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REZUMAT
Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze principalii factori de risc ai producerii accidentelor vasculare
cerebrale, deoarece această patologie este extrem de răspândită şi prezintă costuri economico-sociale
ridicate. Aceşti factori de risc sunt reprezentaţi în principal de hipertensiunea arterială, fumatul, consumul de
alcool, hipertrigliceridemia şi diabetul zaharat şi pot fi suprimaţi prin tratament medicamentos şi schimbarea
regimului de viaţă şi a celui alimentar.
Cuvinte-cheie: accident vascular cerebral, factori de risc modificabili, factori de prevenţie

ABSTRACT
The article analises the main risk factors responsible for the apparition of stroke because this pathology is
very frequent and its economico-social costs are very heavy. The main risk factors are represented by
hypertension, smoking, alcohol consumption, hyperlipemia and diabetes and they can be modified by a
proper medical treatment and changing the lifestyle of the patients.
Key words: stroke, risk factors, prevention factors

INTRODUCERE
Din cauza frecvenţei ridicate, a gravităţii şi a costurilor medico-sociale, accidentele vasculare cerebrale (AVC) constituie o prioritate de sănătate publică. Metoda cea mai eficientă de combatere a
accidentelor vasculare cerebrale este prevenirea
acestora, deoarece metodele terapeutice sunt relativ
limitate odată ce acestea s-au produs, chiar dacă
asistăm în ultimele decenii la o ameliorare considerabilă a prognosticului vital şi funcţional dacă pacientul este tratat iniţial într-o unitate neuro-vasculară specializată (stroke-unit) şi ulterior este
preluat de serviciile de recuperare medicală.
În ultimele două decenii, studiile epidemiologice
şi terapeutice consacrate prevenţiei accidentelor vasculare cerebrale au devenit tot mai numeroase şi au

indicat că există anumite măsuri eficiente de prevenire,
care pot fi grupate schematic în două categorii:
1. Depistarea şi tratamentul factorilor care favorizează producerea accidentelor vasculare (factorii de risc) şi implementarea unor factori care
scad frecvenţa acestora (factori protectori).
2. Prevenirea producerii diverselor tipuri de
accidente vasculare cerebrale, respectiv hemoragia cerebrală şi infarctul cerebral.

FACTORII DE RISC IMPLICAŢI ÎN PRODUCEREA
ACCIDENTELOR VASCULARE CEREBRALE
Hipertensiunea arterială (HTA)
HTA este cel mai important factor de risc modificabil al accidentului vascular cerebral, indiferent
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de vârstă, sexul pacientului sau tipul acestuia (ischemic sau hemoragic). HTA creşte riscul de apariţie a infarctului cerebral de 4 ori şi cel al hemoragiei
cerebrale de 10 ori (1). Riscul care se atribuie HTA
este important din cauza prevalenţei crescute a
acestei boli, care se întâlneşte la 60% dintre persoanele peste 60 de ani şi la 90% dintre subiecţii
peste 85 de ani, care au o presiune arterială superioară valorii de 140/90 mm Hg.
Riscul de apariţie a accidentului vascular cerebral este direct proporţional cu creşterea valorilor
tensiunii arteriale. O analiză recentă asupra unor
subiecţi normotensivi, cu o TA inferioară valorii de
140/90 mmHg a arătat că riscul de apariţie a
accidentului vascular cerebral era mai mare la cei
cu tensiuni arteriale la limită (valori de 135/85
mmHg) faţă de cei cu o tensiune arterială optimă,
cu valori mai mici de 120/80 mmHg (2).
Eficacitatea scăderii tensiunii arteriale asupra
riscului de producere a AVC a fost demonstrată de
multiple studii şi meta-analize în cadrul prevenţiei
primare şi a celei secundare. Reducerea riscului
este considerabilă, deoarece s-a constatat că scăderea tensiunii arteriale diastolice cu 5 mm Hg pe o
perioadă de 5 ani reduce riscul de producere a AVC
în ansamblu cu 40% şi a hemoragiilor cerebrale cu
80%, indiferent de vârsta pacientului (60 de ani sau
80 de ani) (3,4).
Alegerea clasei de medicamente antihipertensive
este dezbătută în numeroase studii recente care au
prezentat rezultate contradictorii în privinţa superiorităţii unei anumite clase farmacologice în prevenirea AVC şi a infarctului de miocard. Inhibitorii
enzimei de conversie şi antagoniştii angiotensinei 2
au fost prezentaţi ca având un efect preventiv superior în cazul AVC faţă de alte clase de medicamente antihipertensive, dar subiectul nu este pe deplin clarificat (5).
În concluzie, datorită prevalenţei crescute şi a
amploarei riscului pe care îl aduce, corectarea HTA
este considerată prima măsură în prevenirea AVC.
Eficacitatea demonstrată a tratamentului sau în prevenirea AVC reprezintă un obiectiv prioritar în
cadrul strategiei de prevenţie. Studiile recente au
sugerat că riscul de producere a AVC scade şi mai
mult dacă valorile TA se menţin sub pragul de
140/90 mmHg.
Fumatul
Rolul favorizant al fumatului activ sau pasiv în
producerea AVC este în prezent bine stabilit,
deoarece s-a constatat că fumatul creşte riscul de
apariţie a infarctului cerebral de 2 ori la vârstnici şi

