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W artykule przedstawiono, jak w ostatnich 20 latach rozwijały się metody przyczynowego – a więc rekanalizującego – leczenia 
w ostrej fazie niedokrwiennego udaru mózgu. Najwcześniejsze sposoby reperfuzji mózgu, wciąż stosowane, opierają się na 
dożylnym podaniu środka trombolitycznego; dzięki dopracowaniu protokołów leczenia udało  się poszerzyć okno 
terapeutyczne dla tej metody z 3 godzin do 4,5 godziny (standardowo), a w niektórych przypadkach – nawet do 6 godzin. 
Kolejnym etapem rozwoju metod reperfuzji mózgu było lokalne, dotętnicze podawanie leku trombolitycznego. Wreszcie 
pojawiły się mechaniczne procedury wewnątrznaczyniowe, pozwalające poszerzyć okno terapeutyczne do 8 godzin. 
Najbardziej zaawansowane podejścia, łączące dwie lub trzy metody, umożliwiają bezpieczne i skuteczne leczenie chorych 
nawet w ciągu 12 godzin od wystąpienia objawów udaru mózgu. Stwarza to nowe perspektywy rozwoju neurologii 
naczyniowej i radiologii neurointerwencyjnej. W przyszłości pacjenci doznający niedokrwiennego udaru mózgu będą zatem 
mieć znacznie większe szanse na przeżycie i sprawne funkcjonowanie niż jeszcze bardzo niedawno.
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The review presents the development of causative treatment in the acute phase of ischaemic stroke over the past 20 years. 
The earliest methods of brain reperfusion, still in use today, are based on intravenous administration of a thrombolytic agent, 
but as the protocols improved, it was possible to extend the therapeutic time window for this method from initial 3 hours up 
to 4.5 hours (as standard), and even up to 6 hours in selected patients. The next step of brain reperfusion evolution was local, 
intra-arterial administration of a thrombolytic drug, and finally mechanical intravascular procedures were developed, which 
allowed the therapeutic window to be extended to 8 hours. The most advanced approaches, which combine 2 or 3 methods, 
enable safe and efficacious treatment of the acute phase of ischaemic stroke even up to 12 hours from its onset. This creates 
new perspectives for a development of vascular neurology and neurointerventional radiology, which in the future will give 
patients suffering from acute ischaemic stroke much more chances for survival and functional recovery than it has been very 
recently.
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Według światowych statystyk udar mózgu to 
pierwsza przyczyna (długo)trwałej niepeł-
nosprawności dorosłych i trzecia przyczyna 

zgonów – po chorobach serca i nowotworach(1,2). W ska-
li globalnej, zgodnie z metaanalizą 119 badań epidemio-
logicznych z 58 krajów o wysokim dochodzie i 61 krajów 
o niskim bądź średnim dochodzie, w 2010 roku pierwsze-
go w życiu udaru mózgu doznało 16,9 mln ludzi; 33 mln 
miały udar w ciągu 28 dni od badania, a umarło z powodu 
udaru 5,9 mln osób(3). W Polsce udar dotyka około 70 ty-
sięcy ludzi rocznie. W pierwszych trzech miesiącach po 
udarze umiera około 21% pacjentów(4), a w ciągu roku – 
30%. Około 30% chorych jest na tyle niepełnosprawnych, 
że wymaga opieki innych.
W utrwalonym udarze mózgu z dużym deficytem neuro-
logicznym – choć wciąż istnieje możliwość poprawy sta-
nu neurologicznego, zwłaszcza pod wpływem intensywnej 
neurorehabilitacji – szanse na powrót pełnej sprawności, 
a nawet poprawę do małej niepełnosprawności, są nikłe.
W analogii do postępowania kardiologicznego sprzed lat, 
polegającego na farmakologicznej rekanalizacji naczynia 
wieńcowego, którego zamknięcie spowodowało zawał ser-
ca, czyniono próby rekanalizacji za pomocą leku tromboli-
tycznego – streptokinazy, ewentualnie urokinazy. W bada-
niu ASK (Australian Streptokinase Trial) leczenie aktywne 
(streptokinazą) dało gorsze rezultaty niż placebo, co wyni-
kało głównie z powikłań krwotocznych i większej śmier-
telności. Jedynie stosowana w ciągu pierwszych 3 godzin 
terapia ta nie wiązała się ze zwiększonym ryzykiem, ale nie 
udowodniono też jej znamiennej przewagi nad placebo(5). 
