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Niniejszy suplement czasopisma Cerebrovascular Diseases,
przet³umaczony obecnie na jêzyk polski, zawiera pe³n¹ wersjê
pierwszej edycji Zaleceñ Postêpowania w Udarze Mózgu,
opracowanych przez ekspertów Europejskiej Inicjatywy Udarowej (EUSI). Skrócone wersje tego wa¿nego dokumentu
opublikowane zosta³y równie¿ w 2000 roku przez czasopisma
Journal of Neurology i European Journal of Neurology. Wersja ta dostêpna jest tak¿e na stronie internetowej EUSI:
www.eusi-stroke.com. Organizacja EUSI powsta³a jako wyraz wspólnej inicjatywy trzech europejskich towarzystw naukowych zajmuj¹cych siê tematyk¹ udarow¹. W sk³ad Komitetu Wykonawczego EUSI wchodzi po dwóch przedstawicieli
Europejskiej Rady Udarowej (ESC), Europejskiego Towarzystwa Neurologicznego (ENS), oraz Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych (EFNS). Jednym z g³ównych zadañ EUSI jest opracowywanie zaleceñ (rekomendacji) odnoœnie postêpowania diagnostycznego i leczniczego w udarach mózgu. Przedstawiony dokument jest pierwszym przyk³adem takich zaleceñ i w ca³oœci odnosi siê do udaru niedokrwiennego. Zalecenia EUSI opracowane zosta³y wed³ug zasad evidence-based medicine (EBM). St¹d te¿ przy ka¿dej rekomendacji EUSI podany jest tzw. poziom uzasadnienia (dowodu) naukowego w skali od I do IV. Poziom I oznacza najwy¿szy poziom dowodu naukowego, a rekomendacja na tym
poziomie ma pokrycie w wynikach du¿ych randomizowanych
badañ kontrolowanych (RCT). Poziom IV w³aœciwie nie ma
dowodów naukowych, a zalecenia na tym poziomie oparte s¹
o kazuistyczne obserwacje lub tzw. ogólny consensus (mimo
braku dowodów naukowych). Nale¿y podkreœliæ, ¿e tak modne obecnie standardy postêpowania diagnostycznego i leczniczego w ró¿nych chorobach powinny byæ formu³owane w oparciu o rekomendacje posiadaj¹ce najwy¿szy poziom uzasadnienia naukowego (poziom I i II).
Zdajemy sobie sprawê, ¿e miêdzy medycyn¹ naukow¹
(EBM) i jej zaleceniami, a praktyk¹ kliniczn¹ uprawian¹ przez
lekarzy istnieje doœæ du¿a „przerwa” (czyli rozbie¿noœæ). Sytuacja taka wystêpuje zreszt¹ nie tylko w Polsce, ale równie¿
w takich krajach jak USA i Wielka Brytania, gdzie EBM ma
znacznie d³u¿sze tradycje. Ostatnie analizy w³aœnie z tych krajów wskazuj¹, ¿e wiêkszoœæ lekarzy, którzy zajmuj¹ siê leczeniem ostrych udarów mózgu, wci¹¿ nie kieruje siê publikowanymi rekomendacjami naukowymi. Nale¿y przy tym podkreœ-

liæ, ze wspomniane badania RCT, których celem jest dostarczanie dowodów dla EBM, odbywaj¹ siê wed³ug bardzo œcis³ego protoko³u metodycznego i na ogó³ prowadzone s¹ na wyselekcjonowanej jednorodnej grupie pacjentów. Z tych powodów, zbyt czêsto pozytywnych wyników leczenia uzyskanych w RCT nie mo¿na zaobserwowaæ w codziennej praktyce
klinicznej, zw³aszcza u pojedynczego pacjenta. Klasycznym
przyk³adem jest leczenie trombolityczne przy u¿yciu rt-PA,
które mo¿e byæ zastosowane z powodzeniem u zaledwie 5%10% wszystkich chorych z ostrym udarem niedokrwiennym.
Przez dziesi¹tki lat tzw. nihilizm terapeutyczny by³ niemal
obowi¹zuj¹cym kanonem w medycynie udarowej. W ostatnich latach sytuacja zmienia siê doœæ dramatycznie i teraz naukowe zalecenia powinny byæ cenn¹ wskazówk¹ dla lekarzy,
jakich metod leczenia nie warto lub wrêcz nie wolno stosowaæ
u chorych z ostrym udarem niedokrwiennym. Polska jest wci¹¿
krajem, gdzie bez ¿adnego uzasadnienia naukowego stosuje
siê bardzo czêsto: leki rozszerzaj¹ce naczynia, deksametazon,
hemodylucjê i inne niesprawdzone leki. Przedstawiane Zalecenia pokazuj¹ nam ca³¹ prawdê o mo¿liwoœciach wspó³czesnych metod leczenia ostrego udaru niedokrwiennego. Skuteczne s¹ tylko: oddzia³y udarowe (stroke units), leczenie
trombolityczne (w ci¹gu <3h od udaru), aspiryna (minimalny
efekt) i heparyna (tylko u niektórych chorych). Znacznie lepiej
wygl¹da sytuacja w dziedzinie profilaktyki pierwotnej i prewencji wtórnej udarów niedokrwiennych. Tutaj równie¿ przestrzeganie zaleceñ naukowych okazuje siê bardzo przydatne.
Na przyk³ad nie ka¿dy chory ze zwê¿eniem têtnicy szyjnej
wewnêtrznej wymaga od razu zabiegu endarterektomii.
Niektóre zalecenia EUSI (opublikowane w 2000 roku), wymagaj¹ ju¿ teraz aktualizacji, co z pewnoœci¹ nast¹pi niebawem. Sta³o siê tak za spraw¹ nowych prób klinicznych (RCT),
których wyniki opublikowano w ostatnich miesi¹cach. Przyk³adem mog¹ byæ zalecenia odnoœnie hormonalnej terapii
zastêpczej, stosowania statyn, oraz leczenia hipotensyjnego
w prewencji wtórnej udarów niedokrwiennych. Spodziewamy
siê, ¿e uaktualniona i uzupe³niona wersja Rekomendacji EUSI
uka¿e siê jeszcze w 2002 roku. Mamy nadziejê, ze nowa wersja uka¿e siê tak¿e w polskim t³umaczeniu. Obecne polskie
wydanie Rekomendacji EUSI by³o mo¿liwe dziêki pomocy ze
strony Sanofi-Synthelabo Polska, za co w imieniu EUSI bardzo dziêkujê.
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Organizacja opieki udarowej:
edukacja, oddziały udarowe i rehabilitacja
Markku Kaste, Tom Skyhoj Olsen, Jean-Marc Orgogozo, Julien Bogousslavsky,
Werner Hacke w imieniu Komitetu Naukowego EUSI

Wstęp
Coraz czêœciej udar mózgu uznawany jest za jedn¹
z g³ównych przyczyn chorobowoœci i umieralnoœci na
œwiecie. W porównaniu z leczeniem innych chorób koszty poniesione na leczenie udaru mózgu nale¿¹ do
najwiêkszych. Najczêstszym typem udaru mózgu jest
udar niedokrwienny, który stanowi ponad 80% wszystkich udarów [Bonita, 1992]. W ci¹gu ostatnich dziesiêcioleci zmienia³o siê podejœcie do leczenia udaru
mózgu i obecnie udar zaliczany jest do stanów zagro¿enia zdrowia i ¿ycia. W postêpowaniu z chorym
z udarem niedokrwiennym do metod o udowodnionej
skutecznoœci zaliczamy opiekê w fazie ostrej, przewlek³ej oraz rehabilitacjê w warunkach wyspecjalizowanych oddzia³ów, a tak¿e leczenie „rewaskularyzacyjne”.
W ostatnich latach kilkakrotnie publikowano zalecenia oraz wytyczne postêpowania w udarze niedokrwiennym [Asplund i wsp. 1993; Brainin i wsp., 1997;
Aboderin i wsp., 1996; Adams i wsp., 1994; The European Ad Hoc Consensus Group, 1996; 1997; Billier
i wsp., 1998; Einhäupl i wsp., 1999; Feinberg i wsp.,
1994; Goerlick i wsp., 1999; Report on Pan European
Consensus Meeting on Stroke Management, 1995;
WHO Task Force on Stroke and other Cerebrovascular
Disorders, 1989]. Przedstawiane obecnie rekomendacje
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Tabela 1. Definicje poziomu dowodu naukowego dla
poszczególnych rekomendacji. Zmodyfikowane według
Adams i wsp. [1994]
Poziom I: najwyższy
1. Główne punkty końcowe z randomizowanych, podwójnie
ślepych, kontrolowanych badań klinicznych o odpowiedniej
mocy statystycznej
2. Właściwie przeprowadzona metaanaliza randomizowanych badań
Poziom II: pośredni
1. Randomizowane, ale niezaślepione badania
2. Małe randomizowane badania
3. Dodatkowe punkty końcowe z dużych randomizowanych
badań
Poziom III: niższy
1. Badania prospektywne z równoległą lub historyczną grupą
kontrolną
2. Analizy post hoc badań randomizowanych
Poziom IV: nieokreślony
1. Małe badania bez grupy kontrolnej i kazuistyka
2. Ogólny consensus mimo braku dowodu naukowego z kontrolowanych badań

zosta³y opracowane przez European Stroke Initiative,
która obejmuje trzy g³ówne europejskie organizacje
o profilu ogólno-neurologicznym oraz udarowym – The
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European Neurological Society (ENS) oraz The European Federation of Neurological Society EFNS, The
European Stroke Council reprezentuj¹cy tak¿e The
European Stroke Conference. Autorzy rekomendacji
przedstawiaj¹ zarówno przegl¹d ustalonych oraz szeroko stosowanych strategii terapeutycznych jak równie¿
ocenê nowych metod postêpowania, które s¹ nadal
przedmiotem badañ. W tabeli 1 zawarto definicje poziomów dowodu naukowego, na których opieraj¹ siê
autorzy tych rekomendacji.

Edukacja
Edukacja spo³eczna
Wielu pacjentów oraz ich rodziny pomimo wysokiej
œmiertelnoœci oraz chorobowoœci zwi¹zanej z udarem
nie potrafi¹ rozpoznaæ objawów udaru mózgu ani nie
zdaj¹ sobie sprawy z koniecznoœci wdro¿enia szybkiego
leczenia. Za opóŸnienie w docieraniu chorych do szpitala odpowiedzialnych jest wiele czynników. The National
Stroke Association okreœla, ¿e 40% obywateli Stanów
Zjednoczonych nie zna objawów zapowiadaj¹cych udar
mózgu, a jedynie 1% jest œwiadoma tego, ¿e udar mózgu
jest jedn¹ z g³ównych przyczyn œmierci [Goerlick i wsp.,
1999]. W Niemczech jedynie 5% populacji jest œwiadoma objawów zapowiadaj¹cych wyst¹pienie udaru mózgu, dla porównania objawy zawa³u serca s¹ znane wœród
50% populacji.
Jest to spowodowane miêdzy innymi brakiem uœwiadomienia zarówno pacjenta, jak i rodziny w problematyce udaru mózgu, zwlekaniem w szukaniu szybkiej
pomocy, stawianiem niew³aœciwego rozpoznania przez
s³u¿by paramedyczne oraz zachowawczym podejœciem
personelu medycznego oraz lekarzy rodzinnych do
problematyki udaru mózgu. Fakty te podkreœlaj¹ znaczenie koniecznoœci nieustannego prowadzenia programu edukacyjnego. W kilku pracach udokumentowano
korzyœæ p³yn¹c¹ z medialnych kampanii edukacyjnych
ukierunkowanych na zwiêkszenie œwiadomoœci spo³eczeñstwa problematyk¹ udarow¹ [The European Ad
Hoc Consensus Group, 1996; Albers i wsp., 1992; Barsan i wsp., 1993; 1994]. Programy edukacyjne mog¹
byæ obszerne i obejmowaæ wywiady radiowe i telewizyjne, publikacje prasowe oraz – na szczeblu lokalnym
– wyk³ady dla lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy ratownictwa medycznego a tak¿e wysy³anie materia³ów
edukacyjnych poczt¹. Do g³ównych celów publicznej
kampanii edukacyjnej nale¿y sk³onienie spo³eczeñstwa
56
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do dzia³ania i umo¿liwienie szybkiego rozpoznawania
objawów udaru mózgu, uœwiadomienie znaczenia szybkiego transportu chorego przez odpowiednie s³u¿by do
szpitala w celu rozpoczêcia w³aœciwego postêpowania
specjalistycznego. Szukanie porady u lekarza pierwszego kontaktu mo¿e opóŸniaæ hospitalizacjê i rozpoczêcie specjalistycznego leczenia. Podsumowuj¹c,
mo¿na powiedzieæ, ¿e uœwiadamianie spo³eczeñstwa
w zakresie tematyki udaru mózgu jest jednym z najwa¿niejszych elementów publicznej edukacji medycznej.
Edukacja œrodowiska medycznego
Grupy zawodowe, które powinny byæ bezpoœrednio
zaanga¿owane i w³¹czone w opiekê nad chorymi z udarem mózgu to lekarze oraz technicy medycyny ratunkowej, lekarze innych specjalnoœci, w tym tak¿e lekarze
rodzinni, pielêgniarki i personel paramedyczny. W wielu
krajach europejskich opieka nad chorymi z udarem
mózgu nale¿y do neurologów, a oddzia³y udarowe czêsto stanowi¹ czêœæ oddzia³ów neurologicznych. Jednak¿e
specjaliœci takich dziedzin, jak choroby wewnêtrzne,
medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna oraz geriatria, mog¹ równie¿ braæ udzia³ w leczeniu pacjentów z
udarem mózgu. Obecnie w niektórych krajach europejskich ze wzglêdu na ma³¹ liczbê neurologów oraz lekarzy specjalizuj¹cych siê w leczeniu udaru mózgu wielu
chorych pozostaje pod opiek¹ lekarzy nie maj¹cych
doœwiadczenia w opiece udarowej. Lekarze pierwszego
kontaktu nie stanowi¹ obecnie docelowej grupy dla
kampanii edukacyjnej, chocia¿ powiêkszanie zasobów
wiedzy na temat udaru mózgu jest wa¿ne ze wzglêdu na
rolê, jak¹ spe³niaj¹ ci lekarze w prowadzeniu profilaktyki wtórnej rozpoczêtej po przebyciu ostrej fazy udaru.
Postawienie niew³aœciwego rozpoznania na samym
pocz¹tku choroby stanowi bardzo istotny problem. Dyspozytorzy karetek pogotowia mog¹ a¿ do 50% w sposób fa³szywie dodatni rozpoznawaæ inne nag³e zachorowania przy wezwaniach do pacjentów z ostrym udarem,
a w przypadku wyszkolonych paramedyków odsetek ten
mo¿e siêgaæ do 25% [Kothari i wsp., 1997]. Mo¿na temu zaradziæ poprzez odpowiednie szkolenie [Kothari
i wsp., 1999].
Paramedycy i lekarze powinni byæ szkoleni w rozpoznawaniu objawów ostrego udaru mózgu oraz uœwiadamiani o celowoœci szybkiego transportu chorego do odpowiednio wyposa¿onego oddzia³u udarowego. Personel medyczny powinien byæ wyszkolony w rozpoznawaniu objawów ostrego udaru niedokrwiennego oraz
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w postêpowaniu we wczesnych powik³aniach udaru.
Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, ¿e nie ma obiektywnego sposobu pozwalaj¹cego jedynie na podstawie objawów klinicznych rozró¿niæ wylew œródmózgowy od
udaru niedokrwiennego. Jednak¿e stwierdzenie niektórych charakterystycznych dla krwotoku podpajêczynówkowego objawów lub nietypowych objawów ostrego udaru niedokrwiennego mo¿e wskazywaæ na udar
krwotoczny. Personel jednostek ratownictwa medycznego powinien byæ przeszkolony w przeprowadzaniu badania przedmiotowego ukierunkowanego na objawy takie, jak: zaburzenia œwiadomoœci, ogniskowe os³abienie
si³y miêœniowej, napady drgawkowe, zaburzenia mowy
lub zaburzenia funkcji poznawczych. Szkolenie powinno równie¿ zawieraæ informacje dotycz¹ce szczególnego znaczenia fluktuacji i wczesnego ustêpowania objawów klinicznych, a tak¿e z³o¿onoœci objawów ostrego
udaru oraz dane dotycz¹ce diagnostyki ró¿nicowej –
w celu przekonania o koniecznoœci szybkiego dostêpu
do specjalistycznej opieki. Szczególnie istotne jest, aby
osoby szkolone zdawa³y sobie sprawê z faktu, ¿e bêd¹
wa¿nymi i kompetentnymi partnerami w leczeniu ostrej
fazy udaru.

Udar mózgu jako stan nagły
Podstaw¹ w³aœciwej opieki nad chorym z udarem
mózgu jest uznanie udaru mózgu, tak jak zawa³u miêœnia serca czy ciê¿kiego urazu, za stan zagro¿enia zdrowia i ¿ycia. Jeszcze wa¿niejsze wydaje siê rozpoznanie
udaru mózgu u osoby w stanie zagro¿enia zdrowia i ¿ycia [Adams i wsp., 1994; The European Ad Hoc Consensus Group, 1996; Kothari i wsp., 1999]. Specjaliœci
medycyny udarowej osi¹gnêli porozumienie w sprawie
wczesnego postêpowania w udarze mózgu. Przede
wszystkim nale¿y powiadomiæ s³u¿by ratownictwa medycznego i szybko przewieŸæ chorego do odpowiedniego szpitala zapewniaj¹cego w³aœciw¹ opiekê. W przypadku podejrzenia udaru mózgu nale¿y bezzw³ocznie
skontaktowaæ siê z odpowiednimi s³u¿bami pod alarmowym numerem telefonu.
Uwarunkowania finansowe s¹ dodatkowym bodŸcem
do traktowania udaru mózgu jako stanu zagro¿enia zdrowia i ¿ycia. Ca³kowite koszty zwi¹zane z udarem mózgu
w Stanach Zjednoczonych Ameryki wynosz¹ 30 miliardów dolarów amerykañskich w skali roku, w Szwecji
odpowiednio 1,9 miliarda dolarów amerykañskich.
W Kanadzie bezpoœrednie wydatki poniesione na lecze-
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nie 285 przypadków udaru mózgu w skali dwóch lat wynios³y 6,6 miliona dolarów amerykañskich. Koszty poniesione od pocz¹tku udaru mózgu a¿ do œmierci zosta³y okreœlone w Szwecji na 73000 dolarów amerykañskich, a w Finlandii na 60000 dolarów amerykañskich
[Kaste i wsp., 1998]. Zwiêkszaj¹c liczbê chorych leczonych z dobrym skutkiem, mo¿na bêdzie zmniejszyæ
szczególnie koszty bezpoœrednie stanowi¹ce ponad 80%
ponoszonych wydatków [Kaste i wsp., 1998; Wade i
wsp., 1985].
Na wstêpn¹ ocenê stanu pacjenta z udarem mózgu
sk³adaj¹ siê badanie czynnoœci uk³adu oddechowego
i kr¹¿enia. Udar mózgu nale¿y ró¿nicowaæ z zaburzeniami œwiadomoœci oraz œpi¹czk¹ o innej etiologii, urazem,
przedawkowaniem leków, objawami zwi¹zanymi bezpoœrednio z przebytym napadem drgawkowym oraz
z zaburzeniami metabolicznymi. W udarze mózgu
w bardzo nielicznych przypadkach pojawiaj¹ siê wczesne (< 24 godzin) zaburzenia œwiadomoœci. W przypadku utraty przytomnoœci jako jednego ze wczesnych objawów w ró¿nicowaniu na pierwsze miejsce wysuwa siê
krwotok œródczaszkowy oraz inne z wymienionych zaburzeñ [Hacke i wsp., 1995].
W warunkach izby przyjêæ nale¿y przeprowadziæ badanie przedmiotowe ukierunkowane na poszukiwanie
objawów neurologicznych, takich jak: niedow³ad po³owiczy, zaburzenia mowy, niedowidzenie po³owicze,
dyzartria, zaburzenia koordynacji ruchowej (w tym ataksji oraz zaburzeñ równowagi), podwójne widzenie oraz
inne zaburzenia ga³koruchowe, nudnoœci, wymioty, bóle
g³owy oraz objawy oponowe. Objawy udaru mózgu s¹
bardzo zró¿nicowane i zale¿¹ od tego, która czêœæ
mózgu zosta³a uszkodzona w przebiegu niedokrwienia.
Jednak¿e niektóre zespo³y objawów pojawiaj¹ siê czêœciej i z tego powodu powinny byæ rozpoznawane.

