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Aspirin for secondary prevention after stroke of unknown etiology 
in resource-limited settings 

 عندما تكون الموارد محدودة. منشأال ةغير معروف الثانوية بعد السكتة الدماغية األسبرين للوقاية

 

تحليل األثر المحتمل لألسبرين للوقاية الثانوية على المدى الطويل بعد السكتة الدماغيةالناتجة عن  الهدف:

ة عصبية لتمييز االقفار الموارد محدودة دون الحصول على صور شعاعي سبب غير معروف عندما تكون 

 ماغي.ن النزيف الدالدماغي م

 

 (.Markov state Transition Modelأجرينا تحليل القرار باستخدام نموذج ماركوف لالنتقال) الطريقة:

ليل حساسية االختبار اعتمادا على نسبة السكتات الدماغية بسبب نزيف دماغي والموثقة عبر اتح تأجري

 .٪٥٩فاصل ثقة ـب عندما يكون األسبرين عامل خطر نسبي للنزيف الدماغي و أنحاء العالم

 

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من سكتة دماغية مجهولة السبب كان العالج باألسبرين على المدى  النتائج:

 ٪٤٣الطويل هو االستراتيجية المفضلة للسكتات الدماغية الموثقة والناتجة عن نزيف دماغي عبر العالم.في 

الدراسات الوبائية( ظلت فائدة  )أعلى نسبة موثقة بحسب أحد من السكتات الدماغية و التي سببها نزيف داغي 

األسبرين تفوق أي خطر نسبي محتمل لعودة النزيف الدماغي بسبب استعمال األسبرين) أكثر ما يهم األطباء 

 اذا حصل النزيف بسبب األسبرين( الوفاةهو خطر عودة النزيف الدماغي و خطر

يتوقع   ١٠١،ية في بلدان ذات دخل منخفض أو متوسط في العام سكتة دماغ ٠٠٥٩٥١٥،١٣بناء على تقييم 

نموذجنا: أن استعمال األسبرين للوقاية الثانوية من سكتة دماغية في جميع المرضى الذين يعانون من سكتة 

حالة٥  ،٢٣٥٣٥يقدر ب   ي في عدد السكتات المتكررةدماغية سابقة في هذه البلدان يؤدي الى انخفاض سنو

 حالة. ٣١٩٤ي الى انخفاض عدد الوفيات المرتبطة بالسكتة الدماغية بمقدار وأيضا يؤد

 

المخاوف من خطر استعمال األسبرين لدى المرضى الذين  لم يدعم هذا النموذج فرضية ان استنتاجات :

يعانون من سكتة دماغية من منشأ غير معروف تفوق فوائده.بل على العكس يتوقع أن استخدام األسبرين 

عندما تكون الموارد محدودة   المنشأ ية الثانوية في المرضى الذين يعانون من سكتة دماغية غير معروفةللوقا

السكتات  تكرارمعدل  الى خفض أيضا ات الدماغية٥ كما يؤديقد يؤدي الى انقاص الوفيات المتعلقة بالسكت

 الدماغية.

Objective: To analyze the potential impact of aspirin therapy for long-term secondary prevention after 

stroke of undetermined etiology in resource-limited settings without access to neuroimaging to 

distinguish ischemic stroke from intracerebral hemorrhage (ICH).  



Methods: We conducted a decision analysis using a Markov state transition model. Sensitivity analyses 

were performed across the worldwide reported range of the proportion of strokes due to ICH and the 95% 

confidence intervals (CIs) of aspirin-associated relative risks in patients with ICH.  

Results: For patients with stroke of undetermined etiology, long-term aspirin was the preferred treatment 

strategy across the worldwide reported range of the proportion of strokes due to ICH. At 34% of strokes 

due to ICH (the highest proportion reported in a large epidemiologic study), the benefit of aspirin 

remained beyond the upper bounds of the 95% CIs of aspirin-associated post-ICH relative risks most 

concerning to clinicians (ICH recurrence risk and mortality risk if ICH recurs on aspirin). Based on the 

estimated 11,590,204 strokes in low- and middle-income countries in 2010, our model predicts that 

aspirin therapy for secondary stroke prevention in all patients with stroke in these countries could lead to 

an estimated yearly decrease of 84,492 recurrent strokes and 4,056 stroke-related mortalities.  

Conclusions: The concern that the risks of aspirin in patients with stroke of unknown etiology could 

outweigh the benefits is not supported by our model, which predicts that aspirin for secondary prevention 

in patients with stroke of undetermined etiology in resource-limited settings could lead to decreased 

stroke-related mortality and stroke recurrence.  
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