W badaniu MAST-E (Multicenter Acute Stroke Trial – 
Europe), w którym stosowano streptokinazę w pierwszych 
6 godzinach od wystąpienia objawów neurologicznych(6), 
oraz w badaniu MAST-I (Multicentre Acute Stroke Trial–
Italy), gdzie w takim samym czasie podawano albo samą 
streptokinazę, albo streptokinazę w połączeniu z kwa-
sem acetylosalicylowym (ASA)(7), procent krwotoków do-
mózgowych, zgonów, a w przypadku monoterapii dodat-
kowo brak znamiennej poprawy w porównaniu z grupą 
kontrolną nie dawały podstaw do stosowania tego leku fi-
brynolitycznego w niedokrwiennym udarze mózgu.
Niemal równolegle prowadzono dwa badania z rt-PA (re-
kombinowany tkankowy aktywator plazminogenu): eu-
ropejskie ECASS (European Cooperative Acute Stroke 
Study) i amerykańskie NINDS (National Institute of Neu-
rological Disorders and Stroke rt-PA Stroke Study). Pierw-
sze z nich, w którym rt-PA włączano w ciągu 6 godzin od 
początku objawów udaru (w dawce 1,1 mg/kg masy ciała), 
również wiązało się ze zbyt dużym odsetkiem wewnątrz-
mózgowych powikłań krwotocznych(8).
Przełom w  leczeniu ostrej fazy udaru za pomocą leku 
trombolitycznego przyniosły wyniki badania NINDS. 
W tym przypadku rt-PA stosowano w dawce 0,9 mg/kg 
masy ciała, ale w oknie czasowym do 3 godzin. W ocenie 
statystycznej niemal wszystkie uwzględnione parametry 
wypadły znamiennie lepiej po leczeniu rt-PA niż w grupie 

kontrolnej (placebo). Odsetek objawowych wewnątrz-
mózgowych krwotoków w ciągu 36 godzin był wprawdzie 
10-krotnie wyższy w grupie leczonej rt-PA, lecz śmiertel-
ność w tej grupie okazała się niższa (choć nieznamiennie 
statystycznie)(9). Rezultaty badania stały się podstawą do 
wdrożenia terapii rt-PA podawanego dożylnie w trakcie 
3-godzinnego okna terapeutycznego. Omawiana terapia 
była (i jest) uwarunkowana licznymi dodatkowymi kryte-
riami, stąd zwłaszcza w pierwszych latach po rejestracji le-
czono w ten sposób stosunkowo niewielu chorych.
Protokół postępowania terapeutycznego z badania NINDS 
zaczął funkcjonować jako standard postępowania w więk-
szości krajów na świecie – z roku na rok systematycznie 
wzrastał odsetek chorych z udarem niedokrwiennym le-
czonych trombolitycznie. Jednak 3-godzinne okno tera-
peutyczne wiązało się ze stosunkowo małym odsetkiem 
pacjentów z udarem trafiających do szpitali, których zgod-
nie z zasadami zaaprobowanymi przez FDA i EMEA moż-
na by leczyć trombolitycznie.
Duże nadzieje na zwiększenie odsetka pacjentów z uda-
rem kwalifikujących się do takiego leczenia pokładano 
w postępie europejsko-australijsko-azjatyckiego badania 
ECASS-II (Second European-Australasian Acute Stroke 
Study). Zredukowano dawkę leku z 1,1 (dawka stosowa-
na w ECASS) do 0,9 mg/kg masy ciała, ale i tym razem 
podano go w ciągu pierwszych 6 godzin udaru niedo-
krwiennego. Niestety, i w tym badaniu nie wykazano kli-
nicznych korzyści z leczenia trombolitycznego (poza ana-
lizą post hoc podgrupy leczonych), a ponad dwukrotnie 
większy procent krwotoków mózgowych nie dawał pod-
staw do aplikowania leku w tym dość szerokim oknie 
czasowym(10).
Ostrożniejszym podejściem wykazał się zespół projektu-
jący i prowadzący badanie ATLANTIS(11), w którym oce-
niano skuteczność leczenia trombolitycznego za pomo-
cą rt-PA podjętego w czasie 3–5 godzin od pojawienia się 
objawów niedokrwiennego udaru mózgu. Nie wykazano 
jednak znamiennej różnicy w zakresie odniesionych ko-
rzyści między grupą leczoną rt-PA a tą otrzymującą pla-
cebo. Co więcej, dwukrotnie wyższa śmiertelność (zwią-
zana z krwotokami) wśród osób aktywnie leczonych była 
dodatkowym argumentem za brakiem uzasadnienia tera-
pii za pomocą rt-PA pacjentów w przedziale 3–5 godzin 
od początku udaru.