Kierowanie chorych na leczenie
Pacjenci z udarem mózgu powinni byæ leczeni w wyspecjalizowanych oœrodkach [Stroke Unit Trialists' Collaboration, 1997]. W oœrodkach tych musi byæ zapewniona opieka wykwalifikowanego personelu oraz szybki
dostêp do badañ diagnostycznych. Minimalne wymagania stawiane takim oœrodkom s¹ wymienione w tabeli 2.
Nale¿¹ do nich miêdzy innymi dostêpnoœæ do tomografii
komputerowej, zatrudnienie lekarzy wyspecjalizowanych
w leczeniu udaru mózgu oraz innego wykwalifikowanego
personelu medycznego przez 24 godziny na dobê.
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Oœrodki udarowe lub oddzia³y udarowe same nie
rozwi¹zuj¹ problemu leczenia chorych z udarem mózgu. Mog¹ dzia³aæ optymalnie jedynie przy wspó³pracy
innych oœrodków oraz oddzia³ów rehabilitacyjnych
[The European Ad Hoc Consensus Group, 1996].
Wspó³praca ta obejmuje równie¿ lekarzy pierwszego
kontaktu w prowadzeniu profilaktyki pierwotnej i
wtórnej.
Tabela 2. Minimalne wymagania stawiane oddziałom
udarowym
Minimalne wymagania stawiane ośrodkom przyjmującym chorych z ostrym udarem
1. Możliwość wykonania CT mózgu przez 24 godziny na
dobę
2. Ustalone algorytmy postępowania i procedury medyczne
3. Bliska współpraca neurologów, internistów, neuroradiologów oraz neurochirurgów w diagnostyce i leczeniu udarów
4. Specjalnie przeszkolony personel pielęgniarski
5. Możliwość wczesnej rehabilitacji, w tym rehabilitacja mowy, terapia zajęciowa oraz fizjoterapia
6. Możliwość dalszej rehabilitacji w odpowiednich ośrodkach
7. Dostępność badań neurosonologicznych w czasie 24 godzin na dobę (ocena tętnic zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych, Duplex Doppler, TCD)
8. Badania EKG oraz USG serca dostępne w ciągu 24 godzin
9. Możliwość wykonania podstawowych badań laboratoryjnych (w tym koagulogram)
10. Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi, gazometrii tętniczej, glikemii oraz ciepłoty ciała
Dodatkowe badania zalecane dla oddziałów udarowych
pełniących ostry dyżur:
1. Badanie MRI i angiografia MR
2. Opcja dyfuzji i perfuzji w MRI (DWI/PWI)
3. Angiografia metodą CT
4. Przezprzełykowe USG serca (TEE)
5. Angiografia naczyń mózgowych
6. Przezczaszkowa ultrasonografia Dopplera (TCD)

W celu zapewnienia optymalnej opieki chorych z udarem mózgu nale¿y jak najszybciej hospitalizowaæ ich
w najlepiej wyposa¿onych i niekoniecznie po³o¿onych
blisko szpitali oddzia³ach. Niektórzy chorzy powinni byæ
szybko skierowani do oddzia³ów intensywnej terapii lub
oddzia³ów udarowych, aby rozpocz¹æ w³aœciwe leczenie.
Przeprowadzenie selekcji chorych mo¿e byæ konieczne
i jest zalecane przez The Stroke Council of The American
Heart Association, The American College of Physicians
oraz The European Ad Hoc Consensus Group.
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Postępowanie w izbie przyjęć
Uwa¿a siê, ¿e okno czasowe dla rozpoczêcia leczenia
w ostrym udarze niedokrwiennym wynosi od 6 do 8 godzin lub mniej. W przypadku niektórych pacjentów,
uwzglêdniaj¹c dodatkowe okolicznoœci, mo¿na wyj¹tkowo rozpocz¹æ leczenie póŸniej [Baron i wsp., 1995].
W zwi¹zku z tym w ci¹gu ostatnich lat powsta³a koniecznoœæ szybkiego leczenia chorych z ró¿nymi podtypami ostrego udaru mózgu w warunkach oddzia³ów ratownictwa medycznego, oddzia³ów intensywnej terapii
lub oddzia³ów udarowych.
Postêpowanie w ostrym udarze niedokrwiennym jest
wielokierunkowe. I tak podczas oceny funkcji ¿yciowych oraz badania neurologicznego nale¿y równolegle
leczyæ zaburzenia zagra¿aj¹ce ¿yciu. Wybór odpowiedniego sposobu postêpowania mo¿e poprzedzaæ dok³adne rozpoznanie podtypu udaru mózgu. Nale¿y podkreœliæ, ¿e najwa¿niejszym czynnikiem w leczeniu udaru mózgu jest czas, a pierwsze minuty i godziny od zachorowania s¹ najcenniejsze.
Ka¿dy pacjent z udarem mózgu niezale¿nie od nasilenia objawów neurologicznych powinien byæ traktowany
bardzo powa¿nie [Brott i wsp., 1994; Brott i Reed, 1989;
Adams i wsp., 1994]. Chorego nale¿y przewieŸæ do oddzia³u ratownictwa medycznego w celu stwierdzenia
przez badaj¹cego lekarza potencjalnego zagro¿enia
zdrowia lub ¿ycia. W rzeczywistoœci jedynie u niewielkiej czêœci chorych z udarem istnieje bezpoœrednie zagro¿enie ¿ycia, w wiêkszoœci przypadków stwierdza siê
zaburzenia podstawowych czynnoœci fizjologicznych.
Jednym z g³ównych problemów wczesnego leczenia
chorych z udarem mózgu jest wyodrêbnienie pacjentów wymagaj¹cych natychmiastowego podtrzymywania funkcji ¿yciowych w warunkach oddzia³u intensywnej terapii od tych, którzy mog¹ byæ leczeni na oddziale udarowym lub ogólnym. Wczeœnie nale¿y zwracaæ uwagê na czynniki ryzyka póŸniejszych powik³añ,
które wymagaj¹ leczenia na oddzia³ach intensywnej
opieki. Zaliczamy do nich miêdzy innymi udar niedokrwienny lub krwotoczny z efektem masy, udar nawrotowy oraz wœród czynników ogólnomedycznych prze³om nadciœnieniowy, zawa³ miêœnia serca przebiegaj¹cy
równolegle z udarem, zach³ystowe zapalenie p³uc, a
tak¿e niewydolnoœæ nerek. Podstawowe znaczenie ma
wczesne rozpoznanie podtypu udaru mózgu na podstawie ogólnego i neurologicznego badania przedmiotowego oraz umiejêtnej interpretacji wyników badañ diagnostycznych.
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nem za pomoc¹ pulsoksymetru. Jednoczeœnie nale¿y
za³o¿yæ dostêp do¿ylny i pobraæ podstawowe badania
biochemiczne, uk³adu krzepniêcia oraz hematologiczne.
Do momentu otrzymania wyników badañ podaje siê
standardowy roztwór wieloelektrolitowy. Po wstêpnej
ocenie stanu wykonanej przez pielêgniarki lub przeszkolony personel izby przyjêæ neurolog przeprowadza
ukierunkowane na objawy udaru mózgu badanie neurologiczne. Wa¿nym elementem badania jest zebranie
dok³adnego wywiadu odnoœnie czynników ryzyka takich, jak mia¿d¿yca têtnic i choroby serca. U chorych
w m³odym wieku nale¿y równie¿ zebraæ wywiad w kierunku nadu¿ywania substancji psychoaktywnych, stosowania doustnych œrodków antykoncepcyjnych, zaka¿eñ,
urazów oraz migreny.
G³ównym celem badania tomografii komputerowej
jest ró¿nicowanie udaru niedokrwiennego z krwotokiem
œródmózgowym i podpajêczynówkowym. Wykonanie
diagnostycznych badañ obrazowych takich, jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny jest
szczególnie istotne u chorych z zaburzeniami œwiadomoœci. Stwierdzenie zaburzeñ œwiadomoœci jest wa¿ne
z tego wzglêdu, ¿e s¹ czêœci¹ triady objawów, obok bólu
g³owy i niedow³adu po³owiczego, przypisywanej krwotokowi œródmózgowemu. Z praktycznego punktu widzenia w ka¿dym przypadku udaru przebiegaj¹cego z zaburzeniami œwiadomoœci oraz bólem g³owy nale¿y podejrzewaæ krwotok œródmózgowy a¿ do momentu, kiedy na
podstawie wyników badañ mo¿na go wykluczyæ. Z drugiej jednak strony, u chorych z udarem pnia mózgu lub
zawa³em wywo³anym zatorem têtnicy szyjnej wewnêtrznej czy têtnicy œrodkowej mózgu objawy kliniczne mog¹ byæ takie same jak w krwotoku œródmózgowym.

Wstêpna ocena w izbie przyjêæ
Wiêkszoœæ pacjentów z udarem mózgu po przywiezieniu do szpitala trafia najpierw do izby przyjêæ lub na
oddzia³ ratownictwa medycznego. U chorych trafiaj¹cych do szpitala w ci¹gu pierwszych godzin od wyst¹pienia objawów udaru nale¿y zastosowaæ inne postêpowanie ni¿ u osób docieraj¹cych do szpitala po up³ywie
24 godzin. W pierwszym przypadku badanie neurologiczne powinno byæ zogniskowane na ocenê nasilenia
objawów neurologicznych, lokalizacjê uszkodzenia oraz
na potencjaln¹ etiologiê udaru. Równoczeœnie nale¿y rozpoznawaæ i wdra¿aæ odpowiednie postêpowanie
w zaburzeniach takich, jak: prze³om nadciœnieniowy,
podwy¿szone poziomy glikemii, zach³ystowe zapalenie
p³uc, napady drgawkowe oraz zaburzenia rytmu serca.
W postêpowaniu najwa¿niejszy jest czas ze wzglêdu na
to, ¿e u danego chorego okno terapeutyczne mo¿e byæ
bardzo w¹skie.
Wstêpnym warunkiem zapewnienia ujednoliconej
opieki w udarze mózgu jest stworzenie na piœmie odpowiednich protoko³ów postêpowania. Mog¹ one mieæ
formê listy, na której odkreœla siê wykonane czynnoœci
i wdro¿one leczenie, do³¹czanej nastêpnie do dokumentacji medycznej na ka¿dym etapie postêpowania. Schematy postêpowania mog¹ byæ opracowane przez lekarzy
specjalistów koordynuj¹cych opiekê nad chorymi z udarem mózgu po konsultacji z ca³ym zespo³em lecz¹cym.
Mog¹ one byæ równie¿ dostosowywane do indywidualnego chorego. Granice dla interwencji przy stwierdzaniu
zaburzeñ parametrów fizjologicznych takich, jak glikemia lub ciœnienie têtnicze równie¿ powinny byæ ustalane
indywidualnie dla ka¿dego chorego. Wykazano, ¿e
pos³ugiwanie siê protoko³ami w znacz¹cy sposób skraca
okres hospitalizacji, koszty zwi¹zane z pobytem w szpitalu oraz czêstoœæ wystêpowania powik³añ [Odderson
i McKenna, 1993].
Do czynników opóŸniaj¹cych rozpoczêcie wczesnego leczenia w warunkach szpitalnych zaliczamy: (1)
procedury zwi¹zane z przyjmowaniem chorego do szpitala nakazuj¹ce hospitalizacjê w oddzia³ach ogólnych,
(2) brak dostêpu do neuroobrazowania, (3) kwalifikacja
udaru mózgu jako choroby nie wymagaj¹cej intensywnego leczenia, (4) brak warunków do leczenia chorych
z udarem mózgu, (5) brak neurologa lub lekarza specjalizuj¹cego siê w medycynie udarowej w izbie przyjêæ
[Jørgenson i wsp., 1996; Wester i wsp., 1999].
Wstêpne badanie powinno obejmowaæ ocenê czynnoœci uk³adu oddechowego, pomiar ciœnienia têtniczego,
czynnoœci serca oraz pomiar saturacji krwi têtniczej tle-

Leczenie wstêpne
Czynnoœæ uk³adu oddechowego. Zapewnienie w³aœciwego natlenowania jest wa¿nym elementem postêpowania ogólnego. U chorych z udarem mózgu hipoksja
mo¿e byæ spowodowana przewlek³ymi chorobami p³uc,
zaburzeniami napêdu oddechowego lub zach³yœniêciem.
Podstawowe znaczenie ma zabezpieczenie dróg oddechowych u chorych z zaburzeniami œwiadomoœci [Horner i wsp., 1988]. We wczesnym okresie ostrego udaru
niedokrwiennego rzadko dochodzi w przebiegu zaburzeñ œwiadomoœci do zaburzeñ napêdu oddechowego
oraz wczesnych zaburzeñ wentylacji. Jednak¿e u chorych z zawa³em obejmuj¹cym ca³e terytorium zaopatrywane przez têtnicê œrodkow¹ mózgu, z rozleg³ymi krwo-
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tokami pó³kulowymi lub tylno jamowymi oraz z udarami pnia mózgu mog¹ równie¿ wyst¹piæ wczesne zaburzenia wentylacji. W tych przypadkach nale¿y rozwa¿yæ
intubacjê [Grotta i wsp., 1995]. Dlatego ci¹g³e monitorowanie chorych z ciê¿kimi udarami mózgu za pomoc¹
pulsoksymetru mo¿e byæ pomocne. Do momentu ustabilizowania stanu chorego, zakoñczenia procedur diagnostycznych oraz przyjêcia na oddzia³ nale¿y stosowaæ tlenoterapiê (2–4 litry na minutê) przez tzw. w¹sy tlenowe
[Hacke i wsp., 1995].
Wspó³istniej¹ce choroby uk³adu kr¹¿enia. Zaburzenia kardiologiczne wystêpuj¹ czêsto u chorych z po³o¿onymi g³êboko zawa³ami w obszarze unaczynienia
têtnicy œrodkowej mózgu. Zdarzaj¹ siê one szczególnie
czêsto przy uszkodzeniu kory wyspy. Pomimo to nale¿y przede wszystkim wykluczyæ ostry zawa³ miêœnia
serca, migotanie przedsionków oraz wady zastawkowe.
Wszystkie z wymienionych chorób mog¹ byæ przyczyn¹
udaru niedokrwiennego i równoczeœnie niekorzystnie
wp³ywaæ na wydolnoœæ serca. Wspó³istnienie zawa³u
serca i ostrego udaru niedokrwiennego zwi¹zane jest z
du¿ym ryzykiem i z bardzo powa¿nym rokowaniem
[Furlan, 1987]. U wielu chorych w podesz³ym wieku
przy wyst¹pieniu objawów udaru mózgu stwierdza siê
nisk¹ pojemnoœæ serca. Badanie uk³adu kr¹¿enia przeprowadzane u chorego z udarem mózgu powinno zawieraæ ocenê czêstoœci oddechów, czynnoœci serca, poszerzenia ¿y³ szyjnych, obrzêków na obwodzie oraz obecnoœci trzeciego tonu serca.
Leczenie hipotensyjne w izbie przyjêæ. W ci¹gu pierwszych godzin i dni po wyst¹pieniu ostrego udaru niedokrwiennego i krwotocznego pojawia siê przejœciowe
podwy¿szenie wartoœci ciœnienia têtniczego. Wiêkszoœæ
autorów jest obecnie zgodna, co do tego, ¿e w pierwszych godzinach od wyst¹pienia udaru mózgu nie nale¿y gwa³townie obni¿aæ ciœnienia têtniczego. Jednak¿e nie ma zaleceñ okreœlaj¹cych zakres wartoœci
ciœnienia têtniczego ani te¿ czasu od wyst¹pienia udaru
do rozpoczêcia leczenia farmakologicznego. Nie ma
tak¿e zaleceñ okreœlaj¹cych, które grupy leków obni¿aj¹cych ciœnienie nale¿y stosowaæ. Silnie dzia³aj¹ce
leki hipotensyjne powinny byæ stosowane w ostrej fazie
udaru mózgu jedynie w wyj¹tkowych sytuacjach takich,
jak prze³om nadciœnieniowy oraz niewydolnoœæ kr¹¿enia [Brott i Reed, 1989]. W ostrej fazie udaru mózgu
wskazaniem do w³¹czenia leczenia jest stwierdzenie w kolejnych pomiarach wartoœci ciœnienia skurczowego powy¿ej 220 mmHg lub rozkurczowego powy¿ej
120 mmHg [Adams i wsp., 1994]. W zale¿noœci od kra910
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ju ró¿ne leki obni¿aj¹ce ciœnienie zalecane s¹ w ostrej
fazie udaru mózgu. Najbardziej przewidywalny i poddaj¹cy siê kontroli efekt maj¹ krótko dzia³aj¹ce leki podawane w œciœle ustalonych dawkach do¿ylnie [Hacke
i wsp., 1995]. Zdecydowanie nie zaleca siê podawania
nifedypiny drog¹ doustn¹.
U niektórych pacjentów z udarem mózgu stwierdza
siê niedociœnienie têtnicze, które w przypadku hemodynamicznego zwê¿enia têtnic wewn¹trz- i pozaczaszkowych niesie ze sob¹ dodatkowe ryzyko niedokrwienia
mózgu. Czêst¹ przyczyn¹ niedociœnienia têtniczego jest
zmniejszenie objêtoœci krwi kr¹¿¹cej. Leczeniem z wyboru w tym przypadku jest podawanie p³ynów hiperosmolarnych, a w wybranych przypadkach leków podwy¿szaj¹cych ciœnienie krwi.
Równowaga wodno-elektrolitowa. G³ównym celem
terapii p³ynowej w ostrej fazie udaru niedokrwiennego
jest osi¹gniêcie i utrzymanie normowolemii. Postêpowaniem z wyboru w odwodnieniu jest podawanie soli fizjologicznej lub p³ynu Ringera. Je¿eli nie ma hipoglikemii, nale¿y unikaæ podawania p³ynów zawieraj¹cych
glukozê. Podstawowym celem postêpowania w ostrej
fazie udaru niedokrwiennego jest prawid³owe prowadzenie gospodarki p³ynowej i przez to unormowanie
rzutu serca [Adams i wsp., 1994; Hacke i wsp., 1995;
The European Ad Hoc Consensus Group, 1997].
Poziom glikemii i podwy¿szona ciep³ota cia³a. Wyniki badañ eksperymentalnych wskazuj¹ na to, ¿e hiperglikemia prowadzi do zwiêkszenia obszaru zawa³u tkanki mózgowej [Pulsinelli i wsp., 1983]. S¹ doniesienia,
które mówi¹ o zwi¹zku miêdzy wysokimi poziomami
glikemii stwierdzanymi przy przyjêciu do szpitala a gorszym rokowaniem co do poprawy deficytów neurologicznych u chorych z udarem niedokrwiennym [Jo
ørgensen i wsp., 1994]. Nie ma wiarygodnych danych dotycz¹cych kontroli glikemii u chorych z udarem niedokrwiennym. Uznaj¹c hiperglikemiê czêœciowo za element odpowiedzi stresowej, nale¿y jej leczenie w³¹czyæ
do zaleceñ postêpowania ogólnego w udarze niedokrwiennym. Jak dot¹d nie przeprowadzono prospektywnego badania okreœlaj¹cego poziom glikemii, od którego
nale¿a³oby rozpoczynaæ leczenie. W niektórych oœrodkach za punkt odciêcia uznaje siê wartoœci powy¿ej 10 mmol/l. Leczeniem z wyboru jest insulina podawana w niewielkich dawkach drog¹ do¿yln¹. U ka¿dego
chorego z objawami udaru mózgu nale¿y kontrolowaæ
glikemiê tak¿e ze wzglêdu na to, ¿e hipoglikemia
(<2,2 mmol/l) mo¿e nasilaæ objawy neurologiczne. U
chorych z hipoglikemi¹ i objawami neurologicznymi po-
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Pilne badania diagnostyczne w ostrym udarze niedokrwiennym. Celem wykonywanych badañ diagnostycznych jest ró¿nicowanie miêdzy g³ównymi typami udaru
mózgu (udar niedokrwienny, krwotok œródmózgowy,

krwotok podpajêczynówkowy), wykluczenie innych
chorób mózgu, wstêpne okreœlenie etiologii udaru niedokrwiennego, zapewnienie monitorowania funkcji fizjologicznych, wykrycie chorób wspó³istniej¹cych lub
rozwijaj¹cych siê powik³añ udaru mog¹cych mieæ
wp³yw na rokowanie. W tabeli 3 przedstawiono badania
wykonywane we wczesnej fazie udaru niedokrwiennego.
Badanie tomografii komputerowej (CT) mózgu
umo¿liwia ró¿nicowanie udaru krwotocznego i niedokrwiennego. Wczesne objawy niedokrwienia mózgu
mog¹ byæ widoczne w CT ju¿ po dwóch godzinach od
ich wyst¹pienia ale mog¹ równie¿ pojawiaæ siê
póŸniej. Rozpoznanie krwotoku na podstawie obrazu
CT mo¿na postawiæ natychmiast, jednak ze wzglêdu na
powiêkszanie siê objêtoœci krwiaka wskazane mo¿e
byæ wykonanie kolejnego CT mózgu ju¿ w ci¹gu
pierwszych godzin. Badanie CT mózgu umo¿liwia wykluczenie innych chorób neurologicznych przebiegaj¹cych podobnie jak udar mózgu. Ponadto CT mózgu pozwala rozpoznaæ krwotok podpajêczynówkowy
w wiêkszoœci przypadków. Trudnoœci diagnostyczne
mog¹ pojawiæ siê w bardzo niewielkich krwotokach
podpajêczynówkowych lub wtedy, kiedy krwotok dokona³ siê przed tygodniem lub dwoma tygodniami.
Wówczas wskazane jest wykonanie nak³ucia lêdŸwiowego i badania p³ynu mózgowo-rdzeniowego (jedyne
wskazanie do nak³ucia lêdŸwiowego w diagnostyce
ostrego udaru mózgu).
Stwierdzenie rozleg³ego ogniska zawa³owego w ci¹gu pierwszych godzin udaru wskazuje na bardzo du¿ego
stopnia niedokrwienie tkanki mózgowej, które zwi¹zane
jest ze zwiêkszonym ryzykiem ukrwotocznienia i obrzêku mózgu. Badanie CT mózgu pozwala na wykrycie
du¿ych krwiaków tylnojamowych i rozleg³ych zawa³ów
mó¿d¿ku, ale niewielkie ogniska niedokrwienne zlokalizowane w pniu mózgu mog¹ byæ niewidoczne. W tych
przypadkach nale¿y rozwa¿yæ wykonanie badania rezonansu magnetycznego (MRI) jako metody bardziej
czu³ej. Jednak¿e nie we wszystkich oœrodkach jest to
postêpowanie standardowe.
Ze wzglêdu na czêste wystêpowanie chorób serca
u pacjentów z udarem niedokrwiennym u wszystkich
nale¿y wykonywaæ badanie elektrokardiograficzne
(EKG). Udar niedokrwienny mo¿e wspó³istnieæ z zawa³em miêœnia serca, a w przypadku udarów pó³kulowych wystêpowaæ mog¹ zaburzenia rytmu serca i niewydolnoœæ kr¹¿enia. Migotanie przedsionków czêsto
jest przyczyn¹ udaru kardiogennego.
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danie 20% roztworu glukozy doustnie, 10% do¿ylnie
przez wk³ucie obwodowe lub 20% przez wk³ucie centralne mo¿e spowodowaæ ust¹pienie objawów [Adams
i wsp., 1994; The European Ad Hoc Consensus Group,
1996]. W ostrej fazie udaru i u chorych w niestabilnym
stanie nie nale¿y podawaæ roztworów glukozy. Jedynym
wskazaniem do tego typu leczenia jest hipoglikemia.
Podwy¿szona ciep³ota cia³a pogarsza rokowanie
w udarze niedokrwiennym [Reith i wsp., 1996; Castillo
i wsp., 1998]. Zdecydowanie zaleca siê obni¿anie podwy¿szonej ciep³oty cia³a u chorych z udarem niedokrwiennym.

