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реЗюМе. Гостре порушення мозкового кровообігу ініціює каскад біохімічних реакцій, з-поміж яких провідну роль 
відіграють процеси вільнорадикального окислення. Ключовою ланкою лікування цих станів є реперфузійна тера-
пія, проведення якої тісно пов’язане з проблемою нейропротекції. Перспективним напрямом лікування ішемічного 
інсульту може вважатися застосування фармакологічних препаратів, здатних включитися в систему захисту мозку 
від окислювального стресу та запобігати процесам вільнорадикального окислення. Едаравон – новий низькомо-
лекулярний поглинач вільних радикалів, який гальмує ішемічний каскад. У статті представлено огляд досліджень 
ефективності і безпеки едаравону в пацієнтів з ішемічним інсультом.
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реЗюМе. Острое нарушение мозгового кровообращения инициирует каскад биохимических реакций, среди ко-
торых ведущая роль принадлежит процессам свободнорадикального окисления. Ключевым звеном лечения этих 
состояний является реперфузионная терапия, проведение которой тесно связано с проблемой нейропротекции. 
Перспективным направлением лечения ишемического инсульта может считаться применение фармакологических 
препаратов, способных включиться в систему защиты мозга от окислительного стресса и предотвращать процессы 
свободнорадикального окисления. Эдаравон – новый низкомолекулярный поглотитель свободных радикалов, 
тормозящий ишемический каскад. В статье представлен обзор исследований эффективности и безопасности 
эдаравона у пациентов с ишемическим инсультом.
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aBStraCt. Ischemic stroke initiates a cascade of biochemical reactions, among which the processes of free radical 
oxidation occupy a key place. The most important place in management this disease takes reperfusion therapy, the 
conduct of which is closely related to the problem of neuroprotection. Use of antioxidants is a promising direction for the 
treatment of ischemic stroke. They have antioxidant effects and could prevent free radical processes. Edaravone is a new 
low molecular weight free radical scavenger, which inhibits the ischemic cascade. The article provides an overview of 
studies on the effectiveness and safety of edaravone in patients with ischemic stroke.
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