Znaczne przyspieszenie wzrostu odsetka pacjentów z uda-
rem niedokrwiennym mózgu leczonych trombolitycz-
nie udało się uzyskać dzięki rezultatom badania ECASS 
III (European Cooperative Acute Stroke Study III), oce-
niającego efekt leczenia trombolitycznego wdrożonego 
w czasie 3–4,5 godziny od początku udaru. Potwierdzo-
no znamienną statystycznie różnicę w skuteczności lecze-
nia między grupą otrzymującą rt-PA a grupą dostającą 
placebo(12). Wprawdzie częstość powikłań krwotocznych, 
w tym krwotoków wewnątrzczaszkowych, była w gru-
pie z rt-PA większa, nie wpłynęło to jednak na śmiertel-
ność, zbliżoną w obu grupach. Kiedy dokonano analizy 
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skuteczności w podgrupach populacji badanej, okaza-
ło się, iż leczenie jest równie efektywne wśród pacjentów 
młodszych i starszych (po 65. roku życia), a także nieza-
leżne od stopnia ciężkości udaru przed zastosowaniem 
leczenia(13). Ponadto częstość występowania objawowe-
go krwawienia wewnątrzczaszkowego była niezależna 
od wcześniejszego leczenia antyagregacyjnego i od czasu, 
jaki upłynął od pierwszych objawów udaru do momentu 
podjęcia terapii. Wśród pacjentów w wieku 65 lat i star-
szych okazała się jednak większa niż wśród osób przed 
65. rokiem życia(13).
Okno terapeutyczne obejmujące wcześniej 3 godziny, a te-
raz już 4,5 godziny od początku udaru mózgu zweryfi-
kowanego w tomografii komputerowej jako udar niedo-
krwienny nie budzi już większych kontrowersji – choć 
wiadomo, że im później zostanie zastosowane leczenie 
trombolityczne, tym mniejsze są szanse na poprawę stanu 
neurologicznego, czyli m.in. na powrót sprawności moto-
rycznej. Przedziałem czasowym, o który obecnie „toczy się 
bój”, jest okres pogranicza witalności niedokrwionej pa-
renchymy mózgowej. Biorąc pod uwagę fakt czasowe-
go istnienia penumbry, czyli „strefy półcienia” w obsza-
rze niedokrwienia mózgu, stworzono koncepcję badania 
skuteczności leczenia trombolitycznego opartego właśnie 
na tym zjawisku, a nie na bezwzględnym czasie, który 
upłynął od początku udaru. Rekrutacja pacjentów odby-
wała się na podstawie dysproporcji wolumetrycznej mię-
dzy obszarem już uszkodzonym, uwidocznionym w DWI 
MRI, a rejonem niedokrwionym, ale jeszcze w części ży-
wym (perfusion-diffusion mismatch). Właśnie obszar pe-
numbry – tkanki nerwowej niedokrwionej, ale po reka-
nalizacji mogącej jeszcze odzyskać funkcje – był celem 
strategii badania EPITHET (Echoplanar Imaging Throm-
bolytic Evaluation Trial). Leczenie rt-PA w przypadkach 
znaczącego mismatch wiązało się, wprawdzie nie znamien-
nie, ale na granicy znamienności statystycznej (p < 0,054), 
z mniejszym poszerzeniem się w pierwszych godzinach 
udaru obszaru zniszczonego przez niedokrwienie, ale re-
perfuzja w obszarze zawału korelowała wysoce znamien-
nie z ograniczeniem wzrostu strefy zawału oraz z poprawą 
stanu neurologicznego i końcowego stanu funkcjonalne-
go pacjentów(14).
Podobne wyniki uzyskano w grupie pacjentów wyselek-
cjonowanych pod względem wielkości penumbry w bada-
niu DIAS (Desmoteplase in Acute Ischemic Stroke), któ-
re dopuszczało leczenie nawet do 9 godzin od początku 
udaru mózgu(15), oraz w badaniu DEDAS (Dose Escala-
tion of Desmoteplase for Acute Ischemic Stroke), do któ-
rego kwalifikowano pacjentów na tej samej zasadzie, choć 
między 4. a 8. godziną objawów udaru(16). Znamiennego 
statystycznie efektu leczenia nie wykazano jednak w ba-
daniu DIAS-2(17), prowadzonym również w przedziale 
3–9 godzin od pojawienia się objawów udaru, ale przy-
czyn takich rezultatów upatruje się w metodologii ba-
dania. W  ostatnich trzech wymienionych badaniach, 
w których przy uwzględnieniu wyniku MRI znacząco 

rozszerzono okno terapeutyczne, nie zastosowano jed-
nak (jak w poprzednich) alteplazy, ale nieco nowszy lek 
trombolityczny – desmoteplazę, czyli białko śliny nieto-
perza Desmodus rotundus. Leku tego nie zarejestrowano 
jednak na razie ani w Europie, ani w Ameryce Północnej 
do rutynowego leczenia trombolitycznego niedokrwien-
nego udaru mózgu.