Rekomendacje
1. Zapewnić drożność dróg oddechowych oraz stosować tlenoterapię u pacjentów z ciężkimi ostrymi udarami (Poziom III)
2. Nie obniżać ciśnienia tętniczego u chorych z niedokrwiennym udarem, jeśli RR nie jest krytycznie
podwyższone (Poziom III)
3. Należy leczyć gorączkę i hipoglikemię (Poziom III)

Tabela 3. Pilne badania diagnostyczne w ostrym udarze
1. CT mózgu
2. EKG i RTG klatki piersiowej
3. Podstawowe badania:
pełna morfologia i płytki krwi, czas protrombinowy,
INR, PTT,
elektrolity,
glukoza,
CRP, OB,
gazometria krwi tętniczej (przy podejrzeniu hipoksji),
transaminazy i kreatynina
4. Pulsoksymetria
5. Diagnostyczne nakłucie lędźwiowe (tylko przy podejrzeniu SAH, kiedy wynik CT jest niejasny)
6. Duplex Doppler i TCD
7. EEG przy podejrzeniu drgawek
8. MRI, angio-MR, angio-CT (w wybranych przypadkach)
9. DWI-MR oraz PWI-MR w wybranych przypadkach
10. Echokardiografia (TTE i TEE) w wybranych przypadkach

10
11

W oœrodkach udarowych w Europie czêsto wykonuje
siê badania ultradŸwiêkowe takie, jak konwencjonalne
badanie Dopplera, Duplex Doppler têtnic domózgowych, a tak¿e przezczaszkowe badanie dopplerowskie
(TCD). Badania te umo¿liwiaj¹ rozpoznanie zamkniêcia
œwiat³a naczynia, ocenê wydolnoœci kr¹¿enia obocznego
oraz stopieñ rekanalizacji. Do innych badañ USG,
z których rzadko korzysta siê w warunkach izby przyjêæ,
zaliczamy echokardiografiê przezklatkow¹ oraz przezprze³ykow¹, które s³u¿¹ do poszukiwania Ÿróde³ zatorowoœci kardiogennej. Wydaje siê, ¿e wszystkie wymienione badania diagnostyczne mo¿na wykonaæ w ci¹gu
pierwszych 24 godzin od wyst¹pienia udaru mózgu.
Znaczenie nowoczesnych technik MRI takich, jak angiografia MR, opcje dyfuzji i perfuzji MR zosta³o potwierdzone na niedu¿ych grupach chorych oraz w niewielkich badaniach prospektywnych. Wykonanie wymienionych badañ jest obecnie mo¿liwe jedynie przy zaanga¿owaniu du¿ych œrodków i z tego powodu nie jest
dostêpne w wiêkszoœci oœrodków.

Rekomendacje
1. CT mózgu jest najważniejszym badaniem diagnostycznym u pacjentów z podejrzeniem ostrego
udaru
2. W leczeniu ostrych udarów zalecana jest wczesna ocena parametrów: fizjologicznych, biochemicznych, hematologicznych i kardiologicznych;
włącznie z badaniem EKG, pulsoksymetrią i RTG
klatki piersiowej
3. W poszukiwaniu rzadkich przyczyn udarów zaleca się badanie USG tętnic zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych, nowoczesne techniki MR, echokardiografię oraz dodatkowe badania hematologiczne i serologiczne. Badania te nie powinny jednak
opóźniać odpowiedniego leczenia

Oddziały udarowe
Chorzy z udarem mózgu powinni byæ hospitalizowani w oddzia³ach udarowych. W metaanalizie opartej na
danych The Stroke Unit Trialists' Collaboration wykazano 18% zmniejszenie œmiertelnoœci, 29% zmniejszenie œmiertelnoœci i zale¿noœci przy wykonywaniu czynnoœci ¿ycia codziennego (ADL) oraz 25% zmniejszenie
11
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œmiertelnoœci i koniecznoœci prowadzenia opieki przewlek³ej u chorych hospitalizowanych w oddzia³ach udarowych w porównaniu z hospitalizowanymi w oddzia³ach ogólnych. W du¿ym randomizowanym badaniu
przeprowadzonym w Norwegii wykazano 46% zmniejszenie œmiertelnoœci u chorych w fazie ostrej i podostrej
udaru mózgu leczonych w oddzia³ach udarowych
w porównaniu z leczonymi w oddzia³ach ogólnych
[Ronnig
i Guldvog, 1998]. W The Copenhagen Stroke
/
Study porównano rezultaty leczenia udaru mózgu
z dwóch s¹siaduj¹cych dzielnic [Jorgensen
i wsp.,
/
1995]. W jednej z nich chorzy z udarem mózgu byli leczeni w oddzia³ach udarowych, a w drugiej oddzia³y
udarowe nie by³y dostêpne. Stwierdzono zmniejszenie
œmiertelnoœci (iloraz szans 0,5), koniecznoœæ korzystania z domów opieki oraz 30% skrócenie hospitalizacji
u chorych leczonych w warunkach oddzia³u udarowego.
W innych badaniach wykazano 30% zmniejszenie 5-letniej œmiertelnoœci u chorych leczonych w oddzia³ach
udarowych [Strand i wsp., 1985; Indredavik wsp., 1997;
Jo
ørgensen i wsp., 1999].
Oddzia³ udarowy jest to oddzia³ szpitalny lub czêœæ
oddzia³u szpitalnego przeznaczony wy³¹cznie lub prawie wy³¹cznie do opieki nad chorymi z udarem mózgu.
Cechami wyró¿niaj¹cymi taki oddzia³ s¹ przede wszystkim wyszkolony personel oraz mo¿liwoœæ wielospecjalistycznego leczenia i opieki. Wielospecjalistyczny zespó³ oddzia³u udarowego powinien sk³adaæ siê z lekarzy
specjalistów, pielêgniarek, fizjoterapeutów, terapeutów zajêciowych, logopedów oraz pracowników socjalnych. Pomimo ¿e wykazano skutecznoœæ oddzia³ów
licz¹cych tylko szeœæ ³ó¿ek, to nie jest znana optymalna
liczba ³ó¿ek na tego typu oddziale.
Rokowanie co do nasilenia deficytów neurologicznych u chorych hospitalizowanych na oddzia³ach udarowych nie zale¿y od wieku [Nakayama i wsp., 1994].
Jedna trzecia spoœród pacjentów z najciê¿szymi postaciami udaru mózgu hospitalizowanych w oddzia³ach
udarowych mo¿e zostaæ wypisana do domu w stanie
umo¿liwiaj¹cym samodzielne funkcjonowanie. Badanie
The Stroke Unit Trialists' Collaboration [1997] wykaza³o korzystny wp³yw leczenia i rehabilitacji chorych
(zarówno kobiet, jak i mê¿czyzn, m³odych oraz w podesz³ym wieku, a tak¿e chorych z ³agodnym, œrednio
ciê¿kim i ciê¿kim przebiegiem choroby) ze wszystkimi
podtypami udaru mózgu w warunkach oddzia³u udarowego. Dlatego te¿ hospitalizacja wszystkich chorych
z udarem mózgu jest uzasadniona niezale¿nie od wieku
oraz nasilenia objawów udaru. W dodatku chorzy w wie-
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ku podesz³ym oraz z ciê¿kimi postaciami udaru korzystaj¹ najwiêcej z hospitalizacji na oddziale udarowym
[Strand i wsp., 1986].
Wyró¿nia siê kilka rodzajów oddzia³ów udarowych:
(1) oddzia³y udarowe przeznaczone do kilkudniowego
(zazwyczaj poni¿ej 1 tygodnia) leczenia w ostrej fazie
udaru; (2) oddzia³y ³¹cz¹ce opiekê w stanie ostrym z leczeniem rehabilitacyjnym, do których chorzy s¹ przyjmowani na ostro i przebywaj¹ w zale¿noœci od potrzeb
przez kilka tygodni, a nawet miesiêcy; (3) rehabilitacyjne oddzia³y udarowe przyjmuj¹ce chorych po up³ywie
od 1 do 2 tygodni po wyst¹pieniu udaru, w których kontynuuje siê leczenie oraz rehabilitacjê przez kilka tygodni lub miesiêcy; (4) ruchome zespo³y udarowe prowadz¹ce leczenie i rehabilitacjê w ró¿nych oddzia³ach
szpitalnych. Tego typu zespo³y s¹ tworzone w szpitalach, gdzie nie ma stacjonarnych oddzia³ów udarowych.
Z wymienionych rodzajów oddzia³ów udarowych skuteczne pod wzglêdem zmniejszania œmiertelnoœci oraz
nasilenia deficytów neurologicznych s¹ jedynie oddzia³y ³¹cz¹ce opiekê w ostrej fazie udaru z rehabilitacj¹
oraz rehabilitacyjne oddzia³y udarowe. Brakuje dowodów na skutecznoœæ ruchomych (dochodz¹cych z zewn¹trz) zespo³ów udarowych oraz oddzia³ów udarowych bez zaplecza rehabilitacyjnego.
Nie wiadomo, dlaczego wyniki leczenia pacjentów
hospitalizowanych w oddzia³ach udarowych s¹ znacznie
lepsze w porównaniu z chorymi poddawanymi konwencjonalnym metodom leczenia. Chorzy przebywaj¹cy
w oddzia³ach udarowych nie maj¹ wiêcej zabiegów fizykoterapii ani terapii zajêciowej w porównaniu z chorymi
leczonymi na oddzia³ach ogólnych [Indredavik i wsp.,
1999; Kalra i wsp., 1993]. W oddzia³ach udarowych rzadziej wystêpuj¹ powik³ania infekcyjne. Ponadto personel zwraca szczególn¹ uwagê na zaburzenia po³ykania
[Kalra i wsp., 1995], podwy¿szon¹ ciep³otê cia³a oraz
wahania wartoœci ciœnienia têtniczego. Cechy, które
odró¿niaj¹ oddzia³ udarowy od oddzia³u ogólnego, s¹
nastêpuj¹ce: systematyczna profilaktyka powik³añ poudarowych, szybsze uruchamianie i wczeœniejsze rozpoczynanie rehabilitacji [Indredavik i wsp., 1997]. W³aœnie te elementy warunkuj¹ udokumentowane zmniejszenie œmiertelnoœci u chorych leczonych na oddzia³ach
udarowych. Dlatego te¿ mo¿na powiedzieæ, ¿e w prawid³owym funkcjonowaniu oddzia³u udarowego bardzo
wa¿ny jest dostêp w ostrej fazie udaru do wielospecjalistycznej rehabilitacji, w tym tak¿e ukierunkowanej opieki pielêgniarskiej. Inne elementy charakterystyczne dla
oddzia³u udarowego, pomimo ¿e nie by³y jak dot¹d

przedmiotem badañ naukowych, takie jak wykwalifikowany personel, praca zespo³owa, ci¹g³e kszta³cenie siê
oraz zaanga¿owanie w proces leczniczy rodzin pacjentów mog¹ równie¿ mieæ istotne znaczenie. Skutecznoœæ leczenia w oddziale udarowym nie jest uwarunkowana specjalnoœci¹ lekarzy pracuj¹cych na takim oddziale. Skutecznoœæ leczenia na oddzia³ach prowadzonych przez specjalistów chorób wewnêtrznych, geriatrów, neurologów oraz specjalistów medycyny rehabilitacyjnej mo¿e byæ porównywalna [Stroke Unit Trialists' Collaboration, 1997]. Jednak¿e przewaga oddzia³ów prowadzonych przez neurologów zosta³a udowodniona [Kaste i wsp., 1995].
W Europie udar mózgu jest coraz czêœciej postrzegany jako choroba zagra¿aj¹ca zdrowiu i ¿yciu oraz jako
wskazanie do pilnej hospitalizacji [Aboderin i Venables,
1996]. Wynika to z za³o¿enia, ¿e szybka diagnostyka,
monitorowanie, leczenie wspomagaj¹ce oraz profilaktyka powik³añ przynosi obiektywne korzyœci chorym
z ostrym udarem mózgu. Zakwalifikowanie udaru mózgu jako stan nag³y jest poparte dowodami naukowymi
i oparte na wynikach leczenia w warunkach oddzia³u
udarowego, które wskazuj¹ na szczególne znaczenie
wczesnej hospitalizacji. Kolejnym elementem uzasadniaj¹cym potrzebê pilnej hospitalizacji jest wp³yw na
wyniki leczenia jak najwczeœniejszego uruchomienia
i rozpoczêcia rehabilitacji.
Wyniki badañ przeprowadzonych w Skandynawii
[Jørgensen i wsp., 1996; Weste i wsp., 1999] wskazuj¹
na to, ¿e oko³o 30% chorych z udarem mózgu dociera
do szpitala w ci¹gu trzech godzin od wyst¹pienia objawów, 40–50% w ci¹gu szeœciu godzin, a 50–60%
w ci¹gu 12 godzin. Stwierdzono ponadto, ¿e osoby kontaktuj¹ce siê bezpoœrednio z jednostkami ratownictwa
medycznego pod specjalnym numerem alarmowym dociera³y do szpitala znacznie wczeœniej ni¿ osoby kontaktuj¹ce siê z lekarzami pierwszego kontaktu. Chorzy,
którzy mogli uzyskaæ pomoc innych osób docierali do
szpitala wczeœniej ni¿ ci, którzy nie mogli go uzyskaæ.
Chorzy ¿yj¹cy z osobami towarzysz¹cymi docierali
wiêc do szpitala wczeœniej ni¿ osoby mieszkaj¹ce samotnie. Chorzy z ciê¿kimi udarami mózgu, w tym
z krwotokami œródmózgowymi, równie¿ docierali do
szpitala wczeœniej ni¿ chorzy z mniej nasilonymi objawami. Znajomoœæ symptomatologii udaru mózgu wydaje siê równie¿ istotna z tego powodu, ¿e chorzy
z udarem, którzy przebyli wczeœniej przemijaj¹ce niedokrwienie mózgu (TIA), szybciej zg³aszali siê do szpitala.

Organizacja opieki udarowej
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Tabela 4. Wskazówki pomocne przy ocenie rokowania
u pacjenta z udarem
1. Obniżony poziom świadomości przy współistniejącej hemiplegii oznacza około 40% ryzyko śmiertelności i wczesne rokowanie jest złe do momentu wystąpienia objawów
poprawy
2. Gwałtowny początek (< 5 minut) maksymalnego deficytu
neurologicznego, który utrzymuje się przez 72–96 godzin
na ogół oznacza, że ubytek funkcji jest nieodwracalny
3. Pojawienie się ruchów dowolnych w kończynie dolnej
w ciągu pierwszego tygodnia oznacza 80% prawdopodobieństwa, że pacjent będzie samodzielnie chodził
4. Jeśli w ciągu pierwszego tygodnia nie pojawią się ruchy
dowolne dystalnej części kończyny górnej to prawdopodobieństwo odzyskania złożonych ruchów dłoni wynosi
około 20%

Rehabilitacja chorych z udarem
niedokrwiennym
Roczna zapadalnoœæ na udar mózgu, zarówno pierwszy jak i nawrotowy, w Europie w skali roku waha siê
miêdzy 150 a 280 przypadków na 100 000 populacji. Ta
rozpiêtoœæ zapadalnoœci jest uwarunkowana po czêœci
ró¿nicami w strukturze wieku oraz ró¿nicami w czêstoœci wystêpowania czynników ryzyka miêdzy spo³eczeñstwami. Zapadalnoœæ wzrasta bardzo gwa³townie
wraz z wiekiem. Jedna trzecia chorych z udarem mózgu
to osoby poni¿ej, a dwie trzecie powy¿ej 65. roku ¿ycia
[Kaste i wsp., 1998]. Stopieñ nasilenia niesprawnoœci
w tej du¿ej grupie pacjentów oscyluje miêdzy bardzo
ciê¿kimi deficytami neurologicznymi i ca³kowitym uzale¿nieniem od pomocy innych osób, œladowymi objawami i niedu¿ego stopnia niesprawnoœci¹ a zupe³nym brakiem objawów. U co najmniej po³owy chorych z udarem
mózgu stwierdza siê znacznego stopnia ubytki neurologiczne ograniczaj¹ce samodzielne funkcjonowanie,
a jedna pi¹ta chorych pozostaje ca³kowicie zale¿na od
pomocy innych. Stosowanie leczenia rehabilitacyjnego
mo¿e prowadziæ do zmniejszenia liczby chorych ca³kowicie niesamodzielnych. Czêsto lekarze s¹ pytani o rokowanie i wynik leczenia. W tabeli 4 wymieniono czynniki mog¹ce pomóc w ustaleniu rokowania.
Wczesna rehabilitacja
Czterdzieœci procent chorych z udarem mózgu wymaga aktywnej rehabilitacji, która powinna byæ rozpoczêta najszybciej, jak to jest mo¿liwe. Oznacza to,
¿e chory powinien zostaæ przyjêty do szpitala, w którym
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poza wykonaniem pilnej diagnostyki oraz rozpoczêciem
leczenia mo¿e byæ wczeœnie rehabilitowany. Zakres i intensywnoœæ programu rehabilitacji zale¿y od stanu pacjenta oraz nasilenia deficytu neurologicznego. W przypadku chorych nieprzytomnych powinno siê stosowaæ
biern¹ rehabilitacjê celem profilaktyki przykurczy oraz
bólów stawowych oraz celem uœmierzenia dolegliwoœci
zwi¹zanych z poruszaniem koñczynami po okresie unieruchomienia. Bierna rehabilitacja zmniejsza ryzyko odle¿yn i zapalenia p³uc. Nale¿y wykonywaæ pe³en zakres
ruchów we wszystkich stawach po stronie niedow³adu
kilka razy dziennie (co najmniej 3 do 4 razy). Czynny
udzia³ w rehabilitacji mo¿e braæ pacjent przytomny
zarówno od pocz¹tku choroby, jak i pacjent, który odzyska przytomnoœæ i mo¿e wspó³pracowaæ. Rzadko wskazane jest unieruchomienie w ³ó¿ku d³u¿ej ni¿ przez 1–2
dni; nie dotyczy to chorych z ciê¿kimi zaburzeniami
œwiadomoœci. D³ugotrwa³e unieruchomienie i pora¿enie
po³owicze s¹ czynnikami ryzyka dla zakrzepicy ¿y³
g³êbokich i zatorowoœci p³ucnej. Dlatego te¿ u chorych
z pora¿eniem po³owiczym oraz u chorych wymagaj¹cych co najmniej dwudniowego unieruchomienia
nale¿y w³¹czyæ leczenie niskimi dawkami niefrakcjonowanej heparyny lub heparyn¹ drobnocz¹steczkow¹ podawan¹ podskórnie. Po up³ywie 2–3 dni wiêkszoœæ
przytomnych chorych mo¿e opuszczaæ ³ó¿ko na du¿¹
czêœæ dnia i spêdzaæ czas siedz¹c na wózkach inwalidzkich lub na krzes³ach.
Program rehabilitacji
Po zakoñczeniu pierwszej fazy leczenia udaru mózgu
nale¿y przeprowadziæ dok³adn¹ ocenê stopnia niesprawnoœci celem stworzenia dok³adnego indywidualnego
planu dalszej rehabilitacji. Podczas oceny nale¿y braæ
pod uwagê nasilenie zaburzeñ funkcji intelektualnych,
w tym: funkcji poznawczych oraz afazji, agnozji, apraksji, zaburzeñ nastroju, zaburzeñ napêdu, a tak¿e nasilenie niedow³adów, zaburzeñ czucia oraz zaburzeñ widzenia. Do innych elementów wp³ywaj¹cych na proces rehabilitacji mo¿na zaliczyæ tak¿e: problemy finansowe,
szanse powrotu do aktywnoœci spo³ecznych i pracy zawodowej, mo¿liwoœæ mieszkania we w³asnym domu,
zaburzenia potencji oraz potrzebê opieki ze strony innych osób [Gresham, 1992].
Do wielospecjalistycznego zespo³u udarowego,
którego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej rehabilitacji, nale¿¹: (1) doœwiadczony w medycynie udarowej lekarz prowadz¹cy; (2) doœwiadczona w opiece nad
chorym z udarem mózgu pielêgniarka prowadz¹ca; (3)
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wyszkolony w rehabilitacji chorych z udarem fizjoterapeuta; (4) przygotowany do pracy z chorymi po udarze
terapeuta zajêciowy; (5) zajmuj¹cy siê zaburzeniami
mowy u chorych po udarze logopeda; (6) wyszkolony
w rehabilitacji chorych po udarze neuropsycholog; (7)
zorientowany w problemach opieki nad chorym po przebytym udarze pracownik socjalny [Adams i wsp., 1994].
Nie wszystkie szpitale prowadz¹ce opiekê nad chorymi z udarem mózgu dysponuj¹ tego typu wielospecjalistycznym zespo³em udarowym. W wiêkszoœci oœrodków zespo³y udarowe sk³adaj¹ siê z lekarzy, pielêgniarek, fizjoterapeutów oraz logopedów. Przy du¿ym w³asnym zaanga¿owaniu zespo³y te mog¹ zapewniæ rehabilitacjê poudarow¹ na w³aœciwym poziomie.
Nie wszyscy chorzy z udarem mózgu maj¹ podobne
szanse na odzyskanie utraconej sprawnoœci. W tabeli 5
przedstawiono listê czynników zwi¹zanych z mniej korzystnym wynikiem leczenia rehabilitacyjnego. Im
wiêcej z tych czynników stwierdza siê u danego pacjenta, tym mniejsze s¹ szanse na powodzenie rehabilitacji.
Je¿eli zasoby finansowe s¹ ograniczone lub zaplecze rehabilitacyjne jest niewystarczaj¹ce nale¿y w pierwszej
kolejnoœci zapewniæ opiekê osobom rokuj¹cym najwiêksz¹ poprawê. Najwiêksz¹ korzyœæ z rehabilitacji
odnosz¹ osoby w wieku podesz³ym oraz pacjenci
z ciê¿szymi postaciami udaru mózgu [Strand i wsp.,
1986]. Pos³uguj¹c siê nasileniem objawów neurologicznych mo¿na dokonywaæ oceny wyników leczenia
w du¿ych grupach chorych. Dla indywidualnego chorego rozpiêtoœæ wyników leczenia mo¿e byæ jednak du¿a.
Z tego wzglêdu zaleca siê podjêcie wstêpnej rehabilitacji w celu oceny szans na uzyskanie przez chorego
w póŸniejszym okresie niezale¿noœci. Tego typu podejœcie procentuje w przypadku pacjentów, którzy we
wstêpnej ocenie nie rokuj¹ poprawy a po leczeniu rehabilitacyjnym uzyskuj¹ czêœciow¹ lub nawet ca³kowit¹
poprawê.
Chory z udarem mózgu przed rozpoczêciem indywidualnego programu rehabilitacji jest badany przez
cz³onków rehabilitacyjnego zespo³u udarowego. Postêpy w rehabilitacji ka¿dego chorego powinny byæ oceniane codziennie przez ró¿nych cz³onków zespo³u rehabilitacyjnego i raz w tygodniu analizowane na zebraniach ca³ego zespo³u. W przypadku zahamowania na jakimkolwiek etapie procesu rehabilitacji nale¿y niezw³ocznie wykryæ przyczynê (np. nieleczon¹ depresjê)
i wdro¿yæ, jeœli jest to mo¿liwe, odpowiednie postêpowanie. Czêœci¹ zespo³u rehabilitacyjnego powinni równie¿ staæ siê sami pacjenci oraz ich rodziny. Nale¿y oso-

