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Timely prevention of ischemic stroke (IS) 

consists in restriction and even elimina-

tion of a series of unfavourable modifi-

able risk factors for the development of 

this cerebrovascular disease. The objec-

tive of the present study was to outline the 

role of overweight and obesity for the oc-

currence of the acute IS through the analy-

sis of the body mass index (BMI). BMI val-

ues of 78 acute IS patients, 39 males and 

39 females, at a mean age of 71 years, were 

analyzed. They were juxtaposed to sever-

al metabolic parameters such as blood sug-

ar, total cholesterol (TC), high-density li-

poprotein cholesterol, low-density lipopro-

tein cholesterol, and triglycerides. The re-

sults were statistically processed by us-

ing correlation and cluster analysis. There 

existed weak positive and negative corre-

lations between BMI and the rest meta-

bolic parameters. Blood sugar mean and 

maximal values were highest in BMI be-

tween 30,00 kg/m2 and 34,99 kg/m2 while 

its lowest ones were between 25,00 kg/

m2 and 29,99 kg/m2. TC mean value was 

highest in BMI between 18,50 kg/m2 and 

24,99 kg/m2 while TC maximal one - be-

tween 25,00 kg/m2 and 29,99 kg/m2. The 

detected variety of directions of our re-

sults is, most probably, due to the age-re-

lated peculiarities of old patients’ me-

tabolism and to the comparatively small 

number of the cases observed by us.

Първа клиника по нервни болести, 
Катедра по нервни болести, Медицински 
университет „Проф. д-р Параскев Стоя-
нов-Варна и 1Варненски свободен универси-
тет „Черноризец Храбър“

ВЪВЕДЕНИЕ
Исхемичният мозъчен инсулт 

(ИМИ) се характеризира с нарастваща 
медико-социална и социално-икономи-
ческа значимост в световен мащаб. вкл. и 
у нас. Постигнат е значителен напредък 
по отношение на ранната диагностика и 
лечението на заболяването. Своевремен-
ната му профилактика се състои в огра-
ничаването и дори премахването на ре-
дица неблагоприятни модифицируеми 
рискови фактори за развитието му. За съ-
жаление неблагоприятните динамични 
промени в начина на живот на населе-
нието затрудняват прилагането на адек-
ватните профилактични стратегии, дори 
и в най-развитите страни.

Имайки предвид значението на ин-
декса на телесна маса (ИТМ) като масово 
използван критерий за наличието на над-
нормено тегло и затлъстяване и несъмне-
ната роля на тези патологични състоя-
ния като сърдечно-съдов и мозъчно-съ-
дов риск, ние изследвахме значението на 
стойностите на този показател при въз-
растни болни с остър ИМИ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Ние анализирахме стойностите на 

ИТМ при 78 болни на средна възраст 
от 71 г. с остър ИМИ. Касаеше се за 39 
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мъже и 39 жени, хоспитализирани в Пър-
ва клиника по нервни болести на Кате-
драта по нервни болести при Медицин-
ския университет „Проф. д-р Параскев 
Стоянов“-Варна през 2013 г. Ние съпос-
тавихме тези стойности със няколко ме-
таболитни показателя: кръвна захар (кр. 
захар), общ холестерол (ОХ), холестерол 
на липопротеините с висока плътност 
(HDL-Х), холестерол на липопротеините 
с ниска плътност (LDL-Х) и триглицери-
ди (ТГ). Резултатите са обработени ста-
тистически с помощта на корелационен и 
клъстърен анализ.

РЕЗУЛТАТИ
Ние установяваме средна стойност 

на ИТМ от 26,61 kg/m2. Стойността на 
стандартното отклонение на ИТМ е 2,71, 
максималната стойност на ИТМ - 34,02 
kg/m2, а минималната  - 18,08 kg/m2. Ка-
сае се т. нар. състояние на „предзатлъс-
тяване“ (при стойности на ИТМ между 
25,00 kg/m2 и 29,99 kg/m2).

На табл. № 1 се вижда разпределе-
нието на болните с остър ИМИ по пол в 
зависимост от стойностите на ИТМ, гру-
пирани в четири интервала.

По отношение на ИТМ, болните са 
почти равномерно разпределени по пол. 
При това броят и относителният дял на 
болните с предзатлъстяване са значител-
ни, което свидетелства за сравнително 
нездравословен начин на живот (непъл-
ноценно хранене, слаба физическа актив-
ност и пр.). Болните мъже със затлъстя-
ване от първа степен (със стойности на 
ИТМ между 30,00 kg/m2 и 34,99 kg/m2) са 
три пъти повече от болните жени. 

Корелационните зависимости меж-
ду ИТМ и някои лабораторни показате-
ли на глюкозния и липидния метаболи-
зъм при болните с остър ИМИ са показа-
ни на табл. № 2.

Ние установяваме слаби корела-
ционни зависимости между ИТМ и дру-
гите метаболитни показатели. Налице са 
както положителни, така и отрицателни 
коефициенти на Пирсън.