Rozszerzenie okna terapeutycznego to jeden z celów; dru-
gim jest utrzymanie najłatwiejszej, dożylnej drogi poda-
nia leku, co stanowi warunek uniwersalności i gwaran-
tuje powszechność stosowania terapii fibrynolitycznej. 
Cele te udało się pogodzić w badaniu IST-3 (Third In-
ternational Stroke Trial), którego wyniki opublikowa-
no w 2012 roku(18). Dotyczyło ono pierwszych 6 godzin 
od początku udaru, ale w centrum zainteresowania zna-
lazł się przedział czasowy 4,5–6 godzin. Choć wyniki nie 
były przełomowe, utrwaliły pogląd, że leczenie tromboli-
tyczne do 6 godzin od początku niedokrwiennego udaru 
mózgu zmniejsza niepełnosprawność w okresie 6 miesię-
cy, w którym to czasie dokonywano oceny – choć nie wy-
kazano jednoznacznej przewagi leczenia nad nieleczeniem 
w tym interwale czasowym ostrej fazy udaru. Leczenie 
może jednak przynieść wymierną poprawę stanu neuro-
logicznego i niepełnosprawności u części chorych. U pa-
cjentów starszych, po 80. roku życia, obserwowano lepsze 
wyniki późnego leczenia trombolitycznego niż u młod-
szych. Śmiertelność w grupie leczonej rt-PA była wpraw-
dzie nieznacznie wyższa w pierwszych 7 dniach po poda-
niu leku, lecz w przedziale 7 dni – 6 miesięcy okazała się 
mniejsza w grupie z rt-PA, a w ocenie łącznej po 6 miesią-
cach nie odnotowano różnic w śmiertelności między gru-
pą aktywnie leczoną a grupą kontrolną. Ponadto wykaza-
no, że pacjenci zarówno z małym (NIHSS <5), jak i dużym 
(NIHSS >25) deficytem neurologicznym odnoszą korzyść 
z leczenia trombolitycznego. Późniejsza analiza badania 
IST-3 w odniesieniu do wyników z 18 miesięcy po lecze-
niu ostrej fazy udaru w czasie 6 godzin od początku obja-
wów nadal wykazywała brak różnic w śmiertelności w po-
równywanych grupach, ale jednocześnie – istotną poprawę 
w odniesieniu do funkcjonalnego stanu klinicznego i oce-
ny jakości życia związanej ze stanem zdrowia(19).
Ważnym źródłem informacji o bezpieczeństwie i  sku-
teczności leczenia trombolitycznego stało się badanie ob-
serwacyjne/rejestr leczonych SITS-MOST. Siłę argumen-
tów gwarantowała bardzo duża łączna liczba pacjentów 
z 285 ośrodków prowadzących rejestr. Wyniki oceny le-
czenia podjętego w pierwszych 3 godzinach były jedno-
znacznie pozytywne – udowodniły bezpieczeństwo i sku-
teczność terapii, jej przewagę nad nieleczeniem(20). Ocena 
danych z tego samego okresu odnoszących się do leczenia 
wdrożonego w czasie 3–4,5 godziny potwierdziła bezpie-
czeństwo metody(21). Analiza przypadków 23 942 pacjen-
tów, których liczba znacząco wzrosła po opublikowaniu 
w 2008 roku wyników badania ECASS III i wśród któ-
rych 2376 osób było leczonych w przedziale 3–4,5 godzin 
od początku udaru, wykazała wprawdzie nieco mniej 
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korzyści w tym przedziale niż w pierwszych 3 godzinach, 
ale jednoznacznie wskazała na możliwości odniesienia ko-
rzyści przez pacjentów, którzy „nie zmieścili się” w 3-go-
dzinnym oknie terapeutycznym, i rekomendowała to le-
czenie(22). Podobne wnioski płynęły z metaanalizy badań 
ECASS, ATLANTIS, NINDS i EPITHET – dotyczącej 
łącznie 2775 chorych – w której polecano dożylne lecze-
nie trombolityczne do 4,5 godziny(23).
Największa dotychczasowa metaanaliza wyników badań 
klinicznych (NNINDS, ECASS I, ECASS II, ECASS III, 
ATLANTIS, EPITHET, IST-3; 6756 chorych) potwierdzi-
ła nie tylko bezwzględną korzyść z leczenia trombolitycz-
nego zastosowanego w pierwszych 3 godzinach udaru, lecz 
także korzyść z leczenia późniejszego, podjętego 4,5–6 go-
dzin od początku incydentu. Między 3. a 6. miesiącem ko-
rzyść ta była obarczona większym o 2% ryzykiem zgonu 
z powodu krwawienia śródczaszkowego, co jednak kom-
pensowała mniejsza niepełnosprawność u  10% leczo-
nych w pierwszych 3 godzinach i u 5% leczonych w czasie 
3–4,5 godziny(24). Wyniki te stały się podstawą do wykre-
ślenia na nowo krzywej korzyści klinicznych w odnie-
sieniu do czasu zastosowania leczenia trombolitycznego 
w niedokrwiennym udarze mózgu.