by te uczyæ podstawowych zasad prowadzenia rehabilitacji i w celu uzyskania optymalnych wyników zwracaæ
ich szczególn¹ uwagê na sytuacje, w których chorzy
musz¹ sobie daæ radê bez pomocy innych osób. Jak tylko stan pacjenta na to pozwoli chory powinien odwiedziæ swój dom, aby póŸniejszy wypis ze szpitala by³
mniej traumatyzuj¹cy oraz aby rozbudziæ dodatkow¹
motywacjê do jeszcze bardziej efektywnego udzia³u w
æwiczeniach. Podczas wizyty w domu choremu powinien towarzyszyæ terapeuta zajêciowy, który w celu
przyspieszenia wypisu ze szpitala mia³by za zadanie
oceniæ koniecznoœæ dostosowania warunków mieszkaniowych do potrzeb chorego [Kaste i wsp., 1995].

Organizacja opieki udarowej
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Tabela 5. Czynniki oznaczające złe rokowanie
Złe rokowanie
Obniżony poziom świadomości przez dłuższy okres
Brak kontroli zwieraczy przez > 2 tygodnie
Otępienie
Wyraźna dysfazja odbiorcza
Ciężka hemipareza/hemiplegia i brak poprawy w ciągu 1 miesiąca
Wcześniejsza poważna choroba układowa, w szczególności
niewydolność serca
Objaw zaniedbywania, bez cech poprawy
Prawdopodobnie złe rokowanie
Niedoczulica połowicza
Znaczne uszkodzenie prawej półkuli mózgu
Wcześniejsze upośledzenie funkcji poznawczych
Objawy wyraźnej depresji
Podeszły wiek
Wcześniej przebyty udar
Niski poziom społeczno-ekonomiczny
Samotność lub brak pomocy ze strony rodziny

Jeœli wiadomo, ¿e dany pacjent wymaga d³u¿szej rehabilitacji przekraczaj¹cej okres pobytu na oddziale udarowym, nale¿y takiego chorego niezw³ocznie przenieœæ do
oœrodka o profilu rehabilitacyjnym (je¿eli tego typu oœrodek jest dostêpny). Przy przenoszeniu chorego do oœrodka
rehabilitacyjnego bardzo wa¿ne jest, aby przes³aæ nowemu zespo³owi prowadz¹cemu dokumentacjê podsumowuj¹c¹ postêpy, jakie chory poczyni³ w trakcie rehabilitacji [Kaste i wsp., 1995]. Po zakoñczeniu rehabilitacji w
warunkach szpitalnych mo¿na j¹ dalej prowadziæ w systemie dziennym, je¿eli istniej¹ oœrodki prowadz¹ce tego typu dzia³alnoœæ. Przejœcie na system opieki dziennej jest
kolejnym krokiem w rehabilitacji, który przybli¿a chorego do samodzielnego ¿ycia. D³ugoœæ okresu rehabilitacji
14
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w ostrej fazie udaru mózgu zale¿y od ciê¿koœci choroby
oraz od dostêpnoœci us³ug rehabilitacyjnych. Ostra faza
rehabilitacji powinna trwaæ tyle, ile trzeba do osi¹gniêcia
dobrych wyników leczenia (zazwyczaj od 6 do 12 tygodni, maksymalnie 24 tygodnie).
Rehabilitacja przewlek³a
Najwiêksz¹ poprawê stanu neurologicznego uzyskuje
siê w ci¹gu pierwszych trzech miesiêcy od wyst¹pienia
udaru mózgu. Okres ten jest równie¿ optymalny do prowadzenia rehabilitacji. Czynna rehabilitacja powinna
byæ prowadzona tak d³ugo, jak d³ugo stwierdza siê
obiektywn¹ poprawê stanu neurologicznego.
Po osi¹gniêciu maksymalnej poprawy nale¿y zakoñczyæ aktywn¹ rehabilitacjê i rozpocz¹æ program rehabilitacji przewlek³ej w celu utrzymania sprawnoœci na
poziomie uzyskanym w ostrej fazie. W przypadku
stwierdzenia pogorszenia sprawnoœci trzeba rozpocz¹æ
bardziej aktywne formy leczenia lub ponownie bardziej
intensywn¹ rehabilitacjê w warunkach szpitalnych.
Ocena skutecznoœci prowadzonej rehabilitacji
Skutecznoœæ prowadzonej rehabilitacji u chorych po
przebytym udarze mózgu ocenia siê, bior¹c pod uwagê
stopieñ uzyskanej samodzielnoœci w czynnoœciach ¿ycia
codziennego (ADL) oraz na podstawie tego, czy chory
mo¿e byæ wypisany ze szpitala do domu. Rzadziej przeprowadza siê ocenê jakoœci ¿ycia prawdopodobnie ze
wzglêdu na brak uznanej ogólnie skali oceny jakoœci ¿ycia
chorych po przebytym udarze mózgu [Kaste i wsp., 1998].
Aktywnoœci ¿ycia codziennego (ADL). Ocenê ADL
u chorych z udarem mózgu najczêœciej przeprowadza siê
za pomoc¹ Indeksu Bartel. Pomimo ¿e skala ta nie jest
doskona³a, to jest powszechnie znana i stosowana, co
stanowi jej du¿¹ zaletê. Z tego wzglêdu na jej podstawie
mo¿na porównywaæ nie tylko wyniki leczenia poszczególnych pacjentów, ale tak¿e wyniki osi¹gane
w ró¿nych oœrodkach, a nawet krajach.
Stopieñ niepe³nosprawnoœci. Kliniczna ocena stopnia
niepe³nosprawnoœci mo¿e byæ przeprowadzona w oparciu o skalê Rankina. Jest to piêciopunktowa skala, dziêki której mo¿na oceniæ ogóln¹ sytuacjê ¿yciow¹ pacjenta. Czêsto u¿ywa siê jej do okreœlania skutecznoœci leczenia chorych z udarem mózgu. Pozwala ona przeprowadzaæ porównania miêdzy ró¿nymi sposobami postêpowania w udarze niedokrwiennym.
Nastrój. U chorych z udarem mózgu czêsto wystêpuje depresja. Za pomoc¹ takich skal jak The Hamilton
Rating Scale for Depression [Hamilton, 1960] oraz The
15
16

Cerebrovasc Dis 2000;10(suppl 3);1-11

Beck Depression Inventory [Beck i wsp., 1961] mo¿na
przeprowadziæ ocenê zaburzeñ nastroju chorego z udarem niedokrwiennym. Nale¿y jednak pamiêtaæ o tym,
¿e skale te zawieraj¹ pewne elementy bezu¿yteczne przy
ocenie chorych z udarem mózgu oraz nie zapewniaj¹
wiarygodnej oceny chorych z powa¿nymi zaburzeniami
mowy. W przypadku rozpoznania depresji nale¿y w³¹czyæ odpowiednie leczenie. Chorzy leczeni z powodu depresji osi¹gaj¹ w porównaniu z nieleczonymi nie tylko
lepsz¹ jakoœæ ¿ycia, ale tak¿e lepsze wyniki rehabilitacji.
Czy istnieją dowody na słuszność
prowadzenia programów rehabilitacji?
Prowadzenie programów rehabilitacji nie wp³ywa na
nasilenie objawów neurologicznych. Dziêki rehabilitacji
chorzy mog¹ zacz¹æ siê poruszaæ i mog¹ staæ siê niezale¿ni. Wa¿ne jest to, ¿e wiêkszoœæ chorych mo¿e samodzielnie funkcjonowaæ w warunkach domowych i nie
wymaga opieki w domach dla przewlekle chorych.
W przeprowadzonym w Finlandii randomizowanym
badaniu porównywano grupê chorych leczonych i systematycznie rehabilitowanych przez zespó³ udarowy
z grup¹ chorych leczonych i rehabilitowanych w dowolny sposób [Kaste i wsp., 1995]. Wykazano, ¿e chorzy
w podesz³ym wieku leczeni przez zespó³ udarowy byli
wypisywani ze szpitala œrednio 16 dni wczeœniej (24
w porównaniu z 40 dniami), czêœciej bezpoœrednio do
domu (75% w porównaniu z 62%) i osi¹gali wiêksz¹ samodzielnoœæ w ADL (76% w porównaniu z 59%) po roku od wyst¹pienia udaru mózgu. Osi¹gniêcie lepszych
wyników leczenia maj¹ zarówno wymiar czysto ludzki,
jak i finansowy. Potwierdzeniem, ¿e takie wyniki s¹ rezultatem usystematyzowanej opieki nad chorymi z udarem mózgu, a nie dzie³em przypadku, s¹ identyczne wyniki badañ otrzymanych w University Hospital of Umeå
(Szwecja) [Strand i wsp., 1985], University Hospital of
Kuopio (Finlandia) [Sivenius, 1985]. University Hospital
of Trondheim (Norwegia) [Indredavik i wsp., 1991]
Rekomendacje
1. U każdego pacjenta z udarem należy rozważyć
możliwość leczenia rehabilitacyjnego (Poziom III)
2. Rehabilitację poudarową należy rozpoczynać
wcześnie (Poziom III)
3. Leczenie rehabilitacyjne powinno być prowadzone przez wielodyscyplinarny zespół (Poziom III)
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Czynniki ryzyka oraz zapobieganie
udarom mózgu
Julien Bogousslavsky, Markku Kaste, Tom Skyhoj Olsen, Werner Hacke,
Jean Marc Orgogozo w imieniu Komitetu Naukowego EUSI

Wprowadzenie
Udar mózgu jest trzeci¹ pod wzglêdem czêstoœci, po
chorobach uk³adu sercowo-naczyniowego oraz chorobach nowotworowych, przyczyn¹ umieralnoœci w wiêkszoœci krajów rozwiniêtych. W Europie umieralnoœæ waha siê od 63,5/100 000 (mê¿czyŸni, Szwajcaria 1992) do
273,4/100 000 (kobiety, Rosja 1991). Poza tym w krajach europejskich oraz innych krajach uprzemys³owionych udar mózgu jest najczêstsz¹ przyczyn¹ chorobowoœci oraz d³ugotrwa³ej niepe³nosprawnoœci, co wi¹¿e
siê z du¿ymi nak³adami finansowymi. Roczna zapadalnoœæ na udar mózgu okreœlana jest w zale¿noœci od kraju
na 127 000 przypadków w Niemczech, 112 000 przypadków we W³oszech, 101 000 przypadków w Wielkiej
Brytanii, 89 000 przypadków w Hiszpanii oraz 78 000
przypadków we Francji, z czego 75% stanowi¹ pierwsze
w ¿yciu udary mózgu. Prawdopodobnie liczby te wzrosn¹ wraz ze starzeniem siê populacji [Bonita, 1992].
Du¿a chorobowoœæ oraz œmiertelnoœæ z powodu udaru
mózgu stanowi¹ znaczne obci¹¿enie dla systemu opieki
zdrowotnej. W Wielkiej Brytanii œrodki przeznaczone
na szeroko rozumiane leczenie udaru mózgu stanowi¹
oko³o 5% wydatków ponoszonych przez National Health
Service [Isard i Forbes, 1992]. W Wielkiej Brytanii w
roku 1990 œredni koszt leczenia szpitalnego chorego,
który prze¿y³ udar mózgu, wynosi³ 7500 funtów brytyj-
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skich [Forbes, 1993]. W innych krajach koszty te s¹
znacznie wiêksze. Œrednie koszty leczenia obejmuj¹ce
okres od wyst¹pienia pierwszego udaru mózgu do
œmierci chorego zosta³y okreœlone na 79 000 dolarów
amerykañskich w Szwecji [Asplund i wsp. 1993] oraz
60 000 dolarów amerykañskich w Finlandii [Kaste i wsp.
1998]. W kilku krajach europejskich wykazano, ¿e leczenie udaru mózgu poch³ania, w porównaniu z innymi
chorobami, najwiêcej nak³adów finansowych zwi¹zanych z hospitalizacj¹. Pomimo tego wyniki leczenia nie
s¹ satysfakcjonuj¹ce. Dlatego te¿ wszelkie wysi³ki nale¿y skierowaæ na profilaktykê udaru mózgu.
Nastêpuj¹ce stany chorobowe oraz czynniki zwi¹zane ze stylem ¿ycia zosta³y uznane jako czynniki ryzyka
udaru mózgu: uk³adowe nadciœnienie têtnicze, zawa³
miêœnia serca, migotanie przedsionków, cukrzyca, podwy¿szony poziom cholesterolu, zwê¿enie têtnicy szyjnej
wewnêtrznej, palenie tytoniu oraz spo¿ywanie alkoholu.
Postêpowanie maj¹ce na celu modyfikacjê wymienionych czynników ryzyka mo¿e prowadziæ do znacznego
obni¿enia zapadalnoœci na udar mózgu.
Celem tego opracowania jest zwrócenie uwagi na
metody postêpowania w pierwotnej i wtórnej profilaktyce udaru niedokrwiennego. Opracowanie zawiera zarówno zalecenia oparte na aktualnych dowodach naukowych, jak i wyniki powszechnie uznanych badañ naukowych. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e trudno jest wniosko-
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waæ na podstawie wyników badañ poœwiêconych udarowi mózgu. Wynika to z faktu, ¿e udar jest jednostk¹ chorobow¹ bardzo zró¿nicowan¹ pod wzglêdem etiologii.
Wyró¿niamy nastêpuj¹ce typy udarów: udary niedokrwienne, krwotoczne oraz krwotoki podpajêczynówkowe, które dziel¹ siê dalej na liczne podtypy. G³ównym
elementem ograniczaj¹cym badania nad udarem mózgu
jest stosowany niedoskona³y system klasyfikacyjny. Ponadto badania ró¿ni¹ siê pod wzglêdem metodologii (badania kohortowe, badania kontrolowane z placebo lub
aktywnym postêpowaniem), populacji badanej oraz dawek stosowanych leków. Czasami wyniki badañ s¹ kontrowersyjne, dlatego te¿ zalecenia przedstawione w tym
opracowaniu powinny byæ modyfikowane indywidualnie dla ka¿dego chorego przy uwzglêdnieniu potencjalnych korzyœci i ryzyka a tak¿e kosztów stosowanego
postêpowania.

