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Recurrent stroke predictors differ in medically treated patients with 
pathogenic vs other PFOs 

باختالف المعالجين دوائياً بيضية نافذة و الذين يعانون من ثقبةاختالف عوامل التنبؤ بنكس السكتة الدماغية لدى 

 درجة إمراضية الثقبة البيضية النافذة

 
 

النشبات لدى المرضى ذوي احتمالية مرتفعة لوجود ثقبة بيضية نافذة لديهم كما   دراسة منبئات تحديد: الهدف
 .المنخفضةمقارنة بالمرضى ذوي االحتمالية  (RoPE) رقم احتمالية الصمة العجائبيةبهو محدد 

 
تم تصنيف المرضى ضمن قاعدة بيانات )رقم احتمالية الصمة العجائبية( إلى مرتفعيي احتمالية  طرق البحث:

قمنا . (RoPE<6,n=677)ن وآخري (RoPE>6, n=647) حدوث نشبة متعلقة بوجود ثقبة بيضية نافذة
إيكو القلب لدراسة العالقة مع نكس  ات عبررمتغي ٣متغيرات شعاعية، و  ١متغير سريري، و ٥١باختبار 

. تم مع قاعدة بيانات كعامل تكوين طبقي (cox survival model)النشبة باستخدام نموذج البقاء ِلكوكس 
 للمتغيرات ذات القيم المعتبرة.  (RoPE)فحص العالقة مع رقم احتمالية الصمة العجائبية 

 
بعد سنة، سنتين، ثالث سنوات على التوالي.  من المرضى %79،%92،%29تمكنا من متابعة  النتائج:

وبشكل عام، ارتبط المعدل العالي للنكس مع نوبة نقص تروية عابرة سابقة. أما بالنسبة لكل المنبئات األخرى 
. كان التقدم بالعمر (RoPE)فقد اختلفت التأثيرات بشكل معتبر وفق تصنيفين لرقم احتمالية الصمة العجائبية 

من منبئات نكس النشبة بالنسبة لذوي رقم احتمالية الصمة  الصفيحات ) مقارنة بالوارفارين(واستخدام مضاد 
منخفض وليس مرتفع. وعلى العكس، كانت المظاهر الشعاعية عبر ايكو القلب ) فرط  (RoPE)  العجائبية

بئات حدوث حركية الحجاب و شنط خفيف( مع نشبة سريرية سابقة أو نوبة نقص تروية عابرة سابقة من من
 .المرتفع وليس المنخفض (RoPE)النشبة بشكل معتبر ذوي رقم احتمالية الصمة العجائبية 

 
ما تصنف العالقة مع وجود الثقبة البيضية النافذة بحسب رقم تختلف منبئات نكس النشبة عنداالستنتاجات: 

موعة غير متطابقة من مرضى ، مما يقترح حدوث النشبة السريرية لدى مج(RoPE)احتمالية الصمة العجائبية 
الثقبة البيضية النافذة عبر آليات مختلفة. التظاهرات الشعاعية عبر ايكو القلب كان مرتبطة مع النكس فقط في 

 العالي. (RoPE)مجموعة المرضى ذات رقم احتمالية الصمة العجائبية 

 

Objective: To examine predictors of stroke recurrence in patients with a high vs a low likelihood of having an 

incidental patent foramen ovale (PFO) as defined by the Risk of Paradoxical Embolism (RoPE) score. 

Methods: Patients in the RoPE database with cryptogenic stroke (CS) and PFO were classified as having a 

probable PFO-related stroke (RoPE score of >6, n = 647) and others (RoPE score of ≤6 points, n = 677). We 



tested 15 clinical, 5 radiologic, and 3 echocardiographic variables for associations with stroke recurrence 

using Cox survival models with component database as a stratification factor. An interaction with RoPE score 

was checked for the variables that were significant. 

Results: Follow-up was available for 92%, 79%, and 57% at 1, 2, and 3 years. Overall, a higher recurrence risk 

was associated with an index TIA. For all other predictors, effects were significantly different in the 2 RoPE 

score categories. For the low RoPE score group, but not the high RoPE score group, older age and antiplatelet 

(vs warfarin) treatment predicted recurrence. Conversely, echocardiographic features (septal hypermobility and 

a small shunt) and a prior (clinical) stroke/TIA were significant predictors in the high but not low RoPE score 

group. 

Conclusions: Predictors of recurrence differ when PFO relatedness is classified by the RoPE score, suggesting 

that patients with CS and PFO form a heterogeneous group with different stroke mechanisms. 

Echocardiographic features were only associated with recurrence in the high RoPE score group. 
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