W kontekście dożylnego leczenia trombolitycznego warto 
jeszcze napomknąć o opublikowanych w ostatnim czasie 
wynikach badania z najnowszym środkiem – tenektepla-
zą, którą stosowano w 4,5-godzinnym oknie terapeutycz-
nym. Jej skuteczność porównywano z działaniem altepla-
zy. Wykazano, iż bezpieczeństwo, tolerancja i skuteczność 
obu leków są porównywalne(25).
Leczenie dożylne z użyciem rt-PA można wspomagać za 
pomocą metody niefarmakologicznej – ultradźwięków. 
Zastosowanie wiązki fal akustycznych skupionych na 
miejscu, gdzie skrzeplina zamyka światło naczynia mó-
zgowego, zwiększa prawdopodobieństwo rozpuszczenia/
rozbicia tej skrzepliny i udrożnienia naczynia. Wykaza-
ły to: badanie CLOTBUST(26), badanie Eggersa i wsp.(27) 
i badanie TRUMBI(28). Charakteryzowały się one różnym 
stopniem rekanalizowania tętnicy mózgowej. Na nieko-
rzyść wymienionych badań (zwłaszcza ostatniego z nich, 
które przerwano) działało zwiększenie ryzyka wewnątrz-
czaszkowych powikłań krwotocznych.
Choć dożylne podanie leku fibrynolitycznego jest łatwe, 
wygodne i możliwe w każdym oddziale lub pododdziale 
udarowym, będącym z założenia jednostką certyfikowa-
ną do leczenia trombolitycznego, od dawna rozważano po-
dawanie środka rozpuszczającego skrzeplinę bezpośrednio 
do naczynia mózgowego lub szyjnego zamkniętego przez 
skrzeplinę, najlepiej tuż przy miejscu zamknięcia świa-
tła tętnicy. Dzięki temu dałoby się znacząco zredukować 
dawkę zastosowanego leku – jego stężenie, nawet przy ma-
łej dawce, byłoby bowiem w pożądanym miejscu działa-
nia, czyli w miejscu zamknięcia światła tętnicy, względnie 
duże. Okazałoby  się większe niż przy podaniu dożyl-
nym, gdy lek rozcieńcza się w całym krążeniu systemo-
wym i dociera do celu leczenia już w stężeniu niewielkim. 

Założenie, że lek (lokalnie stężony) podany bezpośred-
nio w miejsce, gdzie tkwi skrzeplina, będzie bardziej sku-
teczny, jest w pełni racjonalne, gdyż większe dawki środ-
ka trombolitycznego rozpuszczają skrzeplinę łatwiej niż 
mniejsze. Mniejsza dawka wprowadzona do krążenia 
oznacza z kolei mniejsze ryzyko ogólnoustrojowych krwa-
wień, które wprawdzie nie są tak groźne jak krwawienia 
wewnątrzczaszkowe, ale również mogą znacząco pogor-
szyć rokowanie. Ponadto lek podany do jednego naczynia 
mózgowego nie będzie już działał w tym stężeniu w innych 
naczyniach mózgowych, a więc zmniejszy ryzyko krwoto-
ku w innych obszarach mózgu niż rejon niedokrwienny, 
leczony w sposób celowany.
W dwóch badaniach – PROACT I i PROACT II – podjęto 
próby leczenia niedokrwiennego udaru mózgu środkiem 
trombolitycznym podawanym dotętniczo. W pierwszym 
badaniu używano urokinazy(29), w drugim – prouroki-
nazy(30). Procedurę lokalnego, dotętniczego aplikowania 
leku rozpoczynano w czasie do 6 godzin od wystąpienia 
objawów udaru. W obu badaniach „cel ataku” stanowi-
ła zamknięta tętnica środkowa mózgu. Badania udo-
wodniły skuteczność tej metody leczenia, ale też wykaza-
ły – wbrew pierwotnym założeniom – zwiększony (nawet 
podwojony) odsetek mózgowych powikłań krwotocznych. 
W PROACT skuteczność pod względem pełnej lub czę-
ściowej rekanalizacji tętnic mózgowych wynosiła tylko 
57,7%, a w PROACT II – 66%.