Profilaktyka pierwotna
Celem stosowania profilaktyki pierwotnej jest zmniejszenie ryzyka wyst¹pienia udaru mózgu u osób bezobjawowych. Zalecenia dotycz¹ce postêpowania z chorymi
z przejœciowym niedokrwieniem mózgu s¹ przedstawione w rozdziale poœwiêconym profilaktyce wtórnej. Jak
wspomniano na pocz¹tku tego rozdzia³u, modyfikacja
czynników ryzyka prowadzi do zmniejszenia zapadalnoœci na udar mózgu u osób bezobjawowych [Bronner
i wsp. 1995; Goerlick i wsp. 1999].
Nadciœnienie têtnicze
Nadciœnienie têtnicze jest najczêœciej wystêpuj¹cym
i najlepiej poddaj¹cym siê leczeniu czynnikiem ryzyka
udaru mózgu. Prawid³owe leczenie nadciœnienia têtniczego prowadzi do znacznego zmniejszenia ryzyka udaru. Wyniki metaanalizy przeprowadzonej na podstawie
14 randomizowanych badañ klinicznych wskazuj¹ na to,
¿e zmniejszenie wartoœci ciœnienia rozkurczowego jedynie o 5–6 mmHg prowadzi do 42% zmniejszenia ryzyka
udaru mózgu [Collins i wsp. 1990]. W badaniu SHEP
(The Systolic Hypertension in the Elderly Program) wykazano, ¿e leczenie izolowanego nadciœnienia skurczowego (powy¿ej 160 mmHg) u osób powy¿ej 60 r.¿. prowadzi do zmniejszenia czêstoœci wystêpowania udaru
o 36% [SHEP Cooperative Research Group, 1991].
W wartoœciach bezwzglêdnych korzyœæ leczenia izolowanego nadciœnienia skurczowego przedstawia siê
nastêpuj¹co: u 30 osób na 1000 po 5 latach leczenia nie
18
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dosz³o do wyst¹pienia udaru mózgu. Jak dot¹d optymalne wartoœci ciœnienia têtniczego nie s¹ znane. Istnieje
natomiast obawa, ¿e nadmierne obni¿anie ciœnienia
têtniczego, zgodnie z teori¹ krzywej J, mo¿e prowadziæ
do wzrostu czêstoœci wystêpowania chorób uk³adu sercowo-naczyniowego. W badaniu HOT (Hypertension
Optimal Treatment) udowodniono korzystny wp³yw obni¿enia zarówno ciœnienia skurczowego, jak i rozkurczowego, odpowiednio do wartoœci 140 i 85 mmHg lub
poni¿ej [Hanson i wsp. 1998]. Stwierdzono równie¿,
¿e dalsze obni¿anie ciœnienia têtniczego (skurczowego
do 120 mmHg i rozkurczowego do 70 mmHg) nie przynosi³o ju¿ tak wyraŸnego korzystnego efektu i jednoczeœnie nie zwiêksza³o ryzyka udaru. Nale¿y podkreœliæ
fakt, ¿e w przedstawionych badaniach stosowano takie
leki hipotensyjne jak diuretyki, β-blokery oraz w ostatnio prowadzonych badaniach równie¿ inhibitory enzymu konwertuj¹cego angiotensynê [Yusuf i wsp. 2000].
Brakuje danych z prospektywnych badañ nad zastosowaniem nowoczesnych leków hipotensyjnych takich jak
klonidyna, β-blokery oraz blokery receptora AT. Wydaje
siê jednak ma³o prawdopodobne, aby leki hipotensyjne
nowej generacji nie wywiera³y równie korzystnego
efektu.
Cukrzyca
Pomimo ¿e cukrzyca jest uznanym niezale¿nym
czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego to nie ustalono jak dot¹d czy skrupulatna kontrola glikemii przynosi istotne korzyœci. W rzeczywistoœci u chorych z cukrzyc¹ typu drugiego intensywne leczenie za pomoc¹
pochodnych sulfonylomocznika i / lub insuliny zmniejsza nasilenie powik³añ ze strony mikrokr¹¿enia, jednak¿e nie wp³ywa na powik³ania ze strony naczyñ
du¿ego kalibru, w tym tak¿e na wystêpowanie udaru
niedokrwiennego [UK Prospective Diabetes Study
Group, 1998]. Bior¹c pod uwagê wszelkie wskazania do
w³aœciwego leczenia cukrzycy, rozs¹dnym wydaje siê
stosowanie tego leczenia równie¿ u chorych nara¿onych
na wyst¹pienie udaru mózgu.
Hipercholesterolemia
Podwy¿szony poziom cholesterolu ca³kowitego w
surowicy jest udowodnionym czynnikiem ryzyka dla
choroby wieñcowej (CHD). Jednak¿e zwi¹zek ten jest
mniej wyraŸny w przypadku udaru niedokrwiennego.
W przeprowadzonej ostatnio metaanalizie nie stwierdzono zwi¹zku miêdzy poziomem cholesterolu ca³kowitego w surowicy a ryzykiem udaru niedokrwiennego
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[Prospective Studies Collaboration, 1995]. Jednak¿e w
wiêkszoœci badañ objêtych metaanaliz¹ nie brano pod
uwagê chorych, którzy prze¿yli udar niedokrwienny dlatego wnioski te dotycz¹ jedynie œmiertelnoœci z powodu
udarów. Z drugiej strony mo¿na wykazaæ ujemny
zwi¹zek miêdzy poziomem cholesterolu w surowicy
a ryzykiem wyst¹pienia udaru krwotocznego [Iso i wsp.
1989]. W badaniu, w którym porównywano z grup¹ placebo leczenie prawastatyn¹ œrednio nasilonej hipercholesterolemii u bezobjawowych mê¿czyzn, stwierdzono
znamienne, 31-procentowe zmniejszenie czêstoœci wystêpowania zawa³u serca oraz œmiertelnoœci w przebiegu
choroby niedokrwiennej serca. Nie stwierdzono natomiast znamiennej ró¿nicy w zapadalnoœci na udar niedokrwienny miêdzy badanymi grupami [Shepherd i wsp.
1995].
W dwóch badaniach, opartych na du¿ych populacjach chorych, udowodniono zmniejszenie ryzyka udaru
niedokrwiennego u osób z chorob¹ wieñcow¹ [Scandinavian Simvastatin Survival Study Group, 1994; Sacks
i wsp. 1996].W badaniu CARE wykazano 32-procentowe zmniejszenie ryzyka wzglêdnego udaru niedokrwiennego u chorych leczonych prawastatyn¹ [Plehn
i wsp. 1999]. Wiêkszoœæ chorych w³¹czonych do tego
badania otrzymywa³o tak¿e leki przeciwp³ytkowe co
oznacza, ¿e statyny zmniejszaj¹ ryzyko udaru niedokrwiennego w wiêkszym stopniu, ni¿ same leki przeciwp³ytkowe. W wartoœciach bezwzglêdnych ten korzystny efekt przedstawia siê nastêpuj¹co: nale¿y leczyæ przez rok 435 osób z CHD aby zapobiec wyst¹pieniu jednego udaru niedokrwiennego (NNT = 435 w skali jednego roku; przypis t³umacza). Nie wykazano istotnego statystycznie zmniejszenia zapadalnoœci na udar
niedokrwienny u osób z wyjœciowo ni¿szym poziomem
cholesterolu ca³kowitego. Po przeprowadzeniu wtórnej analizy badania Scandinavian Simvastatin Study
stwierdzono 28-procentowe zmniejszenie ryzyka udaru
niedokrwiennego w grupie leczonej simwastatyn¹ [Pedersen i wsp. 1998]. Ponadto w powtórnie przeprowadzonej metaanalizie, obejmuj¹cej równie¿ wyniki cytowanych powy¿ej badañ, potwierdzono zmniejszenie ryzyka udaru niedokrwiennego (o 31%), podobnie jak
w przypadku choroby wieñcowej. Nie stwierdzono jednak wp³ywu na czêstoœæ udarów prowadz¹cych do
œmierci [Blaw i wsp. 1997]. Nie ma dowodów naukowych uzasadniaj¹cych stosowanie statyn syntetycznych
ani innych œrodków hipolipemizuj¹cych ni¿ statyny
w profilaktyce pierwotnej udaru niedokrwiennego [Furberg i wsp. 1999].

Czynniki ryzyka oraz zapobieganie
udarom mózgu

Palenie tytoniu
Na podstawie wyników badañ kohortowych wykazano, ¿e palenie tytoniu jest niezale¿nym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego zarówno u mê¿czyzn [Abbott
i wsp. 1986], jak i kobiet [Colditz i wsp. 1988]. Ryzyko to
zale¿y od liczby wypalanych papierosów i mo¿e byæ nawet 6 razy wiêksze w porównaniu z osobami niepal¹cymi. W obu cytowanych badaniach stwierdzono, ¿e odzwyczajenie siê od palenia powodowa³o zmniejszenie ryzyka udaru niedokrwiennego o 50% [Colditz i wsp. 1988].
Spo¿ycie alkoholu
Zwi¹zek miêdzy spo¿yciem alkoholu a wystêpowaniem
udaru mózgu jest niejasny. Ponadto wydaje siê, ¿e wp³yw
alkoholu jest ró¿ny u osób rasy kaukaskiej i ¿ó³tej (Japoñczycy). W badaniu Honolulu Heart Program u osób
nadu¿ywaj¹cych alkoholu stwierdzono trzykrotne zwiêkszenie ryzyka wyst¹pienia udaru krwotocznego (krwotoków œródmózgowych oraz krwotoków podpajêczynówkowych) w porównaniu z abstynentami [Donahue i wsp.
1986]. Wyniki kontrolowanego badania przeprowadzonego na zró¿nicowanej etnicznie populacji wskazuj¹ na korzystny wp³yw umiarkowanego spo¿ycia alkoholu (do 2
„drinków”, 2 puszek piwa lub 2 lampek wina dziennie) na
zmniejszenie ryzyka wyst¹pienia udaru niedokrwiennego
oraz na zwiêkszenie ryzyka udaru niedokrwiennego u osób
nadu¿ywaj¹cych alkoholu [Sacco i wsp. 1999].
Aktywnoœæ fizyczna
Wydaje siê, ¿e stopieñ aktywnoœci fizycznej jest odwrotnie proporcjonalny do ryzyka udaru niedokrwiennego. Jednak¿e zwi¹zek ten nie by³ tak dok³adnie badany
jak w przypadku choroby niedokrwiennej serca. Wyniki
ostatnio przeprowadzonego prospektywnego badania
kohortowego mê¿czyzn bior¹cych udzia³ w Physicians
Health Study wskazuj¹ na wp³yw wysi³ku fizycznego
dostatecznie intensywnego (aby doprowadziæ do spocenia siê) na zmniejszenie ryzyka wyst¹pienia udaru niedokrwiennego [Lee i wsp. 1999]. Wynika to, jak siê wydaje, z korzystnego wp³ywu na masê cia³a, wartoœci
ciœnienia têtniczego, poziom cholesterolu w surowicy
oraz tolerancjê glukozy, a nie z bezpoœredniego dzia³ania wysi³ku fizycznego na zapadalnoœæ na udar mózgu.
Pomenopauzalna hormonalna terapia zastêpcza
Stosowanie hormonalnej terapii zastêpczej u kobiet
w okresie pomenopauzalnym za pomoc¹ estrogenów (17β
estradiol) lub w po³¹czeniu z progesteronem prowadzi
do znacznego zmniejszenia ryzyka choroby niedokrwien-
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nej serca. Dane dotycz¹ce ewentualnego wp³ywu tego
leczenia na ryzyko udaru niedokrwiennego nie s¹ jednoznaczne. W badaniu opartym na 16-letnim okresie obserwacji grupy 59 337 kobiet w okresie pomenopauzalnym, bior¹cych udzia³ w Nurses' Health Study, stwierdzono jedynie niewielki korzystny wp³yw stosowania
hormonalnej terapii zastêpczej na ryzyko udaru niedokrwiennego [Grodstein i wsp. 1996].

nych dotycz¹cych stosowania innych leków przeciwp³ytkowych takich jak klopidogrel, tiklopidyna oraz
dwupirydamol w prewencji pierwotnej. Zastosowanie
kwasu acetylosalicylowego u osób z migotaniem przedsionków bêdzie omówione w kolejnym paragrafie.

Leki przeciwp³ytkowe
Wyniki przeprowadzonych w ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat badañ jednoznacznie dowodz¹ skutecznoœci kwasu acetylosalicylowego w zmniejszaniu czêstoœci nawrotów chorób uk³adu sercowo-naczyniowego.
Celem dwóch du¿ych badañ klinicznych by³a pierwotna
profilaktyka incydentów naczyniowych oparta na stosowaniu kwasu acetylosalicylowego [Peto i wsp. 1988;
Steering Committee of the Physicians' Health Study Research Group, 1989]. W otwartym badaniu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii analizowano grupê 5139
mê¿czyzn lekarzy, których randomizowano do grupy
otrzymuj¹cej 500 mg kwasu acetylosalicylowego lub do
grupy placebo. Nie stwierdzono ró¿nic w czêstoœci zawa³u miêœnia serca miêdzy grupami, wykazano natomiast czêstsze wystêpowanie ciê¿kiego udaru w grupie
leczonej kwasem acetylosalicylowym [Peto i wsp. 1988].
Ze wzglêdu na brak wystarczaj¹cych danych dotycz¹cych liczby udarów niedokrwiennych oraz krwotocznych w badanych grupach zwiêkszenie zapadalnoœci na
udar w grupie leczonej kwasem acetylosalicylowym
mo¿na przypisaæ prawdopodobnemu zwiêkszeniu czêstoœci wystêpowania udarów krwotocznych w tej grupie.
Badanie The Physicians' Health Study objê³o 22 071
mê¿czyzn lekarzy, których randomizowano, z zachowaniem warunków podwójnie œlepej próby, do grupy
otrzymuj¹cej co drugi dzieñ 325 mg kwasu acetylosalicylowego lub do grupy placebo [Steering Committee of
the Physicians' Health Study Group, 1989]. W badaniu
tym stwierdzono 44% zmniejszenie ryzyka zawa³u
miêœnia serca oraz nieistotne statystycznie zwiêkszenie
ryzyka udaru mózgu. W podgrupie z udarami krwotocznymi wykazano graniczne zwiêkszenie ryzyka wyst¹pienia udaru krwotocznego u osób przyjmuj¹cych
kwas acetylosalicylowy.
W badaniu the Nurses' Health Study w grupie kobiet
przyjmuj¹cych kwas acetylosalicylowy stwierdzono
zmniejszenie ryzyka wzglêdnego zawa³u miêœnia serca
(RR=0,68) ale nie stwierdzono istotnego wp³ywu na ryzyko udaru mózgu [Manson i wsp. 1991]. Nie ma da-

1. Pomiar ciśnienia tętniczego powinien być podstawowym elementem wizyty u każdego lekarza.
RR powinno być obniżone do wartości prawidłowych (140/85 mmHg), modyfikując tryb życia
i/lub stosując leczenie farmakologiczne (Poziom I)
2. Pomimo że nie udowodniono zmniejszenia ryzyka udaru mózgu poprzez stosowanie dokładnej
kontroli glikemii w cukrzycy i wysokich poziomów cholesterolu, należy kontrolować powyższe
parametry w związku z korzyściami w innych
chorobach (Poziom III). U pacjentów z chorobą
wieńcową stosowanie statyn wiąże się z wyraźnym zmniejszeniem ryzyka udaru mózgu (Poziom II). Należy stosować statyny (prawastatyna
simwastatyna) u pacjentów z chorobą wieńcową
i wysokimi lub średnimi poziomami cholesterolu.
Wydaje się, że korzystny efekt statyn dotyczy
także chorych z udarem i hipercholesterolemią.
3. Należy zalecać odzwyczajanie od palenia tytoniu
(Poziom II)
4. Należy bezwzględnie unikać nadużywania alkoholu, umiarkowane spożycie alkoholu jest dozwolone (Poziom II)
5. Zaleca się regularną aktywność fizyczną (Poziom II)
6. Przerwanie hormonoterapii zastępczej u kobiet
w okresie pomenopauzalnym nie jest zalecane gdyż
leczenie to zmniejsza ryzyko choroby wieńcowej
(Poziom III)
7. Związek między hormonoterapią zastępczą i ryzykiem udarów nie jest ustalony
8. Nie ma dowodów na skuteczność kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce pierwotnej udarów u
bezobjawowych pacjentów (Poziom I)
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Rekomendacje

Antykoagulacja
Migotanie przedsionków
Iloœæ danych pochodz¹cych z randomizowanych badañ kontrolowanych nad skutecznoœci¹ oraz bezpieczeñ-
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stwem stosowania doustnych antykoagulantów w profilaktyce pierwotnej udaru niedokrwiennego jest ograniczona z wyj¹tkiem danych pochodz¹cych z badañ
poœwiêconych migotaniu przedsionków (AF). Z tego
powodu tematem niniejszego opracowania bêdzie g³ównie migotanie przedsionków, a inne wskazania do stosowania antykoagulacji bêd¹ omówione skrótowo. Migotanie przedsionków jest zwi¹zane z du¿ym ryzykiem
wyst¹pienia udaru niedokrwiennego. Œrednia czêstoœæ
wystêpowania udaru niedokrwiennego, obliczona na
podstawie przegl¹du badañ nad pierwotn¹ profilaktyk¹
udaru, wynosi 5% rocznie. Jednak¿e w zale¿noœci od
populacji badanych chorych stwierdzono istotne z klinicznego punktu widzenia ró¿nice (od 0,5% do 12%)
w czêstoœci wystêpowania udarów [Lip i Lowe, 1996;
Laupacis i wsp., 1998]. Na podstawie spójnych wyników badañ poœwiêconych profilaktyce pierwotnej
(AFASAK, SPAF, BAATAF, CAFA, SPINAF) oraz wtórnej (EAFT) stwierdzono, ¿e stosowanie doustnej antykoagulacji prowadzi do znacznego zmniejszenia ryzyka udaru niedokrwiennego u chorych z migotaniem
przedsionków. Po przeprowadzeniu ³¹cznej analizy
wymienionych badañ wykazano, ¿e u chorych leczonych warfaryn¹ (doustny antagonista witaminy K) ryzyko udaru niedokrwiennego w porównaniu z chorymi
nie leczonymi jest mniejsze a¿ o 70%. W badaniu
EAFT dokonano oceny optymalnego docelowego poziomu antykoagulacji stwierdzaj¹c, ¿e przy wartoœciach INR miêdzy 2,0 a 2,9 w porównaniu z INR poni¿ej 2,0 osi¹ga siê 80% zmniejszenie czêstoœci wystêpowania udarów zarówno niedokrwiennych, jak i
krwotocznych. Przy wartoœciach INR miêdzy 3,0 a 3,9
zmniejszenie czêstoœci wystêpowania udaru wynosi
odpowiednio 40%. Natomiast przy INR powy¿ej 5,0
zwiêkszenie ryzyka powik³añ krwotocznych jest zbyt
du¿e. Przy wartoœciach INR poni¿ej 2,0 nie stwierdzono istotnego zmniejszenia czêstoœci incydentów zakrzepowo-zatorowych [The European Atrial Fibrillation Study Group, 1995].
Przeprowadzono cztery randomizowane badania porównuj¹ce kwas acetylosalicylowy z placebo i uzyskano
skumulowane zmniejszenie ryzyka wzglêdnego udaru
niedokrwiennego rzêdu 21% [Hart i wsp. 1998]. Z czego
w dwóch badaniach stwierdzono znacznie mniejsz¹ skutecznoœæ kwasu acetylosalicylowego w porównaniu
z warfaryn¹. W badaniu SPAF III wykazano brak skutecznoœci po³¹czenia ustalonej dawki warfaryny (0,4 do
3,0 mg/d z docelowym INR 1,2–1,5) z kwasem acetylosalicylowym (325 mg/d) w profilaktyce pierwotnej uda-

ru niedokrwiennego u chorych z migotaniem przedsionków. Wydaje siê, ¿e inne po³¹czenia leków, takie jak
dwupirydamol z kwasem acetylosalicylowym lub ibuprofenem, mog¹ byæ równie¿ skuteczne w profilaktyce
udaru niedokrwiennego.
Czêstoœæ wystêpowania udaru niedokrwiennego u
chorych z migotaniem przedsionków jest bardzo ró¿na.
Dlatego te¿ nale¿y wyodrêbniæ podgrupy chorych z migotaniem przedsionków w celu ustalenia odpowiedniego leczenia. Pomimo, ¿e schematy podzia³u na podgrupy pod wzglêdem ryzyka wyst¹pienia udaru niedokrwiennego, opublikowane przez badaczy zajmuj¹cych
siê problematyk¹ AF oraz badaczy z programu SPAF, s¹
ró¿ne to jednak pokrywaj¹ siê [Laupacis i wsp. 1998].
Pacjenci z migotaniem przedsionków, którzy maj¹ jeden
lub wiêcej z nastêpuj¹cych czynników ryzyka: (1) przebyty udar niedokrwienny lub przemijaj¹cy epizod niedokrwienia mózgu (TIA), (2) zatorowoœæ uk³adowa, (3)
wiek powy¿ej 75 lat, (4) nadciœnienie têtnicze lub (5)
niewydolnoœæ lewokomorow¹ powinni, o ile nie ma
du¿ego ryzyka powik³añ krwotocznych, otrzymywaæ
doustne antykoagulanty z docelowym INR 2,5 (zakres
2,0 – 3,0). Pacjenci bez towarzysz¹cych chorób uk³adu
sercowo-naczyniowego z tzw. izolowanym AF w wieku poni¿ej 65 lat maj¹ tak niskie ryzyko udaru niedokrwiennego, ¿e nie wymagaj¹ leczenia. Wystarcza stosowanie kwasu acetylosalicylowego. Chorych powy¿ej
65. r.¿. bez innych czynników ryzyka mo¿na zaliczyæ do
grupy œredniego ryzyka wyst¹pienia udaru niedokrwiennego. Osoby takie nale¿y leczyæ za pomoc¹ warfaryny
lub kwasu acetylosalicylowego. Dobowa dawka kwasu
acetylosalicylowego powinna w tym przypadku wynosiæ 300 mg, ze wzglêdu na udowodnion¹ skutecznoœæ takiego dawkowania w profilaktyce u chorych z AF.
Maj¹c na uwadze zmniejszenie ryzyka powik³añ
krwotocznych u chorych z AF powy¿ej 75. r.¿. za docelowy nale¿y uznaæ INR rzêdu 2,0 (zakres 1,6 – 2,5). Nie
udowodniono jednak¿e, aby ten poziom antykoagulacji
by³ skuteczny. Dlatego oficjalnie wiele zaleceñ nie
uwzglêdnia wieku i zaleca docelowy INR rzêdu 2,5
[Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology, 1998].
Ze wzglêdu na zwiêkszone ryzyko powik³añ krwotocznych u niektórych pacjentów w wieku podesz³ym
(powy¿ej 80. r.¿.), nie stosuj¹cych siê do zaleceñ lekarskich, z nieleczonym lub nie poddaj¹cym siê leczeniu
nadciœnieniem têtniczym, uzale¿nionych od alkoholu,
z uszkodzeniem w¹troby, chorob¹ wrzodow¹, po przebytym udarze krwotocznym oraz ze skaz¹ krwotoczn¹

Czynniki ryzyka oraz zapobieganie
udarom mózgu

Cerebrovasc Dis 2000;10(suppl 3);12-21

21
23

(zaburzenia krzepniêcia, trombocytopenia) lekiem z wyboru jest kwas acetylosalicylowy [Lip i Lowe, 1996].

