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Accelerated development of cerebral small vessel disease in young 

stroke patients  

 

 الدماغية الشباب رع ألمراض األوعية الدماغية الصغيرة عند مرضى السكتةاستالتطور الم

 

في دراسة  الصغيرة بعد السكتة الدماغية عند الشباب الدماغية مراض األوعيةأ انتشاردراسة  الهدف:

 مجموعة من الشواهد األصحاء.بومقارنة ذلك  مستقبلية

 

 اتإّما من السكت نعانويمريضاً  337على  اسة من خالل متابعة مستقبليةتّم إجراء هذه الدر الطريقة:

عاماً، بدون   50-18أعمارهم مابين  تتراوحو  ، الحتشاءات الداغية العابرةالدماغية اإلقفارية أو من ا

شاهداً  90. وباإلضافة إلى ذلك، تّم تضمين احتشاءات دماغية عابرةقصة مرضية سابقة لسكتة دماغية أو 

 تقييم الفجوات، النزوف مطابقين من ناحية العمر والجنس للمرضى المدروسين. خالل المتابعة، تمّ 

باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي. وذلك باستخدام االنحدار  اعتالل المادة البيضاءالمجهرية، وحجم 

 الخطي واللوجستي من أجل استقصاء العالقة ما بين عوامل الخطورة ومرض األوعية الصغيرة.

 

ً عام 9.9بعد فترة متابعة استمرت لمدة  النتائج: ً  ا عاماً(، تضّمن  8.1)االنحراف المعياري:  وسطيا

مرضى مصابين  110مريضاً مصاباً بسكتة دماغية إقفارية، و  227المدروسين:  337المرضى الـ 

أعوام(  10.3عاماً )االنحراف المعياري  49.8المتوسط العمري للمرضى كان . احتشاءات دماغية عابرةب

عاماً  49.4لمتوسط العمري لمجموعة الشواهد هو % منهم هم من الذكور، بينما كان ا45.4وكان 

 % من الذكور.45.6عاماً( منهم  11.9)االنحراف المعياري 

% مقابل 24.0وبالمقارنة مع مجموعة الشواهد، كان المرضى غالباً يعانون من فجوة واحدة على األقل )

4.5 ،%p<0.0001المادة  اعتاللبر من (. باإلضافة إلى ذلك فإّن المرضى كانوا يملكون حجماً أك

مل ]انحراف  0.4[ مقابل IQR :0.5 - 3.7مل ]انحراف ربيعي  1.5البيضاء )الوسيط اإلحصائي=

 العتاللبالمقارنة مع الشواهد، امتلك المرضى نفس الحجم  (.p <0.001[،و IQR :0.0-0.1ربيعي 

عتالل المادة الحجم االبتدائي ال في مجموعة المرضى كان عاماً سابقاً وسطياً. 20-10المادة البيضاء خالل 

 مترافقاً مع كل من العمر عند اإلصابة بالسكتة الدماغية، ارتفاع الضغط الشرياني، والتدخين. ءالبيضا

 

المرضى الشباب المصابين بالسكتة الدماغية عبئاَ أكبر لمرض األوعية الصغيرة بالمقارنة يمتلك  :نتائجال

سنة  20-10الشيخوخة الدماغية معّجلة بحوالي  تبدو . العوامل المتداخلةط مع مجموعة الشواهد بعد ضب

 عند هؤالء المرضى، مما يقترح زيادة في الحساسية لعوامل الخطر الوعائية.



 

Objective: To study the long-term prevalence of small vessel disease after young stroke and to compare 

this to healthy controls. 

 

Methods: This prospective cohort study comprises 337 patients with an ischemic stroke or TIA, aged 18–50 

years, without a history of TIA or stroke. In addition, 90 age- and sex-matched controls were included. At 

follow-up, lacunes, microbleeds, and white matter hyperintensity (WMH) volume were assessed using MRI. 

To investigate the relation between risk factors and small vessel disease, logistic and linear regression were 

used. 

 

Results: After mean follow-up of 9.9 (SD 8.1) years, 337 patients were included (227 with an ischemic stroke 

and 110 with a TIA). Mean age of patients was 49.8 years (SD 10.3) and 45.4% were men; for controls, mean 

age was 49.4 years (SD 11.9) and 45.6% were men. Compared with controls, patients more often had at least 

1 lacune (24.0% vs 4.5%, p < 0.0001). In addition, they had a higher WMH volume (median 1.5 mL 

[interquartile range (IQR) 0.5–3.7] vs 0.4 mL [IQR 0.0–1.0], p < 0.001). Compared with controls, patients 

had the same volume WMHs on average 10–20 years earlier. In the patient group, age at stroke (β = 0.03, 

95% confidence interval [CI] 0.02–0.04) hypertension (β = 0.22, 95% CI 0.04–0.39), and smoking (β = 0.18, 

95% CI 0.01–0.34) at baseline were associated with WMH volume. 

 

Conclusions: Patients with a young stroke have a higher burden of small vessel disease than controls 

adjusted for confounders. Cerebral aging seems accelerated by 10–20 years in these patients, which may 

suggest an increased vulnerability to vascular risk factors. 
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