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Association of cerebral microbleeds with mortality in stroke 
patients having atrial fibrillation 

.لدى مرضى السكتة الدماغية الذين يعانون من رجفان أذينيلنزوف المخية الصغيرة مع الوفيات ا ترابط  

 
لمدى الطويل لدى مرضى ( مع الوفيات على اBMC) تحرينا ترابط النزوف المخية الصغيرة:  الغاية

ع  النزوف الدماغية الصغيرة. يو توز لوطأة وفقا  ( FAVN) دساميذيني الغير الرجفان األ  

 405دراج تم إ . بالمجمل و رصدية مرتكزة على المشفى إسترجاعية،كانت هذه دراسة  : البحث طريقة

تصوير بالرنين المغناطيسي بالزمن الثاني لخضاعهم بشكل متعاقب و تم إان أذيني غير دسامي مريض رجف

على  معتمدة المعلومات حول توقيت و أسباب الوفاةكانت رتدادي.اإل –و تصوير صدوي بالرنين للمدروج 

و  ي. قمنا بتحديد الترافق بين كل من تواجد، وطأةالصادرة عن مكتب اإلحصاء الوطني الكور شهادات الوفاة

السكتة  يرة و بين الوفيات في كل الحاالت، أمراض نقص التروية القلبية،ع النزوف الدماغية الصغيتوز

    و السكتة الدماغية النزفية. بنقص التروية الدماغية

الل متابعة طبية . خ (405\544)من المرضى  %70.3يرة وجدت عند  النزوف الدماغية الصغ : النتائج

 . سكتة دماغية نزفية،15توفوا )سكتة دماغية بنقص التروية،  % 75.3مريض  531 سنة ، 5.4بمتوسط 

الدماغية النزوف  كانت الوفيات لدى المرضى الذين عانوا من (.75 ،. أمراض نقص التروية القلبية55

(. بعد التعديالت  P = 0.051 ,  % 75.1مقابل  % 55.3المرضى الذين لم يعانوا منها ) الصغيرة أعلى من

 مستقال   ( عامال  4 ≤ كان وجود عدة نزوف دماغية صغيرة )  للعمر، الجنس،  و متغيرات أخرى معتبرة،

 :RH نقص التروية )الدماغية جراء لوفاة بالسكتة ( و باRH : 5.33كل أسباب الوفاة ) نسبة الخطر ب للتنبؤ

(. المرضى الذين عانوا من نزوف دماغية صغيرة فصية بشكل محدد و واضح كان لديهم زيادة في 7.73

           .(RH :4.35خطر الوفاة بالسكتة الدماغية النزفية )

معدالت الوفاة لدى في زدياد مترافقين مع إا النزوف الدماغية الصغيرة كان وطأةو  تواجدإن  :ستنتاجات اإل

عانوا من نزوف مرضى السكتة الدماغية الذين يعانون من الرجفان األذيني الغير دسامي . المرضى الذين 

 ازداد لديهم خطر الوفاة بالسكتة الدماغية النزفية. إن تشخيص النزوف الدماغية دماغية صغيرة فصية،

سكتة الدماغية الذين يعانون من رجفان أذيني نذار طويل األمد لدى مرضى الإلالصغيرة ذو أهمية في التنبؤ با

   غير دسامي.

Objectives: We investigated the association of cerebral microbleeds (CMBs) with long-term mortality in 

patients with nonvalvular atrial fibrillation (NVAF) according to burden and distribution of CMBs.  



Methods: This was a retrospective, hospital-based, observational study. In total, 504 consecutive ischemic 

stroke patients with NVAF who underwent brain T2-weighted, gradient-recalled echo MRI were included. 

Data for the date and causes of death were based on the death certificates from the Korean National 

Statistical Office. We determined the association of the presence, burden, and distribution of CMBs with 

mortality from all-cause, ischemic heart disease, ischemic stroke, and hemorrhagic stroke.  

Results: CMBs were found in 30.7% of patients (155/504). During a median follow-up of 2.5 years, 176 

patients (34.9%) died (ischemic stroke, 81; hemorrhagic stroke, 12; ischemic heart disease, 32). Patients 

with CMBs died more frequently than those without (41.9% vs 31.8%, p = 0.028). After adjusting for age, 

sex, and other significant variables, the presence of multiple (≥5) CMBs was as an independent predictor 

for all-cause (hazard ratio [HR]: 1.99) and ischemic stroke (HR: 3.39) mortality. Patients with strictly lobar 

CMBs had an increased risk of hemorrhagic stroke mortality (HR: 5.91).  

Conclusions: The presence and burden of CMBs were associated with increased mortality in stroke patients 

with NVAF. Patients with lobar CMBs were at increased risk of death due to hemorrhagic stroke. The 

diagnosis of CMBs is of value in predicting long-term prognosis in stroke patients with NVAF.  

Translator: Mohamad Rahwan MD, University of Aleppo Faculty of Medicine, Aleppo, Syria 

Translation reviewer: Nora Almuslim MD, Department of Neurology, King Fahd Hospital of the 

University, Khobar, Kingdom of Saudi Arabia 

 