Rekomendacje
Migotanie przedsionków (AF)
1. Przewlekłe stosowanie doustnych antykoagulantów (docelowy INR = 2,5; zakres 2,0–3,0) należy rozważyć u wszystkich chorych z AF i wysokim ryzykiem wystąpienia udaru (Poziom I)
2. Pacjenci z AF w wieku < 65. r.ż. bez towarzyszącej choroby układu sercowo-naczyniowego lub
chorzy z przeciwwskazaniami do stosowania antykoagulantów powinni otrzymywać kwas acetylosalicylowy w dawce 300 mg/dobę (Poziom II)
3. Chorzy z AF w wieku > 65. r.ż. bez innych czynników ryzyka zatorowości powinni otrzymywał
kwas acetylosalicylowy w dawce 300 mg/dobę
lub doustne antykoagulanty (Poziom IV)
4. U pacjentów w wieku > 75. r.ż., doustne antykoagulanty mogą być stosowane w mniejszych dawkach (INR = 2,0; zakres 1,6–2,5), w celu zmniejszenia ryzyka powikłań krwotocznych (Poziom III)

Na podstawie 5 badañ nad zastosowaniem endarterektomii u osób z bezobjawowym zwê¿eniem têtnicy
szyjnej wewnêtrznej przeprowadzono metaanalizê,
stwierdzaj¹c, ¿e pomimo zmniejszenia czêstoœci udaru
niedokrwiennego w grupie leczonej operacyjnie bezwzglêdna korzyœæ wynikaj¹ca z wykonania CEA jest
niewielka, w porównaniu z czêstoœci¹ udaru niedokrwiennego u osób leczonych zachowawczo [Benavente
i wsp. 1998]. Autorzy wspomnianej metaanalizy sugeruj¹, ¿e do momentu wydzielenia grup podwy¿szonego
ryzyka udaru stosowanie leczenia zachowawczego
bêdzie mia³o pierwszeñstwo nad zabiegowym (CEA)
u chorych z bezobjawowym zwê¿eniem têtnicy szyjnej
wewnêtrznej.

Rekomendacje
Endarterektomia szyjna (CEA)
1. CEA może być zalecana u części pacjentów z
bezobjawowym zwężeniem (60–99%) tętnicy
szyjnej wewnętrznej. Korzyści z endarterektomii
można spodziewać się jedynie u pacjentów z niskim ryzykiem operacyjnym (< 3%) i oczekiwanym
co najmniej 5. letnim okresem przeżycia (Poziom II).

Endarterektomia w leczeniu bezobjawowego
zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej
Wyniki badañ przeprowadzonych nad skutecznoœci¹
endarterektomii (CEA) w profilaktyce pierwotnej udaru
niedokrwiennego nadal s¹ przedmiotem kontrowersji.
W najwiêkszym badaniu (The Asymptomatic Carotid
Atherosclerosis Study – ACAS) wykazano, ¿e wykonanie
CEA u chorych z bezobjawowym, ponad 60% zwê¿eniem
têtnicy szyjnej wewnêtrznej prowadzi do zmniejszenia
o 53% ryzyka wzglêdnego udaru niedokrwiennego
to¿stronnie do operowanej têtnicy [Executive Committee
for the ACAS, 1995]. Jednak¿e bezwzglêdna redukcja ryzyka u osób leczonych operacyjnie by³a niewielka i wynosi³a w skali 5 lat tylko 5,9%. Porównuj¹c grupê leczon¹
farmakologicznie, stwierdzono, ¿e czêstoœæ wystêpowania
udaru niedokrwiennego oceniana w ci¹gu 5 lat wynosi³a 11% (2,3% w skali roku). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ryzyko oko³ooperacyjne (badanie ACAS) wyst¹pienia udaru
niedokrwiennego oraz zgonu wynosi³o 2,3%. Ponadto,
wyniki koñcowe z 5 lat zosta³y oparte na danych z obserwacji 2-letniej, które nastêpnie ekstrapolowano na okres 5
lat, co w znaczny sposób obni¿a ich wiarygodnoœæ.
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Profilaktyka wtórna:
Leczenie nadciśnienia tętniczego
Ostatnio opublikowano wyniki badania HOPE, które
wskazuj¹ na korzystny wp³yw inhibitorów enzymu konwertuj¹cego (ramipryl) w profilaktyce wtórnej udarów
niedokrwiennych [Yusuf i wsp. 2000].
Rekomendacje
1. W leczeniu nadciśnienia tętniczego u chorych po
przebytym udarze mózgu należy stosować inhibitory ACE (peryndopryl, ramipryl) jako leki z wyboru (Poziom I)
Leki przeciwzakrzepowe
Kwas acetylosalicylowy
Kwas acetylosalicylowy jest najlepiej przebadanym
lekiem stosowanym w profilaktyce wtórnej udaru niedo-
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krwiennego. G³ówny mechanizm dzia³ania kwasu acetylosalicylowego polega na hamowaniu zale¿nej od cyklooksygenazy aktywacji p³ytek krwi.
W metaanalizie 145 badañ, w których stosowano
kwas acetylosalicylowy ³¹cznie u 51 144 chorych, wykazano 25% zmniejszenie ryzyka wyst¹pienia udaru niedokrwiennego u chorych przyjmuj¹cych kwas acetylosalicylowy [Antiplatelet Trialists' Collaboration, 1994].
Jak dot¹d nie ustalono optymalnej dawki kwasu acetylosalicylowego. Dawki powy¿ej 30 mg/d s¹ ju¿ skuteczne
[The Dutch TIA Trial Study Group, 1991]. Sugerowano,
¿e niskie dawki (< 160 mg) s¹ bardziej skuteczne od œrednich (160–325 mg) oraz od wysokich (500–15000 mg) ze
wzglêdu na czêœciowe zachowanie syntezy prostacykliny w œcianie naczynia [The SALT Collaborative Group,
1991]. Jednak¿e w badaniach bezpoœrednio porównuj¹cych skutecznoœæ ró¿nych dawek kwasu acetylosalicylowego nie wykazano ró¿nic w zapobieganiu udarom
niedokrwiennym miêdzy niskimi i œrednimi [The Dutch
TIA Trial Study Group, 1991] oraz œrednimi i wysokimi
dawkami kwasu acetylosalicylowego [UK – TIA Study
Group, 1991]. W badaniu NASCET (North American
Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaboration) udowodniono, ¿e chorzy po endarterektomii przyjmuj¹cy kwas acetylosalicylowy w dawce 650 mg/d maj¹ lepsze rokowania ni¿ przyjmuj¹cy ni¿sze dawki. Jednak¿e nale¿y pamiêtaæ, ¿e badanie to nie by³o zaplanowane do oceny skutecznoœci ró¿nych dawek kwasu acetylosalicylowego [Barnett i wsp. 1998]. Stosowanie wy¿szych dawek kwasu acetylosalicylowego by³o znamiennie zwi¹zane z gorszym przestrzeganiem przyjmowania
leku, czêstszym wystêpowaniem dzia³añ niepo¿¹danych
oraz powik³añ krwotocznych [The Dutch TIA Trial Study
Group, 1991]. Opieraj¹c siê na danych z metaanalizy
Antiplatelet Trialists' Collaboration [1994] prawdopodobnie najbezpieczniejsze i optymalne jest dawkowanie
kwasu acetylosalicylowego po 160 mg lub 325 mg dziennie. Jednak¿e istniej¹ tak¿e dowody potwierdzaj¹ce skutecznoœæ mniejszych dawek, takich jak 50 mg/d [Dienner i wsp. 1996].
Tiklopidyna
Chlorowodorek tiklopidyny nale¿y do grupy pochodnych tienopirydyny, których g³ówne dzia³anie opiera siê
na hamowaniu agregacji p³ytek zale¿nej od ADP.
W porównaniu z placebo tiklopidyna zmniejsza o 23,3%
ryzyko incydentów naczyniowych [Gent i wsp. 1989].
W badaniu Ticlopidine Aspirin Stroke Study wykazano,
¿e zastosowanie tiklopidyny w dawce 250 mg dwa razy

Czynniki ryzyka oraz zapobieganie
udarom mózgu

na dobê w porównaniu ze stosowaniem kwasu acetylosalicylowego w dawce 650 mg/d przynosi wiêksze korzyœci, które wi¹¿¹ siê ze zmniejszeniem ryzyka udaru
niedokrwiennego o 21% [Hass i wsp. 1989]. Jednak¿e w
obu cytowanych badaniach stwierdzono równie¿, ¿e zastosowanie tiklopidyny jest zwi¹zane z wystêpowaniem
dzia³añ niepo¿¹danych takich jak biegunka, wysypka
oraz co najwa¿niejsze ciê¿ka neutropenia [Gent i wsp.
1989; Hass i wsp. 1989].
Klopidogrel
Klopidogrel jest now¹ pochodn¹ tienopirydyny podobn¹ pod wzglêdem chemicznym do tiklopidyny. Mechanizm dzia³ania polega równie¿ na hamowaniu aktywacji p³ytek zale¿nej od ADP. Dawka 75 mg klopidogrelu podawana raz dziennie jest równowa¿na dawce
250 mg tiklopidyny podawanej dwa razy dziennie. Ponadto przy stosowaniu klopidogrelu nie dochodzi do
wyst¹pienia neutropenii bêd¹cej najpowa¿niejszym dzia³aniem niepo¿¹danym tiklopidyny.
Celem badania CAPRIE, które objê³o 19 185 chorych,
by³o porównanie wp³ywu klopidogrelu w dawce 75 mg
oraz kwasu acetylosalicylowego w dawce 325 mg na takie punkty koñcowe jak udar niedokrwienny, zawa³ miêœnia sercowego oraz œmieræ w wyniku chorób uk³adu sercowo-naczyniowego. W badaniu tym wykazano, ¿e klopidogrel jest skuteczniejszy od kwasu acetylosalicylowego i prowadzi do zmniejszenia ryzyka wzglêdnego o 8,7 %
wszystkich punktów koñcowych [CAPRIE Steering
Committee, 1996]. Po przeprowadzeniu analizy w podgrupach wykazano, ¿e u chorych otrzymuj¹cych klopidogrel zapadalnoœæ na udar niedokrwienny w skali roku wynosi³a 7,15% a u chorych leczonych kwasem acetylosalicylowym 7,71%. Zmniejszenie ryzyka wzglêdnego wynosi³o 7,6% na korzyœæ klopidogrelu (w wartoœciach bezwzglêdnych 0,5%). Porównanie klopidogrelu z kwasem
acetylosalicylowym mo¿na tak¿e przedstawiæ w ten
sposób, ¿e klopidogrel podawany 1000 pacjentom zapobiega dodatkowym 5 zawa³om miêœnia serca, udarom
niedokrwiennym lub zejœciom œmiertelnym. U chorych
wysokiego ryzyka z zakrzepami têtniczymi w wywiadzie
stosowanie klopidogrelu prowadzi do statystycznie istotnego, 3-procentowego zmniejszenia ryzyka bezwzglêdnego [Ringleb i Bertram, 1999]. Podsumowuj¹c, klopidogrel
jest nieznacznie ale istotnie bardziej skuteczny od kwasu
acetylosalicylowego stosowanego w œredniej dawce,
szczególnie u chorych w grupie wysokiego ryzyka, obci¹¿onych wywiadem licznych incydentów niedokrwiennych. Klopidogrel jest lekiem z wyboru u chorych, u któ-
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rych stwierdza siê przeciwwskazania do podawania kwasu acetylosalicylowego, u których wyst¹pi³y dzia³ania
niepo¿¹dane kwasu acetylosalicylowego oraz u chorych
z grupy wysokiego ryzyka. Zarówno klopidogrel jak i
kwas acetylosalicylowy dzia³aj¹ na odmienne mechanizmy aktywacji p³ytek krwi. Jak dot¹d nie przeprowadzono ¿adnego badania porównuj¹cego skutecznoœæ obu
leków podawanych oddzielnie lub w po³¹czeniu.
Dwupirydamol
Dzia³anie dwupirydamolu polega na hamowaniu aktywnoœci fosfodwuesterazy w cyklu aktywacji p³ytek. Pomimo, ¿e we wczeœniejszych badaniach na niewielkich
grupach chorych nie udowodniono wy¿szoœci stosowania
po³¹czenia kwasu acetylosalicylowego z dwupirydamolem nad podawaniem samego kwasu acetylosalicylowego
[Bousser i wsp. 1983; The American-Canadian Co-Operative Study Group, 1985] to w badaniach przeprowadzonych nieco póŸniej wykazano przewagê po³¹czenia dwupirydamolu z kwasem acetylosalicylowym nad placebo
[The ESPS Group, 1987]. W badaniu ESPS dokonano
porównania skutecznoœci kwasu acetylosalicylowego podawanego w dawce 50 mg/d, dwupirydamolu w dawce
400 mg/d, kwasu acetylosalicylowego podawanego ³¹cznie z dwupirydamolem wobec placebo, we wtórnej profilaktyce udaru niedokrwiennego [Diener i wsp. 1996].
Wykazano statystycznie istotn¹ przewagê leczenia skojarzonego za pomoc¹ kwasu acetylosalicylowego i dwupirydamolu (zmniejszenie ryzyka wzglêdnego o 37%) nad
monoterapi¹ z u¿yciem kwasu acetylosalicylowego
(zmniejszenie ryzyka wzglêdnego 18,1%) oraz monoterapi¹ z dwupirydamolem (zmniejszenie ryzyka wzglêdnego
16,3%). Badanie to spotka³o siê z pewn¹ krytyk¹ ze
wzglêdu na to, ¿e stosowano ni¿sz¹ dawkê kwasu acetylosalicylowego ni¿ zalecana obecnie, ponadto zmniejszenie ryzyka wzglêdnego udaru niedokrwiennego w grupie
leczonej kwasem acetylosalicylowym by³o mniejsze ni¿
w innych wczeœniejszych badaniach, w których stosowano tak¹ sam¹ dawkê kwasu acetylosalicylowego. Oprócz
tego w przeprowadzonych wczeœniej innych badaniach na
ma³ych grupach chorych udowodniono brak korzyœci
z po³¹czenia kwasu acetylosalicylowego z dwupirydamolem. Jednak¿e wyniki otrzymane na podstawie analizy
wystarczaj¹co du¿ej grupy chorych (badanie ESPS)
wskazuj¹ na przewagê terapii skojarzonej.
Kwas acetylosalicylowy z klopidogrelem
Leczenie skojarzone kwasem acetylosalicylowym
i klopidogrelem jest stosowane w prewencji zamkniêcia
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stentu po zabiegach kardiologicznych i neuroradiologicznych, przez miesi¹c po zabiegu. Jak dot¹d nie ma
danych dotycz¹cych skutecznoœci d³ugoterminowego leczenia skojarzonego, pomimo jego teoretycznej przewagi nad monoterapi¹.
Inhibitory glikoprotein IIb/IIIa
Do tej pory nie ma danych na temat stosowania tych
leków drog¹ doustn¹ we wtórnej profilaktyce udaru niedokrwiennego. Kilka badañ nad zastosowaniem tych
leków ze wskazañ kardiologicznych zosta³o przedwczeœnie przerwanych z powodu dzia³añ niepo¿¹danych.

Rekomendacje
Leki przeciwzakrzepowe
1. Małą lub średnią dawkę kwasu acetylosalicylowego (50-325 mg) można stosować w prewencji
wtórnej udarów, jako lek pierwszego wyboru (Poziom I)
2. Można stosować, jeżeli jest dostępny, preparat łączony kwasu acetylosalicylowego (25 mg) i dwupirydamolu (200 mg), dwa razy dziennie (Poziom I)
3. Klopidogrel jest nieco skuteczniejszy od kwasu
acetylosalicylowego w prewencji wtórnej incydentów miażdżycowo-zakrzepowych (Poziom I).
Klopidogrel może być stosowany jako lek pierwszego wyboru, kiedy kwas acetylosalicylowy jest
źle tolerowany lub nieskuteczny, oraz w specjalnych sytuacjach: u pacjentów z wysokim ryzykiem udarów i u tych, którzy doznali wcześniej
udaru mimo przyjmowania kwasu acetylosalicylowego (Poziom III)
4. Przy stosowaniu pochodnych tienopirydynowych
należy rozpoczynać leczenie od podawania klopidogrelu (a nie tiklopidyny), ze względu na mniejsze
działanie niepożądane (Poziom I). U chorych, leczonych już przez dłuższy okres tiklopidyną, należy
utrzymać stosowane leczenie ponieważ najcięższe
objawy niepożądane (neutropenia oraz wysypka)
występują na początku leczenia tym lekiem.
5. Chorzy, którzy nie mogą przyjmować ani kwasu acetylosalicylowego ani klopidogrelu, mogą
otrzymywać dwupirydamol retard, w dawce 2 x
200 mg/d (Poziom I)
6. Brak jest dowodów na skuteczność przewlekłego stosowania kombinacji kwasu acetylosalicylowego i klopidogrelu (Poziom IV), lub antagonistów glikoproteiny IIa/IIIb
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Antykoagulacja
Udar kardiogenny
Doustne stosowanie leków przeciwkrzepliwych z docelowym INR miêdzy 2,0 a 3,0 zmniejsza ryzyko nawrotowego udaru u chorych z migotaniem przedsionków po przebytym udarze niedokrwiennym [The
European Atrial Fibrillation Study Group, 1995].
Nale¿y tak¿e rozwa¿yæ w³¹czenie doustnej antykoagulacji u osób z innymi czynnikami ryzyka potencjalnie prowadz¹cymi do zatorowoœci kardiogennej. Pomimo braku
dowodów naukowych z randomizowanych badañ rutynowo stosuje siê antykoagulacjê u chorych po wszczepieniu
sztucznych zastawek serca. W tym przypadku zaleca siê
docelowy INR, wy¿szy ni¿ w przypadku migotania
przedsionków, wynosz¹cy od 3,0 do 4,0 [Cannegieter
i wsp. 1995]. Za wskazanie do w³¹czenia d³ugoterminowej doustnej antykoagulacji z docelowym INR miêdzy
2,0 a 3,0 mo¿na równie¿ uznaæ reumatyczne zapalenie
wsierdzia, zawa³ miêœnia sercowego, niewydolnoœæ kr¹¿enia, kardiomiopatiê, przetrwa³y otwór owalny oraz inne
ni¿ migotanie przedsionków zaburzenia rytmu serca.
Udar niedokrwienny o etiologii niezatorowej
W otwartym, randomizowanym badaniu SPIRIT porównywano skutecznoœæ 30 mg kwasu acetylosalicylowego z doustnymi antykoagulantami z docelowym INR
rzêdu 3,5 (zakres 3,0–4,0) w profilaktyce u chorych po
przebytym udarze niedokrwiennym, o przypuszczalnej
etiologii zakrzepowo-zatorowej (z wykluczeniem zatorowoœci kardiogennej) [The Stroke Prevention In Reversible Ischemia Trial Study Group, 1997]. Badanie zosta³o przedwczeœnie zakoñczone z powodu wyst¹pienia
ciê¿kich powik³añ krwotocznych w grupie otrzymuj¹cej
antykoagulanty. Wydaje siê jednak, ¿e zastosowany
w tym badaniu docelowy INR by³ zbyt wysoki i ¿e
mniej nasilona antykoagulacja mog³aby byæ korzystniejsza. Obecnie w toku jest badanie Warfarin – Antiplatelet
Recurrent Stroke Study, którego celem jest porównanie
skutecznoœci kwasu acetylosalicylowego i warfaryny
(docelowy INR w zakresie 1,4–2,8) w profilaktyce
wtórnej udaru niedokrwiennego.
Wyniki kilku badañ retrospektywnych wskazuj¹ na
skutecznoœæ antykoagulantów w profilaktyce wtórnej
udarów u chorych z nastêpuj¹cymi czynnikami ryzyka:
Blaszka mia¿d¿ycowa ³uku aorty: przeprowadzono
jedno badanie do którego w³¹czono 31 chorych z miêkk¹ blaszk¹ mia¿d¿ycow¹ w aorcie po przebytym udarze
niedokrwiennym. U 20 chorych stosowano warfarynê,
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u 7 kwas acetylosalicylowy a 4 nie otrzymywa³o leczenia profilaktycznego [Dressler i wsp. 1998]. Udar mózgu wyst¹pi³ u 3 chorych spoœród 11, którzy nie otrzymywali warfaryny. W grupie leczonej warfaryn¹ udar mózgu nie wyst¹pi³.
Zwê¿enie têtnicy w odcinku wewn¹trzczaszkowym: w
przeprowadzonym retrospektywnym badaniu, które objê³o pacjentów ze zwê¿eniami têtnic wewn¹trzczaszkowych
ryzyko wzglêdne udaru niedokrwiennego, zawa³u miêœnia
sercowego oraz nag³ej œmierci w grupie leczonej warfaryn¹ w porównaniu z grup¹ leczon¹ kwasem acetylosalicylowym by³o o 45% ni¿sze [Chimowitz i wsp. 1995].
Dolichoektazja têtnicy podstawnej: w retrospektywnej analizie obejmuj¹cej 13 pacjentów z wrzecionowatym têtniakiem têtnic krêgowych lub têtnicy podstawnej
w grupie 8 chorych leczonych warfaryn¹ nie stwierdzono udarów niedokrwiennych podczas gdy w grupie leczonej kwasem acetylosalicylowym 4 z 5 chorych zmar³o [Echiverri i wsp. 1989].
Brak wiarygodnych danych w literaturze dotycz¹cych
d³ugotrwa³ego leczenia antykoagulantami chorych z rozwarstwieniem œciany têtnicy (szyjnej lub krêgowej).