Wobec braku satysfakcjonujących wyników badań (w od-
niesieniu do wąskiego okna terapeutycznego i odsetka le-
czonych skutecznie, ale i bezpiecznie) nad dożylnym le-
czeniem trombolitycznym oraz niesatysfakcjonującego 
stopnia rekanalizacji naczynia i związanej z tym poprawy 
klinicznej przy miejscowym leczeniu tromboliycznym lo-
giczne było spróbowanie metody łączonej, tj. zastosowa-
nie procedury trombolizy dotętniczej w przypadku bra-
ku uzyskania pożądanego efektu po wcześniejszej próbie 
trombolizy dożylnej.
Jednym z pierwszych badań klinicznych o takim podej-
ściu metodologicznym było EMS (Emergency Manage-
ment of Stroke). W ciągu pierwszych 3 godzin ostrej fazy 
udaru mózgu chorych leczono albo przez dożylne podanie 
rt-PA, albo terapią łączoną: najpierw podawano rt-PA do-
żylnie, a zaraz potem – dotętniczo. Grupa pacjentów była 
mała, ale zarówno wyniki bezpieczeństwa obu strategii 
leczenia, jak i ich skuteczność w zakresie poprawy stanu 
neurologicznego nie różniły się znamiennie, mimo częst-
szej i większego stopnia rekanalizacji zamkniętego naczy-
nia(31). Podobny protokół do poprzedniego miało badanie 
IMS (Interventional Management of Stroke Study), acz-
kolwiek dawka dożylnie podanego rt-PA była mniejsza 
niż standardowo, bo tylko 0,6 mg/kg masy ciała, a wyni-
ki badań terapii łączonej odnoszono do wyników badania 
NINDS(32). Różnice w obu podejściach terapeutycznych nie 
okazały się znamienne statystycznie. W kolejnym badaniu 
z tej serii – IMS II – wprowadzono istotną różnicę meto-
dologiczną, gdyż pacjenci leczeni początkowo dożylnym 
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podaniem rt-PA (także w mniejszej dawce niż standardo-
wa) zostali później poddani dotętniczemu leczeniu trom-
bolitycznemu z dodatkowym wpływem ultradźwięków 
(generowanych z końcówki cewnika wewnątrznaczynio-
wego) lub bez niego(33). Wyniki leczenia kombinowanego 
były nieco lepsze od wyników grupy otrzymującej placebo 
w badaniu NINDS. Trzecie z badań, czyli IMS III, miało 
za zadanie porównać skuteczność terapii łączonej (dożyl-
nej z dotętniczą) za pomocą rt-PA ze skutecznością kla-
sycznego dożylnego podania rt-PA(34). Nie wykazano zna-
miennych różnic między metodami.
Ze względu na brak znaczących i spektakularnych suk-
cesów w dotętniczym leczeniu trombolitycznym i lecze-
niu kombinowanym powstał nowy kierunek badań nad 
poprawą stanu klinicznego chorych w ostrej fazie uda-
ru – za pomocą urządzeń mechanicznych, mających za 
zadanie usunięcie skrzepliny ze światła zamkniętej tęt-
nicy. Jednym z  pierwszych urządzeń do mechanicz-
nej trombektomii był MERCI (Mechanical Embolus Re-
moval in Cerebral Ischemia). Dwa badania (MERCI(35) 
i Multi-MERCI(36)) z dwiema odmianami tego urządze-
nia – o nieco innym zakończeniu cewnika, który miał 
służyć jako „korkociąg” wyciągający skrzeplinę z na-
czynia – prowadzono na chorych w ostrej fazie udaru, 
z wyjątkowo dużym, bo aż 8-godzinnym oknem tera-
peutycznym. Pierwsze z badań wykazało 48-procentowy 
wskaźnik rekanalizacji naczynia mózgowego zamknię-
tego przez skrzeplinę; różnice w  poprawie klinicznej 
i śmiertelności między pacjentami „zrekanalizowanymi” 
a „niezrekanalizowanymi” okazały się wysoce znamien-
ne statystycznie. Badanie Multi-MERCI było nastawione 
na porównanie skuteczności w rekanalizacji i poprawie 
stanu klinicznego po wykonaniu trombektomii jednym 
z dwóch rodzajów cewników/„retriwerów” z dodatkowym 
dotętniczym leczeniem trombolitycznym albo bez niego. 
Wykazano przewagę urządzenia nowej generacji nad „re-
triwerem” poprzedniego typu w stopniu udrażniania tęt-
nic, zwłaszcza gdy pierwsze z wymienionych stosowano 
łącznie z metodą dotętniczej trombolizy. Różnice klinicz-
ne nie były jednak znamienne statystycznie.