Стойностите на кръвната захар при 
болните с ИМИ в зависимост от стойно-
стите на ИТМ, групирани в три интерва-
ла, са представени на табл. № 3, а тези на 
общия холестерол - табл. № 4.

Таблица № 1. Разпределение на болните с ИМИ според стойностите на ИТМ (в kg/m2) 

Болни/ИТМ
<18,50 18,50-24,99 25,00-29,99 30,00-34,99

n % n % n % n %

мъже 1 1,28 7 8,97 25 32,05 6 7,68

жени 0 0 10 12,82 27 34,62 2 2,56

общо 1 1,28 17 21,79 52 66,67 8 10,24

Таблица № 2. Корелации между ИТМ и лабораторните показатели 
на глюкозния и липидния метаболизъм при болните с ИМИ

ИТМ кр. захар ОХ HDL-Х LDL-Х ТГ

ИТМ 1 0,114 -0,152 -0,286 -0,148 0,064

КР. ЗАХАР 0,114 1 0,100 -0,044 0,182 0,027

ОХ -0,152 0,100 1 0,102 0,797 0,565

HDL-Х -0,286 -0,044 0,102 1 0,099 -0,247

LDL-Х -0,148 0,182 0,797 0,099 1 0,285

ТГ 0,064 0,027 0,565 -0,247 0,285 1
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Налице са най-високи средна и мак-
симална стойности на кръвната захар 
при болните със стойности на ИТМ в ин-
тервала между 30,00 kg/m2 и 34,99 kg/m2, 
а най-ниски - в интервала между 25,00 
kg/m2 и 29,99 kg/m2. Най-високата средна 
стойност на ОХ е при болните със стой-
ности на ИТМ в интервала между 18,50 
kg/m2 и 24,99 kg/m2, а най-високата мак-
симална стойност - в интервала меж-
ду 25,00 kg/m2 и 29,99 kg/m2. Най-ниски-
те средна и максимална стойности на ОХ 
се откриват при болните със стойности 
на ИТМ в интервала между 30,00 kg/m2 и 
34,99 kg/m2.

ОБСЪЖДАНЕ
Нашите резултати са сходни на съ-

общаваните в най-новата чуждестранна 
научна литература.

При изследването на 54048 души на 
възраст над 40 г. в Дания през периода от 
2003 до 2014 г. се установява, че захарни-
ят диабет, затлъстяването, тютюнопуше-
нето и злоупотребата с алкохол са статис-
тически значимо по-чести при болните 
с ИМИ сред населението с по-нисък со-

циално-икономически статус (3). ИМИ е 
най-честия тип на мозъчен инсулт в Тай-
ван. Към основните фактори, допринася-
щи за развитието на заболяването, спа-
дат възрастта, полът, артериалната хи-
пертония, захарният диабет, хиперлипи-
демията, затлъстяването и предсърдното 
мъждене (8).  

Общо 41020 души (15490 мъже и 
25530 жени) на възраст между 29 и 69 г., 
проучени с помощта на ИТМ, обиколката 
на талията, съотношението между тали-
ята и ханша и индекса за формата на тя-
лото по отношение на риска за развитие 
на мозъчен инсулт като цяло и на ИМИ в 
частност, са проследени до 2008 г. вкл. (2). 
В края на проучването на този контин-
гент се установяват 531 случая с ИМИ. 
Налице е положителна корелация между 
обиколката на талията, съотношението 
между талията и ханша и индекса за фор-
мата на тялото, от една страна, и мозъч-
ния инсулт изобщо, от друга, но само при 
мъжете. Липсва корелация между ИТМ и 
мозъчния инсулт като цяло (2).

Таблица № 3. Стойности на кръвната захар според стойностите на ИТМ 
при болните с ИМИ

ИТМ

(в kg/m2)

кръвна захар (mmol/L)

средна 

стойност

стандартна грешка 

на средната стойност

стандартно 

отклонение

минимална

стойност

максимална

стойност

18,50-24,99 8,51 0,77 3,18 5,30 15,70

25,00-29,99 7,52 0,37 2,64 3,70 15,10

30,00-34,99 9,99 1,67 4,74 5,50 18,00

Таблица № 4. Стойности на общия холестерол според стойностите на ИТМ 
при болните с ИМИ

ИТМ

(в kg/m2)

ОХ (mmol/L)