Rekomendacje
Antykoagulacja
1. Stosowanie doustnych antykoagulantów (acenokumarol, INR 2,0–3,0) jest wskazane u chorych
po udarze mózgu w przebiegu AF (Poziom I)
2. Pacjenci ze sztucznymi zastawkami serca powinni przewlekle otrzymywać antykoagulanty doustne z docelowym INR 3,0–4,0 (Poziom II)
3. Pacjenci z potwierdzoną kardiogenną zatorowością mózgu powinni otrzymywać antykoagulanty
(INR 2,0–3,0), jeżeli ryzyko nawrotu udaru jest
wysokie (Poziom III)
4. Brak jest dowodów naukowych z randomizowanych badań klinicznych, potwierdzających skuteczność antykoagulantów w prewencji wtórnej
udaru niedokrwiennego o etiologii innej niż kardiogenna; jednakże wyniki niektórych badań retrospektywnych sugerują, że leczenie to może
być skuteczne w szczególnych sytuacjach jak:
blaszka miażdżycowa łuku aorty, krytyczne zwężenie tętnicy wewnątrzczaszkowej, rozwarstwienie tętnicy zewnątrz czaszkowej oraz dolichoektasia tętnicy podstawnej (Poziom IV)
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Leczenie chirurgiczne zwężenia tątnicy
szyjnej wewnętrznej
Pomimo, ¿e endarterektomiê (CEA) wykonuje siê od
lat piêædziesi¹tych XX wieku to dopiero w latach dziewiêædziesi¹tych na podstawie wyników du¿ych badañ
randomizowanych ustalono wskazania do tego zabiegu
[Biller i wsp. 1998]. Wyniki badañ NASCET [1991] oraz
ECST [ European Carotid Surgery Trialists' Collaborative
Group, 1991] wskazuj¹ na skutecznoœæ endarterektomii
u chorych z to¿stronnym w stosunku do objawowej pó³kuli mózgu, co najmniej 70% zwê¿eniem têtnicy szyjnej
wewnêtrznej. Pomimo tego, ¿e w obu badaniach u¿ywano odmiennych metod przy okreœlaniu stopnia zwê¿enia, mo¿na zastosowaæ algorytm przeliczaj¹cy procent
zwê¿enia z jednej metody na drug¹. Stwierdzono równie¿, ¿e za pomoc¹ obu metod mo¿na z podobn¹ dok³adnoœci¹ okreœliæ ryzyko wyst¹pienia to¿stronnego, w stosunku do zwê¿enia têtnicy, udaru niedokrwiennego
[Rothwell i wsp. 1994].
W badaniu NASCET u chorych poddanych endarterektomii zmniejszenie bezwzglêdnego ryzyka to¿stronnego udaru niedokrwiennego w ci¹gu 2 lat wynosi³o 17% zaœ zmniejszenie ryzyka wzglêdnego o 65%.
W badaniu tym wykazano, ¿e nale¿y wykonaæ endarterektomiê u 6 osób, aby zapobiec wyst¹pieniu jednego udaru niedokrwiennego. Odsetek powa¿nych powik³añ zwi¹zanych bezpoœrednio z zabiegiem operacyjnym wynosi³ 5,5% (dotyczy wszystkich przypadków udaru mózgu oraz zgonów). Ograniczaj¹c analizê
jedynie do ciê¿kich udarów i œmierci odsetek ten w
wynosi³ 2,1%. Wyniki te nie uwzglêdniaj¹ ryzyka powik³añ zwi¹zanego z arteriografi¹, które wynosi 1%.
Autorzy ostrzegaj¹ przed wykonywaniem endarterektomii przy ryzyku oko³ooperacyjnym wiêkszym ni¿
2,1% ze wzglêdu na zmniejszenie korzyœci p³yn¹cych
z zabiegu. Je¿eli ryzyko oko³ooperacyjne zbli¿a siê do
10%, korzyœci p³yn¹ce z wykonania CEA spada prawie
do zera.
Pomimo, ¿e odsetek powik³añ oko³ooperacyjnych
w ECST by³ wy¿szy (7,5% zgonów, ciê¿kich udarów
mózgu oraz udarów prowadz¹cych do utrzymuj¹cej siê
przez co najmniej 7 dni niesprawnoœci) to u chorych leczonych operacyjnie stwierdzono statystycznie istotne
6,5-procentowe zmniejszenie bezwzglêdnego ryzyka
udaru niedokrwiennego. W wartoœciach wzglêdnych
zmniejszenie ryzyka wynosi³o 39%.
Wyniki przeprowadzonej ostatnio analizy danych z
NASCET wskazuj¹ na to, ¿e bezwzglêdne zmniejszenie
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ryzyka udaru niedokrwiennego w grupie leczonych operacyjnie, objawowych pacjentów ze zwê¿eniem poni¿ej
70% wynosi 6,5%. Zmniejszenie ryzyka wzglêdnego
u chorych ze zwê¿eniem miêdzy 50% a 69% leczonych
operacyjnie wynosi 29% [Barnett i wsp. 1998]. Wykazano, ¿e nale¿y wykonaæ CEA u 15 chorych aby zapobiec
wyst¹pieniu w ci¹gu 5 lat jednego udaru niedokrwiennego, to¿stronnego do zwê¿onej têtnicy szyjnej wewnêtrznej. Znaczenie CEA w profilaktyce to¿stronnego
udaru niedokrwiennego wydaje siê byæ niewielkie ze
wzglêdu na uzyskane parametry statystyczne (p = 0,045;
przedzia³y ufnoœci nak³adaj¹ce siê przy ocenie krzywych prze¿ycia). Za pomoc¹ regresji logistycznej ustalono 7 czynników zwi¹zanych z podwojeniem ryzyka
udaru mózgu oraz zejœcia œmiertelnego w okresie
oko³ooperacyjnym. Nale¿¹ do nich zamkniêcie têtnicy
szyjnej wewnêtrznej po stronie przeciwnej, zwê¿enie lewej têtnicy szyjnej wewnêtrznej, stosowanie mniej ni¿
650 mg kwasu acetylosalicylowego dziennie, brak wywiadu choroby wieñcowej lub zawa³u serca, obecnoœæ bezobjawowego uszkodzenia mózgu po stronie
zwê¿enia, cukrzyca oraz wartoœci rozkurczowego
ciœnienia têtniczego powy¿ej 90 mmHg. Autorzy badania w podsumowaniu zalecaj¹ dokonywanie oceny pod
k¹tem wszystkich czynników ryzyka przy kwalifikacji
do zabiegu chorych ze zwê¿eniem miêdzy 50% a 69%.
W obu cytowanych badaniach rozpoznanie zwê¿enia
stawiane by³o na podstawie arteriografii. Pos³ugiwanie
siê jedynie metodami ultrasonograficznymi w kwalifikacji do zabiegu operacyjnego jest kontrowersyjne [Barnett i wsp. 1995]. Jednak¿e wydaje siê, ¿e mo¿na zakwalifikowaæ chorego do endarterektomii w przypadku
zgodnoœci wyników badañ ultrasonograficznych i angiografii rezonansu magnetycznego.
Wyniki badañ nad zastosowaniem CEA u chorych
bezobjawowych nadal s¹ przedmiotem dyskusji. W najwiêkszym z przeprowadzonych badañ (ACAS) u chorych z bezobjawowym zwê¿eniem têtnicy szyjnej wewnêtrznej (powy¿ej 60%) poddanych CEA stwierdzono
zmniejszenie ryzyka wzglêdnego o 53% (w skali 5 lat)
udaru niedokrwiennego to¿stronnego w stosunku do
operowanej têtnicy [Executive Committee for the
Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study, 1995].
Jednak¿e uzyskane w grupie operowanej bezwzglêdne
zmniejszenie ryzyka by³o niewielkie (5,9% w skali 5 lat)
a zapadalnoœæ na udar niedokrwienny w grupie leczonej
zachowawczo by³a ma³a 11,0% w ci¹gu 5 lat lub 2,3 %
rocznie). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ryzyko wyst¹pienia powik³añ oko³ooperacyjnych (zgony i udary) wynosi³o w
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tym badaniu 2,3%. Podkreœlenia wymaga równie¿ fakt,
¿e wyniki 5-letnie by³y ekstrapolowane na podstawie
wyników 2-letnich, co w znaczny sposób mo¿e pomniejszaæ znaczenie uzyskanych danych.

Rekomendacje
Objawowa stenoza szyjna
1. CEA jest zalecana u pacjentów ze zwężeniem t.
szyjnej wewnętrznej (70–99%), którzy w czasie
ostatnich 180 dni doznali udaru bez ciężkiego
deficytu neurologicznego. Zalecenie to dotyczy
jedynie ośrodków z ryzykiem okołooperacyjnym
(wszystkie zgony i udary) poniżej 6% (Poziom I)
2. CEA może być wskazana u niektórych chorych
ze stenozą 50–69%, bez dużego deficytu neurologicznego. Zalecenie to dotyczy jedynie ośrodków z ryzykiem okołooperacyjnym (wszystkie zgony i udary) poniżej 6%. Podgrupa chorych, która
może odnieść największą korzyść z CEA to są
mężczyźni z niedawnymi objawami półkulowymi
(Poziom I).
3. Endarterektomia nie jest zalecana u chorych ze
stenozą szyjną < 50% (Poziom I)
4. Endarterektomia nie powinna być wykonywana
w ośrodkach o wyższym wskaźniku powikłań niż
ten zaprezentowany w badaniach NASCET i ECST
Metody obrazowania
1. Przy kwalifikowaniu chorego do endarterektomii
w zależności od doświadczenia ośrodka i możliwości technicznych, można zastępować konwencjonalną angiografię kombinacją badania USG
Doppler z angio-MR (Poziom IV)

Pomostowanie zewn¹trz – wewn¹trzczaszkowe (ECIC-Bypass)
Na podstawie du¿ego badania randomizowanego, które objê³o 1377 chorych ze zwê¿eniem lub zamkniêciem
têtnicy œrodkowej mózgu lub têtnicy szyjnej wewnêtrznej, stwierdzono, ¿e wykonanie zespolenia miêdzy têtnic¹ skroniow¹ zewnêtrzn¹ i têtnic¹ œrodkow¹
mózgu nie jest skuteczne w profilaktyce udaru niedo-

Czynniki ryzyka oraz zapobieganie
udarom mózgu

krwiennego [The EC/IC Bypass Study Group, 1985].
Konieczne s¹ dalsze badania w celu wydzielenia podgrupy chorych, u których z pomostowania zewn¹trz –
wewn¹trz czaszkowego mo¿e byæ korzystne.
Angioplastyka
Przezskórna angioplastyka jest obiecuj¹c¹ metod¹ leczenia stenozy szyjnej. Jej przewaga nad endarterektomi¹ polega przede wszystkim na skróceniu czasu hospitalizacji, unikniêciu znieczulenia ogólnego oraz zabiegu
operacyjnego, a tak¿e na mo¿liwoœci przeprowadzenia
angioplastyki w miejscach niedostêpnych chirurgicznie
takich jak na przyk³ad dystalny zewn¹trzczaszkowy segment têtnicy szyjnej wewnêtrznej. Ponadto wydaje siê,
¿e angioplastyka mo¿e byæ najskuteczniejsz¹ metod¹ leczenia w przypadku restenozy po endarterektomii [Yadav i wsp. 1996]. Na podstawie retrospektywnej analizy
du¿ych grup chorych, u których wykonano sam¹ angioplastykê lub angioplastykê z za³o¿eniem stentu ustalono,
¿e ryzyko zwi¹zane z zabiegiem jest porównywalne
z ryzykiem endarterektomii [Gil – Peralta i wsp. 1996].
Jednak¿e brak odleg³ej obserwacji oraz danych dotycz¹cych bezpoœredniego porównania z endarterektomi¹ stanowi¹ g³ówny problem. Dlatego zaplanowano
ju¿ wykonanie nowych badañ randomizowanych. W miêdzyczasie mo¿na uwa¿aæ angioplastykê przezskórn¹ za
alternatywn¹ metodê w stosunku do CEA, jedynie w ramach prób klinicznych. Dostêpne obecnie dane wskazuj¹ na porównywalne ryzyko oko³ozabiegowe angioplastyki i endarterektomii [M. Brown, doniesienie w³asne].

Rekomendacje
Przezskórna angioplastyka (PTA)
1. PTA zwężenia tętnicy szyjnej może być wykonywana u chorych z przeciwwskazaniami do CEA
(Poziom IV)
2. Szyjna PTA może być wskazana u chorych ze
zwężeniem w miejscach niedostępnych chirurgicznie (Poziom IV)
3. Szyjna PTA i wszczepienie stentu mogą być zalecane u chorych z restenozą po uprzednio wykonanej CEA (Poziom IV)
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Leczenie ostrego
udaru niedokrwiennego
Werner Hacke, Markku Kaste, Tom Skyhoj Olsen, Julien Bogousslavsky,
Jean-Marc Orgogozo w imieniu Komitetu Naukowego EUSI

Wprowadzenie
Mimo, ¿e metody stosowane w profilaktyce pierwotnej i wtórnej udaru niedokrwiennego s¹ skuteczne udary
mózgu nadal wystêpuj¹. Wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹ na to, ¿e leczenie ostrej fazy udaru mózgu,
szczególnie w oddzia³ach udarowych, jest zwi¹zane ze
znaczn¹ popraw¹ rokowania oraz znacznym zmniejszeniem œmiertelnoœci po udarze [Stroke Units Trialists'
Collaboration, 1997]. Mo¿na wyró¿niæ cztery elementy
kompleksowego postêpowania w udarze mózgu. Pierwszym z nich jest korekta oraz utrzymywanie równowagi
fizjologicznej pacjenta zak³óconej w przebiegu udaru
mózgu. Postêpowanie to jest czêsto okreœlane terminem
leczenia ogólnomedycznego. Drugim elementem jest leczenie rozmaitych zaburzeñ zwi¹zanych z patogenez¹
udaru mózgu. Ze wzglêdu na to, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹
wystêpowania udarów mózgu jest zamkniêcie têtnicy
w przebiegu miejscowego procesu mia¿d¿ycowego
b¹dŸ zatoru pochodz¹cego ze Ÿród³a proksymalnego do
miejsca zamkniêcia œwiat³a, jednym z aspektów leczenia
przyczynowego udaru mózgu jest udro¿nienie naczynia.
Ponadto, mimo braku przekonywuj¹cych dowodów
naukowych, stosuje siê postêpowanie maj¹ce na celu
ochronê neuronów przed skutkami niedokrwienia zwane
leczeniem neuroprotekcyjnym. Trzecim elementem
postêpowania w udarze mózgu jest zapobieganie i lecze-
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nie powik³añ zarówno neurologicznych takich jak
wtórne ukrwotocznienie, obrzêk mózgu z efektem masy
oraz napady drgawkowe a tak¿e powik³aniom ogólnomedycznym takich jak zaka¿enia, odle¿yny oraz zatorowoœæ p³ucna. Wszystkie wymienione elementy postêpowania w ostrym udarze niedokrwiennym s¹ szczegó³owo omówione w tym artykule. Czwarty element –
wczesna rehabilitacja po udarze niedokrwiennym – jest
omówiony szczegó³owo w pierwszym artykule tych rekomendacji.
Wstępna ocena stanu pacjenta
Przede wszystkim nale¿y odpowiedzieæ na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy to jest udar mózgu?
2. Czy istnieje zagro¿enie ¿ycia z powodu choroby
wspó³istniej¹cej?
3. Jaki to jest typ udaru?
4. Jaka jest lokalizacja anatomiczna uszkodzenia mózgu?
5. Jaka jest etiologia udaru (mia¿d¿yca du¿ych têtnic,
zatorowoœæ kardiogenna, choroba ma³ych naczyñ,
udar w obszarze tzw. ostatniej ³¹ki)
6. Jakie jest rokowanie?
Próbê okreœlenia czynników etiologicznych udaru
mózgu mo¿na podj¹æ ju¿ podczas wstêpnego badania

Prof. Werner Hacke
Universität Heidelberg
Neurologische Klinik
Im Neuenheimer Feld 400
D-69120 Heidelberg (Germany)

oceniaj¹c naczynia domózgowe w odcinku zewn¹trzczaszkowym oraz wewn¹trzczaszkowym a tak¿e badaj¹c stan uk³adu sercowo-naczyniowego. Ogólnie mówi¹c ciê¿koœæ przebiegu oraz rokowanie w udarze niedokrwiennym s¹ zwi¹zane z ciê¿koœci¹ deficytu neurologicznego oraz obecnoœci¹ lub brakiem bardzo wczesnych zmian typowych dla niedokrwienia mózgu w
obrazie tomografii komputerowej. Stwierdzenie g³êbokiego niedow³adu po³owiczego, przymusowego zwrotu
ga³ek ocznych oraz obni¿onego poziomu przytomnoœci
jest zwi¹zane ze z³ym rokowaniem.

Neuroobrazowanie
Pacjenci z ostrym udarem niedokrwiennym nie powinni byæ diagnozowani i leczeni w oœrodkach nie spe³niaj¹cych podstawowych wymogów, które zosta³y wymienione w pierwszej czêœci rekomendacji. Chorzy ci
po wstêpnej ocenie i ustabilizowaniu funkcji ¿yciowych
powinni byæ w trybie pilnym przewiezieni do oœrodków specjalistycznych (oddzia³y udarowe).
Nie ma ustalonego algorytmu wykonywania badañ
neuroobrazowych. Zazwyczaj po pobraniu krwi do badañ laboratoryjnych jako pierwsze wykonuje siê tomografiê komputerow¹ (CT) mózgu. Jest ona niezbêdna
w diagnostyce ró¿nicowej krwotoku œródczaszkowego.
Ponadto inne zespo³y chorobowe o nag³ym przebiegu
mog¹ byæ uwidocznione w CT. Nale¿¹ do nich miêdzy
innymi ropieñ mózgu, glejak, zapalenie mózgu, zakrzepica zatok ¿ylnych mózgu a tak¿e krwotok podpajêczynówkowy. Jednak¿e sama obecnoœæ tomografu komputerowego w szpitalu nie wystarcza. Wa¿na jest tak¿e
umiejêtnoœæ interpretowania bardzo dyskretnych zmian
charakterystycznych dla niedokrwienia mózgu. Umiejêtnoœæ ta jest przydatna nie tylko w kwalifikowaniu
chorych do leczenia trombolitycznego, ale równie¿
w okreœlaniu ryzyka wyst¹pienia wtórnego ukrwotocznienia, obrzêku mózgu a tak¿e przy ustalaniu rokowania. W niektórych przypadkach przed wykonaniem CT
mózgu mo¿na wykonaæ badanie USG Dopplera, je¿eli
jest ono dostêpne. Jak dot¹d, badanie rezonansu magnetycznego (MRI) nie zosta³o w³¹czone do rutynowej diagnostyki ostrego udaru niedokrwiennego. W przysz³oœci
nowoczesne techniki obrazowania MRI umo¿liwiaj¹ce
miêdzy innymi ocenê przep³ywu w naczyniach mózgwych (angiografia MRI), perfuzji tkanki mózgowej
(obrazowanie zale¿ne od perfuzji – PWI), oraz natê¿enia
obrzêku cytotoksycznego (obrazowanie zale¿ne od dy31
34
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fuzji – DWI) mog¹ znaleŸæ zastosowanie w diagnostyce
ostrej fazy udaru mózgu.

Monitorowanie parametrów życiowych
w warunkach oddziału udarowego
oraz oddziału ogólnego
U wszystkich pacjentów z udarem mózgu nale¿y monitorowaæ stan neurologiczny oraz parametry ¿yciowe
(ciœnienie têtnicze, czynnoœæ serca, ciep³otê cia³a) albo
w sposób przerywany albo ci¹g³y. Natê¿enie deficytu
neurologicznego najlepiej jest oceniaæ pos³uguj¹c siê
szeroko stosowanymi metodami oceny w postaci skal
punktowych. Ci¹g³e monitorowanie EKG jest wskazane
u pacjentów z chorobami serca w wywiadzie, zaburzeniami rytmu serca oraz z niestabilnymi wartoœciami
ciœnienia têtniczego. Korzystaj¹c z uk³adu elektrod stosowanych do monitorowania czynnoœci elektrycznej
serca mo¿na tak¿e monitorowaæ czynnoœæ oddechow¹.
Je¿eli nie ma takiej mo¿liwoœci nale¿y monitorowaæ
czynnoœæ oddechow¹ klinicznie. Ciœnienie têtnicze
mo¿na monitorowaæ za pomoc¹ przerywanego pomiaru
ciœnienia têtniczego dokonywanego za pomoc¹ automatycznie pompowanych mankietów albo w sposób ci¹g³y
za pomoc¹ urz¹dzenia do 24-godzinnego pomiaru ciœnienia têtniczego. W wiêkszoœci przypadków wystarcza
pomiar konwencjonalny. W oddzia³ach udarowych czêsto stosuje siê ci¹g³y pomiar saturacji krwi têtniczej tlenem, co pozwala na wstêpna ocenê wydolnoœci kr¹¿eniowo-oddechowej pacjenta. W niektórych przypadkach ciê¿kiego udaru mózgu stosuje siê pomiar oœrodkowego ciœnienia ¿ylnego przez cewnik wprowadzony
przez wk³ucie centralne. W ten sposób mo¿na uzyskaæ
poœrednie dane dotycz¹ce wype³nienia ³o¿yska naczyniowego, wydolnoœci serca jako pompy oraz podatnoœci
³o¿yska ¿ylnego.