Innym urządzeniem służącym do mechanicznego usu-
wania skrzeplin jest system PENUMBRA(37). Jego dzia-
łanie polega na rozbiciu skrzepliny na drobniejsze frag-
menty, a następnie ich aspiracji do cewnika naczyniowego. 
Dwa badania kliniczne z systemem PENUMBRA, Penum-
bra Phase 1 Stroke Trial(37) oraz Penumbra Pivotal Stroke 
Trial(38), oba z 8-godzinnym oknem terapeutycznym, wy-
kazały, że w przypadku znacznej części pacjentów meto-
da jest bezpieczna i skuteczna. Pewną obawę budzi sama 
koncepcja pierwotnego rozdrobnienia skrzepliny, ponie-
waż jej fragmenty mogą popłynąć dalej, do naczyń mózgu 
o mniejszej średnicy.
Kolejnym pomysłem na trombektomię były urządze-
nia przypominające stenty, czyli „stent-retriwery”. Jeden 
z nich to system TREVO, zastosowany w badaniu Trom-
bectomy Revascularisation of Large Vessel Oclusion in AIS 

(TREVO 2), porównującym jego skuteczność ze skutecz-
nością urządzenia MERCI(39). Jeśli chodzi o zdolność re-
kanalizacji i poprawy funkcjonalnego stanu klinicznego 
(zmodyfikowana skala Rankina, mRS), TREVO wypadło 
znamiennie statystycznie lepiej niż MERCI.
Drugi z nowych „stent-retriwerów”, SOLITAIRE (Solitaire 
Flow Restoration Device), również był badany pod wzglę-
dem stopnia rekanalizacji, bezpieczeństwa i efektu klinicz-
nego w odniesieniu do systemu MERCI, tak jak w badaniu 
TREVO 2, w oknie terapeutycznym 8 godzin od począt-
ku udaru niedokrwiennego. Okazało się, że system SOLI-
TAIRE ma znaczącą przewagę nad MERCI pod względem 
każdego z badanych parametrów(40), a co za tym idzie – 
najlepiej rokuje na szersze użycie w praktyce klinicznej.
Wysoka ocena systemu SOLITAIRE jako „stent-retriwe-
ru” została potwierdzona w badaniu, które porównywa-
ło jego skuteczność z efektami leczenia trombolitycznego 
rt-PA(41). Zarówno w zakresie rewaskularyzacji bliższych 
odcinków tętnicy środkowej mózgu, jak i funkcjonalnej 
poprawy pacjentów system „stent-retriwer” okazał się 
lepszy.
W 2013 roku wiele kontrowersji wzbudziły długo oczeki-
wane wyniki badań klinicznych: IMS III (Interventional 
Management of Stroke)(42), MR RESCUE(43) oraz SYNTHE-
SIS EXPANSION(44). Pierwsze z nich porównywało skutecz-
ność dożylnie podawanego rt-PA z następczo stosowanym 
wewnątrznaczyniowym podaniem leku przez cewnik z le-
czeniem rt-PA wyłącznie dożylnym. Okno terapeutyczne 
wynosiło 3 godziny. Nie wykazano znamiennych różnic 
między leczonymi grupami w zakresie głównego ocenia-
nego parametru – funkcjonalnej sprawności ocenianej 
w mRS. Do badania MR RESCUE pacjentów kwalifikowa-
no na podstawie dostatecznie dużego obszaru penumbry, 
ocenianego w MRI lub CT. Porównywano skuteczność le-
czenia wewnątrznaczyniowego (trombektomii) za pomocą 
systemu MERCI lub PENUMBRA System w 8-godzinnym 
oknie terapeutycznym z wynikami leczenia standardowego 
(iv. rt-PA). Także w tym badaniu nie zaobserwowano istot-
nych statystycznie różnic w zakresie stanu funkcjonalnego 
leczonych pacjentów (ocenianego w mRS), aczkolwiek roz-
miar zawału w grupie leczonej wewnątrznaczyniowo był 
znamiennie mniejszy niż u pacjentów leczonych standar-
dowo. Trzecie z badań – SYNTHESIS Expansion – miało 
na celu porównanie skuteczności dożylnego leczenia trom-
bolitycznego w czasie 4,5 godziny od początku objawów do 
efektów terapii naczyniowej (dotętniczego podania rt-PA, 
embolektomii, rozdrobnienia skrzepliny lub metody łączo-
nej) stosowanej w 6-godzinnym oknie terapeutycznym. 
I w tym badaniu nie stwierdzono przewagi leczenia poje-
dynczą lub łączoną metodą wewnątrznaczyniową w odnie-
sieniu do skutków leczenia systemowego. Wszystkie wy-
mienione badania kliniczne wykazywały jednak liczne 
niedociągnięcia metodologiczne, dotyczące zarówno eta-
pu planowania badań, jak i ich prowadzenia.