средна 

стойност

стандартна грешка 

на средната стойност

стандартно 

отклонение

минимална

стойност

максимална

стойност

18,50-24,99 6,10 0,31 1,29 5,05 8,59

25,00-29,99 5,32 0,24 1,75 2,64 12,24

30,00-34,99 4,84 0,47 1,32 3,15 6,77
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Съгласно стойностите на ИМТ, 
10905 болни с остър ИМИ, включени в 
Националния регистър по мозъчен ин-
султ на Китай, се разпределят в пет гру-
пи: с намалено тегло (<18,5 kg/m2), с нор-
мално тегло (18,5-22,9 kg/m2), с наднорме-
но тегло ( 23-27,4 kg/m2), със затлъстяване 
(27,5-32,4 kg/m2) и със значително затлъс-
тяване (≥32,5 kg/m2) (16). Наднормено-
то тегло е независимо свързано с благо-
приятно функционално възстановяване 
на болните след три месеца. Смъртност-
та възлиза на 14,9% при болните с нама-
лено тегло, 7,8% - при тези с нормално те-
гло, 7,1% - при тези с наднормено тегло, 
7,2% - при тези със затлъстяване и 11,5% 
- при тези със значително затлъстяване 
(р<0,001). Значителното затлъстяване се 
свързва и с по-висока тримесечна смърт-
ност от ИМИ (16).

Изследването на 155 болни с ИМИ 
на възраст до 55 г. и на 150 контролни 
лица показва статистически значимо по-
висока честота при болните на следните 
показатели: затлъстяване (р=0,001), по-
вишени нива на LDL-Х (р=0,036), артери-
ална хипертония, тютюнопушене, нама-
лени нива на НDL-Х и полиморфизъм на 
метилен-тетрахлоридфолиевата редук-
таза (р<0,001) (13). Независими рискови 
фактори за ИМИ са намалените нива на 
НDL-Х (р<0,001), артериалната хиперто-
ния и тютюнопушенето (р=0,001) и зат-
лъстяването (р=0,040).

При проследяването на общо 26607 
китайци на възраст над 35 г.в продъл-
жение на 11 г. се установяват 614 случая 
с ИМИ. ИМТ над 30,0 kg/m2 е независим 
рисков фактор за заболяването при мъ-
жете и жените (15). При мъжете с намале-
но тегло съотношението на риска спрямо 
нормалното тегло е 0,52, при тези с над-
нормено тегло - 2,08, а при тези със зат-
лъстяване - 3,80, а при жените - съответ-
но 0,92; 1,90 и 2,42. Асоциацията между 
ИТМ и ИМИ се опосредства в изключи-
телна степен от артериалната хиперто-
ния, захарния диабет и друго сърдечно 
заболяване. 

Средната стойност на ИТМ на 1791 
болни с ИМИ на възраст ≥45 г. е 27,1 kg/
m2. Най-ниският риск за смърт е нали-
це при болните с ИМТ от около 35 kg/
m2, докато този риск е по-висок при бо-
лните с по-висока или по-ниска стойност 
на ИТМ (12). Значителното затлъстява-
не е свързано с повишена смъртност след 
ИМИ при хората на средна и напредна-
ла възраст.

През периода между януари 2007 г. 
и декември 2008 г. са изследвани общо 
3635 болни - 1543 от Латинска Америка, 
1041 - от Средния Изток, 834 - от Север-
на Африка и 217 - от Южна Африка (1). 
При 63% от тях за първи път е диагности-
циран остър ИМИ. Честотата на корем-
ното затлъстяване е 72% (между 65 и 78% 
при стандартизирано р<0,001), а на мета-
болитния синдром - 78% (между 72 и 84% 
при р<0,001). Честотата на захарния диа-
бет е 46% в Средния Изток, 38% - в Север-
на Африка, 35% - в Южна Африка и 29% - 
в Латинска Америка.

Болните със затлъстяване са 5174 
(или 6,34% от общо 81579 болни) с ИМИ, 
лекувани чрез венозни инжекции с ре-
комбинантен активатор на тъканния 
плазминоген (iv rt-PA) (7). Предполага се, 
че по-дългата преживяемост при тези бо-
лни се свързва с намалената честота на 
вътремозъчния кръвоизлив. Честотата 
на наднорменото тегло/затлъстяването 
е статистически значимо по-висока при 
деца с мозъчна синовенозна тромбоза, 
започнала след неонаталния период (55%) 
(р=0,04), но не и при децата с артериален 
ИМИ (36%) (р=0,81) спрямо национална-
та извадка (32%) (10). При анализа на сте-
пента на затлъстяване съгласно стойно-
стите на ИТМ при 373101 бременни жени 
на средна възраст от 30,4 г. се установя-
ват 175 болни с ИМИ (11). Стандартизи-
раните стойности на риска възлизат на 
1,06 при жените с намалено тегло, на 1,27  
- при тези с наднормено тегло и на 1,89 - 
при тези със затлъстяване.

Определен интерес представляват 
някои други публикации върху ролята 
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на затлъстяването като един от рискови-
те фактори за остър ИМИ (4-6,9,14).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Доловената разнопосочност на на-

шите резултати най-вероятно се дъл-
жи на две основни причини: възрасто-
вите особености на метаболизма при бо-
лните в напреднала възраст и сравнител-
но малкия брой на наблюдаваните от нас 
случаи. Тези находки не ни позволяват да 
направим категорични изводи за ролята 
на патологично повишения ИТМ в ети-
опатогенезата на острия ИМИ при въз-
растните болни. 
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