de 3 ori la tineri şi la sexul feminin (6). Acest risc
scade la jumătate odată cu renunţarea la fumat în
urmatorii 2-5 ani, dar rămâne superior faţă de
nefumători. Din cauza frecvenţei în creştere a tabagismului, riscul asociat fumatului este considerabil
în cazul acestei patologii.
Consumul exagerat de alcool
Numeroase studii au demonstrat că un consum a
mai mult de 2 pahare de vin zilnic creşte riscul
apariţiei AVC, multiplicând cu 5 riscul de accident
hemoragic şi cu 3 riscul de infarct cerebral. Creşterea riscului depinde de cantitatea de alcool
consumată şi se referă la consumul pe termen lung,
ca şi la cel pe termen scurt (7).
Hiperlipidemia
În majoritatea studiilor recente, valoarea colesterolului total nu reprezintă un factor de risc global
al apariţiei AVC, dar devine un factor de risc în
cadrul subgrupelor infarctelor cerebrale datorate
aterosclerozei, în care creşterea nivelului trigliceridelor constituie de asemenea un factor de risc.
Majoritatea studiilor şi meta-analizelor consacrate hipolipemiantelor şi în particular statinelor,
ca tratament în prevenţia primară (cu sau fără hipercolesterolemie) sau secundară după infarct de miocard, au arătat scăderea riscului de producere a
AVC de 15-30% (8).
Diabetul zaharat
Diabetul zaharat (DZ) este un factor de risc
major, independent al infarctului cerebral, risc care îi
multiplică frecvenţa de 2 până la 5 ori (9). În plus,
la pacienţii diabetici, infarctul cerebral poate apărea
la vârste mai tinere şi numărul deceselor în aceste
cazuri este mai mare.
Impactul celorlalţi factori de risc (HTA, fumat,
hiperlipidemie) în asociere cu diabetul zaharat este
multiplicat cu 2 la aceşti pacienţi, faţă de cei cu
valori normale ale glicemiei. Recent s-a demonstrat
că un control multifactorial intensiv (TA<130/80
mmHg, colesterol<170mg/dl, trigliceride<150 mg/
dl) scade la jumătate riscul cardio-vascular faţă de
tratamentele convenţionale (10).
Alţi factori de risc
Obezitatea creşte de 2 ori riscul de producere a
infarctului cerebral şi dacă se asociază şi cu alţi
factori de risc, ca de exemplu HTA, diabetul zaharat
sau hipertrigliceridemia, creşte şansele de apariţie a
AVC.
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Hiperhomocisteinemia
Mai multe studii epidemiologice au arătat că
există o legătură între creşterea homocisteinei serice
şi riscul de apariţie al infarctului cerebral, iar în
prezent sunt în desfăşurare studii randomizate
pentru prevenţia primară şi secundară, care vor să
demonstreze că scăderea homocisteinei prin tratament vitaminic (folaţi, vitamina B6, B12) scade
riscul de apariţie al infarctului cerebral.
Contraceptivele orale
Numeroase studii au demonstrat că utilizarea
contraceptivelor orale pe bază de estrogeni se asociază cu creşterea riscului de infarct cerebral, care
este cu atât mai importantă cu cât doza de estrogeni
şi vârsta femeii sunt mai crescute şi că există factori
de risc asociaţi (11). De asemenea, contraceptivele