Dużym przełomem okazały się za to trzy badania opu-
blikowane w ostatnich miesiącach, a nawet tygodniach: 
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MR CLEAN(45), EXTEND-IA(46) i ESCAPE(47). Badanie 
MR CLEAN porównywało efekty leczenia wewnątrz-
naczyniowego (rt-PA lub trombektomią) w stosunku do 
efektów standardowej, dożylnej terapii rt-PA. Okno tera-
peutyczne dla leczenia wewnątrznaczyniowego wynosi-
ło 6 godzin. Badanie wykazało, że metody wewnątrzna-
czyniowe są bezpieczne i skuteczne. W zakresie poprawy 
funkcjonalnej, ocenianej mRS, przyniosły większe ko-
rzyści niż standardowe, dożylne leczenie trombolityczne. 
W badaniu EXTEND-IA oceniano leczenie najpierw do-
żylnie podanym rt-PA, a potem, jeśli były do tego wskaza-
nia – dodatkowo leczenie wewnątrznaczyniowe systemem 
SOLITAIRE, w porównaniu z samym leczeniem dożylnym 
rt-PA. Okno terapeutyczne dla obu trybów postępowania 
wynosiło 4,5 godziny. Wszyscy pacjenci mieli potwier-
dzone badaniami neuroobrazowymi niedrożność tętnicy 
szyjnej wewnętrznej lub tętnicy środkowej mózgu, znacz-
ny obszar penumbry i objętość rdzenia niedokrwienia nie 
większą niż 70 ml. Pacjenci leczeni trombektomią lub sys-
temem SOLITAIRE mieli lepszą reperfuzję mózgu, wyka-
zywali wcześniejszą poprawę neurologiczną i lepszy stan 
funkcjonalny. W związku z dobrymi wynikami nie kon-
tynuowano badania po uzyskaniu danych od 70 leczonych 
osób. Badanie ESCAPE różniło się od dwóch poprzednich 
przede wszystkim bardzo dużym oknem terapeutycznym 
dla procedur wewnątrznaczyniowych, wynoszącym 12 go-
dzin, i porównywało efekty leczenia skojarzonego (połą-
czonego dożylnego leczenia trombolitycznego i późniejszej 
trombektomii) z leczeniem wyłącznie przez standardowe, 
dożylne podanie rt-PA. Kwalifikowani pacjenci mieli za-
mknięty bliższy odcinek w zakresie wewnątrzczaszkowe-
go krążenia w dorzeczu tętnicy szyjnej, nie mogli zaś mieć 
dużej objętości rdzenia zawału w obszarze niedokrwie-
nia ani braku krążenia obocznego. W grupie leczonej we-
wnątrznaczyniowo oceniane parametry, takie jak czas do 
pierwszej reperfuzji, niezależność funkcjonalna (oceniana 
mRS), a także śmiertelność, wypadły korzystniej. To bada-
nie, podobnie jak poprzednie, zostało przerwane w związ-
ku z uzyskaniem bardzo dobrych wyników przed plano-
wanym ukończeniem.
Badania, których wyniki ukazały się w ostatnich tygo-
dniach, znacząco różniły  się od badań, również tych 
z zastosowaniem technik wewnątrznaczyniowych, któ-
re zakończono dwa lata temu; te późniejsze były lepiej za-
projektowane i przeprowadzone. Wydaje się więc, że naj-
bliższe lata będą okresem rozwoju wyspecjalizowanych 
centrów interwencyjnego leczenia udarów, w  których 
neurolodzy, wspólnie z radiologami neurointerwencyjny-
mi, coraz częściej będą stosować zawansowane procedury 
wewnątrztętnicze. Pozwoli to skuteczniej leczyć znacznie 
większą liczbę chorych w ostrym okresie niedokrwiennego 
udaru mózgu, a przewidywany odsetek przeżycia, lepsze-
go stanu neurologicznego i sprawności funkcjonalnej tych 
pacjentów prawdopodobnie okaże się znacząco większy. 
Oczywiście nie znaczy to, że standardowa terapia rt-PA, 
podawana dożylnie, straci na znaczeniu – przeciwnie, 

pozostanie najszybszą i najwygodniejszą metodą leczenia, 
pod warunkiem jednak, że pacjenci będą trafiać do szpi-
tali, oddziałów udarowych albo centrów kompleksowego 
leczenia udarów szybko, w przewidzianym dla tej metody 
oknie terapeutycznym. W każdym przypadku bowiem – 
czy to leczenia dożylnego, czy to leczenia wewnątrzna-
czyniowego – najważniejszym czynnikiem decydującym 
o powodzeniu terapii jest i będzie czas jej zastosowania.
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