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BACKGROUND. The free radical scavenger edaravone helps to reduce the area of ischemic injury and improve the long-
term effects of stroke, and is therefore widely used in the treatment of ischemic stroke. However, the role of edaravone in 
the treatment of hemorrhagic stroke patients has not yet been clarified.
OBJECTIVE. To investigate the feasibility and effectiveness of the use of the free radical scavenger edaravone in the 
treatment of patients with acute hemorrhagic stroke.
MATERIALS AND METHODS. A search was conducted for studies and systematic reviews for the keywords “acute 
stroke”, “intracerebral hemorrhage”, “subarachnoid hemorrhage”, “hemorrhagic transformation”, “edaravone” in the Google 
Scholar database published between 2003 and 2020.
RESULTS. The use of edaravone in patients with intracerebral hemorrhage was accompanied by activation of anti-
inflammatory and reduction of pro-inflammatory peptides, activation of anti-apoptotic mechanisms, reduction of lipid 
peroxidation and oxidative trauma, reduction of permeability of the hematocenosis.
CONCLUSIONS. The main effects of edaravone have been to reduce neurological deficits, accelerate the rate of 
recovery of neurological disorders, and improve functional outcomes. Thus, the introduction of edaravone in patients with 
hemorrhagic stroke has proven to be reliably effective and safe.
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Застосування поглинача вільних 
кисневих радикалів едаравону у хворих 
на геморагічний інсульт

ОБҐРУНТУВАННЯ. Поглинач вільних кисневих радикалів едаравон сприяє зменшенню зони ішемічного ушко-
дження й істотному поліпшенню віддалених наслідків інсульту, а тому широко використовується в лікуванні ішеміч-
ного інсульту. Проте роль едаравону в лікуванні хворих на геморагічний інсульт досі не з’ясована.
МЕТА. Дослідити можливість та ефективність застосування поглинача вільних кисневих радикалів едара вону 
в комплексі терапії у хворих на гострий геморагічний інсульт.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Було проведено пошук досліджень і систематичних оглядів за ключовими словами «гост-
рий інсульт», «внутрішньомозковий крововилив», «субарахноїдальний крововилив», «геморагічна трансформація», 
«едаравон» у базі даних Google Scholar, опублікованих за період із 2003 по 2020 рік.
РЕЗУЛЬТАТИ. Застосування едаравону в пацієнтів із внутрішньомозковими геморагіями супроводжувалося підви-
щенням протизапальних і зниженням прозапальних пептидів, активацією антиапоптозних механізмів, нівелюванням 
перекисного окислення ліпідів й окислювальної травми, зменшенням проникності гематоенцефалічного бар’єра 
та вираженості набряку головного мозку.
ВИСНОВКИ. Основні ефекти едаравону сприяли зменшенню неврологічного дефіциту, прискоренню швидкості 
відновлення неврологічних порушень і покращенню функціональних результатів лікування. Отже, введення едара-
вону у хворих на геморагічний інсульт виявилося достовірно ефективним і безпечним.
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