارتفاع ضغط الدم، /مل مول 6.2 >، التدخين، الكولسترول ²م /كغ BMI( <30( كتلة الجسم
، تضيق الشريان السباتي، والداء القلبي نيشرياالالمتقطع عرج الذيني، األرجفان الالقلب االقفاري، داء السكري، 

   النطاقي. الحألب حدوث اإلصابةأعوام) بعد  6.3بمتوسط عاماً ( 24حتى  الصمامي. تم تتبع المرضى

في الحاالت المصابة  هاموعائية كانت مرتفعة بشكل المراض األصابة بلإل تبين أن عوامل الخطر النتائج:
) للنوبة AHRs: Adjusted hazard ratiosلة (المعدَّ  الخطر ةالنطاقي مقارنة بالشواهد. نسب الحألب

 النطاقي الحألكانت مرتفعة عند جميع المصابين ب السكتة القلبية فقط دون السكتة الدماغيةقفارية العابرة واإل
  1.10 و  [1.21–1.09] 1.15 كان: [confidence interval %95] %95مجال الموثوقية لـ(

 على التوالي). [1.16–1.05]

عاماً  40مرتفعة في حاالت اإلصابة بالحأل النطاقي في عمر أقل من لة خطر المعدَّ ال ةنسبعلى أي حال, كانت  
طر خال ةنسبل %95مجال الموثوقية لـ(قفارية العابرة، والسكتة القلبية لسكتة الدماغية، النوبة اإلوذلك لـ: ا

كما تبين  على التوالي).[2.15–1.04]   1.49و  , [4.36–1.34] 2.42 ,[2.66–1.13] 1.74:المعدلة
كانو أقل عرضة بشكل ملحوظ ليتم سؤالهم عن عوامل الخطورة  عاماً  40المصابين الذين تقل أعمارهم عن  أن

 .  (p < 0.001) ية مقارنة بالمصابين األكبر عمراً الوعائ

 خاصةمستقل لألمراض الوعائية عند سكان المملكة المتحدة, و خطريعتبر الحأل النطاقي عامل  الستنتاجات:ا 
هم بالحأل النطاقي و فراد الذين أصيبواألدى الذلك و قفارية العابرة والسكتة القلبيةـ: السكتة الدماغية, النوبة اإلل
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فإن انخفاض خطورة اإلصابة  عاماً  40عند األفراد الذين تزيد أعمارهم عن أما . عاماً  40عمر أقل من في 
 من عوامل الخطورة عند والتحقق التثبتقد يكون بسبب  بالسكتات الدماغية بعد حدوث اإلصابة بالحأل النطاقي 

 .لدى هؤالء المرضىوالتدخل المبكر  أخذ القصة المرضية

Objective: Stroke and TIA are recognized complications of acute herpes zoster (HZ). In this study, we evaluated 
HZ as a risk factor for cerebrovascular disease (stroke and TIA) and myocardial infarction (MI) in a UK 
population cohort.  

Methods: A retrospective cohort of 106,601 HZ cases and 213,202 controls matched for age, sex, and general 
practice was identified from the THIN (The Health Improvement Network) general practice database. Cox 
proportional hazard models were used to examine the risks of stroke, TIA, and MI in cases and controls, 
adjusted for vascular risk factors, including body mass index >30 kg/m2, smoking, cholesterol >6.2 mmol/L, 
hypertension, diabetes, ischemic heart disease, atrial fibrillation, intermittent arterial claudication, carotid 
stenosis, and valvular heart disease, up to 24 years (median 6.3 years) after HZ occurrence.  

Results: Risk factors for vascular disease were significantly increased in cases of HZ compared with controls. 
Adjusted hazard ratios (AHRs) for TIA and MI but not stroke were increased in all patients with HZ (AHR [95% 
confidence interval]: 1.15 [1.09–1.21] and 1.10 [1.05–1.16], respectively). However, stroke, TIA, and MI were 
increased in cases whose HZ occurred when they were younger than 40 years (AHR [95% confidence interval]: 
1.74 [1.13–2.66], 2.42 [1.34–4.36], 1.49 [1.04–2.15], respectively). Subjects younger than 40 years were 
significantly less likely to be asked about vascular risk factors than were older patients (p < 0.001). 

Conclusions: HZ is an independent risk factor for vascular disease in the UK population, particularly for stroke, 
TIA, and MI in subjects affected before the age of 40 years. In older subjects, better ascertainment of vascular 
risk factors and earlier intervention may explain the reduction in risk of stroke after the occurrence of HZ. 
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