reprezintă un factor de risc demonstrat în cazul hemoragiilor sub-arahnoidiene şi a trombozelor
venoase cerebrale.
Hormonoterapia substitutivă în perioada menopauzei
Hormonoterapia substitutivă în perioada menopauzei a fost considerată în trecut ca fiind o formă
de protecţie vasculară, dar studiile recente randomizate în legătură cu prevenţia primară sau secundară (accident coronarian şi infarct cerebral) au
arătat o creştere a riscului de producere a AVC de
1,27 ori (12). Această creştere survine în principal
între luna 6-12 de la instituirea tratamentului hormonal substitutiv şi interesează numai AVC ischemice.
Inflamaţia şi infecţia
Numeroase observaţii sugerează faptul că inflamaţia este un factor de risc al aterosclerozei şi că
infecţia acută sau cronică poate avea de asemenea
un efect favorizant. În prezent sunt în curs studii
prospective, care evaluează eventualul efect de
prevenire al tratamentelor anti-infecţioase asupra
riscului de producere al infarctului cerebral.
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Migrena cu aura neurologică este un factor de
risc al infarctului cerebral demonstrat la femeile
tinere. Riscul creşte de 3-6 ori dacă femeia ia tratament contraceptiv oral sau este fumătoare şi de 30
de ori dacă sunt prezenţi toţi cei trei factori de risc
(migrena, tratament contraceptiv oral şi fumat).
Asocierea factorilor de risc
Vârsta este principalul factor de risc al producerii
accidentului vascular cerebral, dar ceilalţi factori
menţionaţi anterior şi care în mare măsură pot fi modificaţi prin dietă sau tratament, exercită în combinaţie un efect de potenţare a riscului. Astfel, în
cazul unui bărbat de 60 de ani, riscul de producere
al unui AVC în următorii 10 ani este de 3%, creşte
la 8% dacă tensiunea arterială sistolică este de 170
mmHg, la 12% dacă fumează şi la 17% dacă este
diabetic. Acest exemplu subliniază importanţa prevenirii şi tratării tuturor factorilor de risc şi în
primul rând ne referim la cei mai importanţi, respectiv HTA şi tabagismul.
Factorii de prevenţie ai AVC
Aceşti factori de prevenţie ai AVC au fost mai
puţin studiaţi în comparaţie cu factorii de risc, dar
merită o atenţie deosebită, deoarece vorbim despre
prevenirea unei boli cu un impact considerabil
populaţional.
Diminuarea riscului de producere a AVC este
bine stabilită în cazul următorilor factori: activitatea
fizică regulată, consumul moderat de alcool (echivalentul a 2 pahare de vin pe zi la bărbat şi al unui
pahar de vin pe zi la femeie), scăderea aportului
alimentar de sare şi de grăsimi şi creşterea aportului
de potasiu, fructe şi legume crude.
Eficacitatea unui program de modificare a
stilului de viaţă (scăderea în greutate, scăderea aportului de sare, intensificarea activităţii fizice şi creşterea aportului de fructe şi legume) în scopul scăderii tensiunii arteriale la pacienţii cu HTA stadiul I
a fost demonstrată de numeroase studii (13).
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