Postępowanie ogólnomedyczne
w udarze niedokrwiennym
U wiêkszoœci pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym w obrazie klinicznym dominuj¹ objawy
neurologiczne. Jednak¿e stosowane leczenie oraz rokowanie s¹ uzale¿nione równie¿ od wspó³wystêpuj¹cych
w du¿ym odsetku przypadków chorób narz¹dów wewnêtrznych. Wczesne rozpoznanie i leczenie tych zaburzeñ jest bardzo istotne i mo¿e prowadziæ do zmniejsze-

Hacke/Kaste/Skyhoj Olsen/Bogousslavsky/
Orgogozo

nia liczby powik³añ w póŸniejszej fazie. Termin
„postêpowanie ogólnomedyczne” odnosi siê do strategii
postêpowania stosowanych nie tylko w leczeniu ostrego
udaru niedokrwiennego. Sk³adaj¹ siê na nie metody zapewniaj¹ce ka¿demu choremu w ciê¿kim stanie normalizacjê funkcji ¿yciowych, co daje podstawy do rozpoczêcia leczenia specjalistycznego [Hacke i wsp. 1995;
Brott i wsp. 1994]. Przyjêto, ¿e podstaw¹ leczenia udaru
mózgu jest postêpowanie ogólnomedyczne (internistyczne) [WHO Task Force on Stroke and other Cerebrovascular Disorders, 1989; Brott and Reed. 1989;
Adams i wsp. 1994; The European Ad Hoc Consensus
Group, 1996]. Sk³ada siê na nie monitorowanie i leczenie powik³añ ze strony uk³adu kr¹¿enia i uk³adu oddechowego, monitorowanie i leczenie zaburzeñ wodnoelektrolitowych oraz metabolicznych, kontrola ciœnienia
têtniczego a tak¿e czasami monitorowanie i leczenie
podwy¿szonego ciœnienia wewn¹trzczaszkowego. Do
wa¿nych elementów postêpowania ogólnomedycznego
zaliczamy tak¿e leczenie napadów drgawkowych oraz
profilaktykê zakrzepicy ¿y³ g³êbokich, zatorowoœci
p³ucnej, zach³ystowego zapalenia p³uc, innych powik³añ
zakaŸnych oraz profilaktykê odle¿yn [The European Ad
Hoc Consensus Group, 1996, 1997, 1998].
Wiêkszoœæ autorów jest zgodna co do tego, ¿e monitorowanie i odpowiednie leczenie zaburzeñ funkcji
¿yciowych stanowi podstawê wszystkich innych metod
terapeutycznych stosowanych w ostrym udarze niedokrwiennym w warunkach oddzia³u nie tylko udarowego
ale i oddzia³ów ogólnych. Z drugiej jednak strony nale¿y zdawaæ sobie sprawê, ¿e skutecznoœæ przedstawionych sposobów postêpowania w nadciœnieniu têtniczym,
hiperglikemii lub gor¹czce u chorych z ostrym udarem
niedokrwiennym nie zosta³a jak dot¹d udowodniona
w badaniach prospektywnych. Utrzymywanie stanu
ogólnego w mo¿liwie najlepszym stanie jest uzasadnione. Jednak¿e w przesz³oœci nawet tego rodzaju postêpowanie by³o uwa¿ane za kontrowersyjne. Odzwierciedleniem zmiany podejœcia do leczenia chorych z udarem
niedokrwiennym jest zmiana sposobu leczenia podwy¿szonych wartoœci ciœnienia têtniczego [Einhäupl
i wsp. 1999; Adams i wsp. 1994; Barsan i wsp. 1989].
Uk³ad oddechowy
W ostrej fazie udaru niedokrwiennego zapewnienie
odpowiedniego utlenowania krwi têtniczej oraz utrzymanie prawid³owej czynnoœci oddechowej jest podstawowym elementem postêpowania medycznego podobnie jak u chorych w stanie zagro¿enia ¿ycia. Jednak¿e
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nie ma przekonywuj¹cych dowodów z prospektywnych
badañ klinicznych na korzystne dzia³anie tlenu podawanego przez maskê w ma³ej objêtoœci minutowej u pacjentów z udarem niedokrwiennym. Wiadomo, ¿e odpowiednie utlenowanie krwi oraz stosowanie hiperwentylacji nie wywieraj¹ wp³ywu na wielkoœæ obszaru zawa³u mózgu. Postêpowanie to mo¿e mieæ jednak znaczenie w zachowaniu przemian metabolicznych w obszarze tzw. penumbry (strefa krytycznego upoœledzenia
metabolizmu oraz upoœledzenia przep³ywu krwi pomiêdzy ogniskiem dokonanego zawa³u a odwracaln¹
stref¹ niedokrwienia mózgu).
U chorych z ciê¿kim zapaleniem p³uc, niewydolnoœci¹ kr¹¿enia, rozleg³ym udarem niedokrwiennym
w obszarze unaczynienia têtnic krêgowych i têtnicy podstawnej, rozleg³ym zawa³em pó³kulowym, mi¹¿szowym
pó³kulowym udarem krwotocznym oraz u chorych
z utrzymuj¹cymi siê napadami drgawkowymi wtórnymi
do udaru niedokrwiennego mo¿e dojœæ do upoœledzenia
dro¿noœci dróg oddechowych. WyraŸne zaburzenia
czynnoœci oddechowej mog¹ czasem przybraæ postaæ
zaostrzenia przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc.
U niektórych pacjentów we wczesnej fazie udaru dochodzi do wytworzenia przecieku têtniczo – ¿ylnego. Chorzy ci wymagaj¹ podawania tlenu a tak¿e intubacji i stosowania wentylacji wspomaganej w niektórych przypadkach. U czêœci chorych z ciê¿kim udarem niedokrwiennym a tak¿e u chorych z upoœledzon¹ funkcj¹
uk³adu oddechowego nale¿y we wczesnej fazie udaru
monitorowaæ gazometriê krwi têtniczej lub poziom wydychanego dwutlenku wêgla, a tak¿e saturacjê tlenem
krwi têtniczej metod¹ pulsoksymetrii. Nale¿y pamiêtaæ
o tym, ¿e do zaburzeñ oddychania najczêœciej dochodzi
podczas snu. Ci¹g³e monitorowanie saturacji krwi têtniczej metod¹ przezskórnej pulsoksymetrii mo¿e dostarczaæ wa¿nych informacji. Nawet stwierdzenie ponad
90% saturacji krwi w ³o¿ysku obwodowym nie jest jednoznaczne z prawid³ow¹ saturacj¹ krwi w mózgu,
szczególnie w istocie bia³ej pó³kul mózgu. Poprawê natlenowania krwi têtniczej mo¿na osi¹gn¹æ podaj¹c tlen
donosowo poprzez zestaw cewników (przep³yw 2–4 litry na minutê) oraz stosuj¹c leki rozkurczaj¹ce miêœniówkê g³adk¹ oskrzeli.
W sytuacji, w której nie stwierdza siê zaburzeñ toru
oddechowego zaœ w gazometrii têtniczej odnotowano
jedynie hipoksemiê wystarcza podawanie tlenu. Natomiast w przypadku wyst¹pienia zaburzeñ toru oddechowego, ciê¿kiej hipoksemii lub hiperkapni oraz u chorych
nieprzytomnych zagro¿onych aspiracj¹ treœci przewodu
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pokarmowego do dróg oddechowych zaleca siê wczesn¹
planow¹ intubacjê. W przesz³oœci poza planow¹ intubacj¹ przed wykonaniem arteriografii lub przed zabiegiem operacyjnym wiêkszoœæ neurologów nie uznawa³a innych wskazañ do intubacji u chorych z udarem
mózgu. W ostatnim okresie podejœcie to zmienia³o siê.
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e przed zaintubowaniem pacjenta nale¿y wzi¹æ pod uwagê rokowanie, gro¿¹ce ¿yciu
choroby wspó³istniej¹ce oraz domnieman¹ wolê pacjenta i jego rodziny co do wdra¿ania sztucznych procedur
przed³u¿aj¹cych ¿ycie. Z drugiej jednak strony rokowanie dla pacjentów z udarem niedokrwiennym poddanych
intubacji nie jest tak z³e jak wczeœniej przypuszczano
[Grotta i wsp. 1995]. Ustalono, ¿e jednoroczne prze¿ycie w tej grupie chorych wynosi 30% [Steiner i wsp.
1997]. Zaleca siê natychmiastowe podjêcie profilaktyki
zach³ystowego zapalenia p³uc. U chorych z zaburzeniami po³ykania oraz upoœledzonymi odruchami pniowymi
nale¿y niezw³ocznie za³o¿yæ sondê do ¿o³¹dka.
Monitorowanie ciœnienia têtniczego i leczenie
powik³añ kardiologicznych
U chorych z udarem mózgu wyst¹pienia arytmii
wtórnych nie jest rzadkie. W ostrej fazie udaru w EKG
mo¿na stwierdziæ znaczne zaburzenia morfologii odcinka ST oraz obecnoœæ fal T sugeruj¹cych niedokrwienie
miêœnia serca [Norris i wsp. 1983]. W ostrej fazie udaru
mo¿e równie¿ dochodziæ do podwy¿szenia poziomu enzymów sercowych [Kaste i wsp. 1978]. Z tego powodu
u ka¿dego chorego z udarem mózgu nale¿y we wczesnej
fazie wykonaæ EKG. Je¿eli w pierwszym EKG nie
stwierdza siê odchyleñ zazwyczaj nie trzeba stosowaæ
ci¹g³ego monitorowania czynnoœci serca. Jednak¿e chorzy z ciê¿kim udarem niedokrwiennym, u których
stwierdza siê zaburzenia hemodynamiczne, powinni byæ
ci¹gle monitorowani i w miarê mo¿liwoœci hospitalizowani w oddziale, gdzie monitorowanie mo¿e byæ kontynuowane [Furlan, 1987].
Kolejnym istotnym elementem w leczeniu jest kontrola
wype³nienia ³o¿yska naczyniowego. Wœród leków dzia³aj¹cych inotropowo dodatnio jedynie dobutamina prowadzi
do zwiêkszenia rzutu serca bez wyraŸnego wp³ywu na
czynnoœæ serca oraz ciœnienie têtnicze. U chorych z hipotensj¹ i niewydolnoœci¹ nerek mo¿na stosowaæ dopaminê
w po³¹czeniu z dobutamin¹ w ma³ej dawce. Zwiêkszenie
rzutu serca mo¿e wp³ywaæ na zwiêkszenie regionalnego
przep³ywu mózgowego (CBF) a tak¿e perfuzji w obszarach, w których, w przebiegu niedokrwienia, dosz³o do
upoœledzenia zdolnoœci autoregulacji przep³ywu.
33
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Nie nale¿y wszystkich zaburzeñ kardiologicznych
u chorych z udarem niedokrwiennym uznawaæ za wtórne. Zawa³ miêœnia serca, w niektórych przypadkach subkliniczny, mo¿e wystêpowaæ jednoczeœnie z udarem niedokrwiennym [Kaste i wsp. 1978; Furlan, 1987]. Zastosowanie glikozydów naparstnicy jest uzasadnione jedynie w przypadkach objawowej niewydolnoœci miêœnia
serca. Zabiegi takie jak kardiowersja farmakologiczna,
elektryczna lub implantacja oraz kontrola stymulatora
serca powinny byæ przeprowadzane we wspó³pracy z internistami lub kardiologami. Podstawowym elementem
leczenia ostrego udaru niedokrwiennego jest normalizacja rzutu serca, czêstoœci pracy serca oraz utrzymanie
wartoœci ciœnienia têtniczego w górnym zakresie normy.
Pomiar oœrodkowego ciœnienia ¿ylnego nie jest rutynowo stosowany na oddzia³ach ogólnych, jednak¿e jest
przydatny ze wzglêdu na mo¿liwoœæ stwierdzenia niedoboru lub nadmiaru wype³nienia ³o¿yska naczyniowego,
które mog¹ wywieraæ niekorzystny wp³yw na ciœnienie
prefuzyjne mózgu. Docelowe wartoœci oœrodkowego
ciœnienia ¿ylnego wynosz¹ 8–10 cm H2O.
Ciœnienie têtnicze
Kolejnym bardzo istotnym elementem jest monitorowanie i leczenie zaburzeñ ciœnienia têtniczego. W przeciwieñstwie do pogl¹dów obowi¹zuj¹cych w przesz³oœci, kiedy uwa¿ano, ¿e u wszystkich chorych z ostrym
udarem niedokrwiennym nale¿y obni¿aæ ciœnienie têtnicze, obecnie, opieraj¹c siê na wynikach kontrolowanych
badañ, uwa¿a siê, ¿e leczenie nadciœnienia têtniczego
powinno byæ znacznie mniej agresywne. U wielu chorych z ostrym udarem niedokrwiennym czêsto stwierdza
siê podwy¿szone wartoœci ciœnienia têtniczego. Istotne
jest równie¿ to, ¿e autoregulacja mózgowego przep³ywu
krwi (CBF) mo¿e byæ zaburzona w obszarze rozwijaj¹cego siê zawa³u mózgu a przep³yw w obszarze penumbry jest biernie zale¿ny od wartoœci œredniego
ciœnienia têtniczego (MAP). Wyst¹pienie niedokrwienia
oraz zawa³u mózgu wskazuje na niewystarczaj¹cy
przep³yw mózgowy w porównaniu do zapotrzebowania
metabolicznego tkanki mózgowej. St¹d utrzymanie
przep³ywu mózgowego powy¿ej progu niedokrwienia
jest bardzo istotne w zapobieganiu wyst¹pienia nieodwracalnego uszkodzenia tkanki mózgowej. Uwa¿a siê, ¿e
przeciêtny œredni CBF wynosi w przybli¿eniu 55 ml/
10 g/min. U osób zdrowych CBF jest sta³y przy wartoœciach MAP od 40 do 140 mmHg. Maj¹c na uwadze
utrzymanie w³aœciwego mózgowego ciœnienia perfuzyjnego (CPP) nale¿y unikaæ sytuacji, w których dochodzi
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do spadków wartoœci ciœnienia têtniczego. U chorych
z wczeœniej rozpoznanym nadciœnieniem têtniczym docelowe wartoœci ciœnienia têtniczego wynosz¹ odpowiednio dla ciœnienia skurczowego 180 mmHg a dla rozkurczowego 100 – 105 mmHg. W pozosta³ych przypadkach
d¹¿y siê do utrzymania wartoœci ciœnienia têtniczego
nieco powy¿ej górnej granicy normy tj. 160 – 180 / 90 –
100 mmHg. Z tych wzglêdów po ostrym epizodzie niedokrwienia mózgu po¿¹dane jest wysokie ciœnienie têtnicze krwi. Oczywiœcie nie odnosi siê to do bardzo wysokich wartoœci RR. Progiem dla wczesnej interwencji
farmakologicznej s¹ wartoœci ciœnienia skurczowego powy¿ej 220 mmHg a rozkurczowego powy¿ej 120 mmHg
(w oœrodkach pó³nocno amerykañskich wartoœci te wynosz¹ odpowiednio 240 i 130 mmHg). Nawet w przypadku stwierdzenia wskazañ do w³¹czenia leczenia hipotensyjnego nale¿y unikaæ zbyt gwa³townych spadków ciœnienia têtniczego.
Wyró¿nia siê zaledwie kilka wskazañ do natychmiastowego leczenia obni¿aj¹cego RR w ci¹gu pierwszej
godziny po wyst¹pieniu objawów udaru niedokrwiennego. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi ostry zawa³ serca
(chocia¿ gwa³towne obni¿enie ciœnienia têtniczego jest
równie¿ groŸne dla chorych z zawa³em miêœnia serca),
niewydolnoœæ miêœnia serca, ostra niewydolnoœæ nerek
oraz ostra encefalopatia nadciœnieniowa. Je¿eli na podstawie obrazu tomografii komputerowej rozpozna siê inne przyczyny zachorowania ni¿ udar niedokrwienny takie jak krwawienie podpajêczynówkowe, krwotok
œródmózgowy lub krwiak nad- lub podtwardówkowy,
w takiej sytuacji mo¿na w³¹czyæ leczenie hipotensyjne.
Zastosowanie leczenia obni¿aj¹cego RR w ostrym udarze niedokrwiennym jest niebezpieczne z tego powodu,
¿e spadek MAP mo¿e spowodowaæ zmniejszenie miejscowego CBF w obszarze zawa³u mózgu. W dodatku
u chorych z udarem niedokrwiennym krzywa autoregulacji przep³ywu mózgowego jest przesuniêta w prawo to
znaczy w stronê wy¿szych wartoœci ciœnienia têtniczego
co jest wynikiem d³ugotrwa³ego wp³ywu nadciœnienia
têtniczego. Na³o¿enie siê dzia³ania leków obni¿aj¹cych
ciœnienie oraz samoczynnego spadku ciœnienia têtniczego mo¿e prowadziæ do niedociœnienia têtniczego. Tabele
1 i 2 zawieraj¹ charakterystykê œrodków farmakologicznych u¿ywanych w leczeniu nadciœnienia têtniczego
u chorych z ostrym udarem niedokrwiennym.
Nale¿y unikaæ stosowania du¿ych dawek antagonistów wapnia podawanych podjêzykowo ze wzglêdu na
du¿e ryzyko wyst¹pienia „nadciœnienia z odbicia”. W Europie nadal stosuje siê zarówno doustn¹ jak i do¿yln¹
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Tabela 1. Zalecane leczenie hipotensyjne w ostrym udarze
niedokrwiennym (pierwsze 24–48h) zmodyfikowane za
Brott i wsp. [1994] oraz Ringleb i wsp. [1998];
dostępność leków może różnić się w różnych krajach.
1. Nie należy obniżać ciśnienia tętniczego, jeżli ciśnienie
skurczowe (SBP) wynosi 180-230 mmHg a rozkurczowe
(DBP) 105-140 mmHg.
2. Jeżli SBP >220 mmHg w kilkakrotnych pomiarach, DBP
120-140 mmHg, lub obydwa jednocześnie:
a. Kaptopryl 6,25–12,5 mg p.o. lub i.v.
b. Labetalol 5–20 mg i.v.1
c. Urapidil 10–50 mg i.v. a następnie wlew i.v. 4-8 mg/godzinę2
d. Klonidyna 0,15–0,3 mg i.v. lub s.c.
e. Dihydralazyna 5 mg i.v. oraz Metoprolol 10 mg
3. Jeżli DBP >140 mmHg
a. Nitrogliceryna 5 mg i.v., następnie wlew i.v. 1-4 mg/
godzinę
b. Nitroprusydek sodu 1-2 mg i.v. (rzadko stosowany)
Należy unikać stosowania labetalolu u chorych z astmą, niewydolnością krążenia, ciężkimi zaburzeniami przewodzenia
i bradykardią
2 U pacjentów w niestabilnym stanie i wahaniami ciśnienia
tętniczego można stosować na zmianę urapidil i atenolol
1

drogê podawania leków, jednak¿e dzia³anie nifedypiny po
podaniu doustnym zazwyczaj jest bardzo gwa³towne
i zbyt silne. To samo odnosi siê do klonidyny podanej
podskórnie. W obu przypadkach czas dzia³ania leków jest
trudny do przewidzenia. Podstawowym zalecanym lekiem jest kaptopryl podawany doustnie w dawce 6,25 do
12,5 mg [Ringleb i wsp. 1998]. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej czêsto zaleca siê podawanie labetalolu (lek dostêpny jest równie¿ w krajach europejskich) do¿ylnie w dawce 10 mg, lub enalaprylu do¿ylnie.
Do rzadko wystêpuj¹cych dzia³añ niepo¿¹danych labetalolu nale¿¹ znacznego stopnia bradykardia oraz spadek
rzutu serca. Kolejny lek, który jest coraz czêœciej stosowany to urapidyl w postaci do¿ylnej. Nitroprusydek sodu
jest lekiem stosowanym z pewnych wskazañ ze wzglêdu
na nasilone dzia³ania niepo¿¹dane takie jak wyrównawcza tachykardia oraz niedokrwienie miêœnia serca. W
przypadkach izolowanego nadciœnienia rozkurczowego
czêsto stosuje siê nitroglicerynê (Europa) lub nitroprusydek sodu (w Ameryce Pó³nocnej) mimo znanego efektu
zwiêkszaj¹cego ciœnienie œródczaszkowe tych leków.
Przemiana glukozy
Wielu chorych z udarem mózgu jest obci¹¿onych cukrzyc¹. Czasami cukrzyca jest rozpoznawana po raz
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Tabela 2. Charakterystyka niektórych leków hipotensyjnych, które mogą być stosowane w ostrym udarze niedokrwiennym
(zmodyfikowane za Kaplan [1990] i Ringleb i wsp. [1998])
Dawka

Leki doustne
Antagoniści wapnia
Nifedypina1
5–10 mg s.l.
Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę
Kaptopryl
6–12,5 mg s.l.
Leki dożylne
Ośrodkowe sympatykolityki
Klonidyna

Leki naczyniorozszerzające
Nitroprusydek sodu
Nitrogliceryna
Dihydralazyna

β-blokery
Propranolol

α/β-blokery
Labetalol

α-blokery
Urapidil

Ośrodkowe sympatykolityki
Klonidyna

1

Najpierw 0,2 mg
następnie
0,1 mg/godz.
Aż do 0,8 mg

Początek
działania
minuty

Czas
działania
godziny

Działania niepożądane

5-15

3–5

Zbyt silne działanie, hipotensja

15–30

4–6

Spadek CBF w hipotonii ortostatycznej

5–15

6–8

Głęboka hipotensja, ostrożne stosowanie razem z diuretykami

0,25–10 µg/kg/min 1–5
5–100 µg/kg/min 2–5
Bolus 6,5–20 mg i.v., 1–2
następnie
1,5–7,5 mg/godz.

1–2

1–10 mg i.v.

3–6

Działania niepożądane typowe dla β-blokerów (skurcz oskrzeli, spadek rzutu serca, bradykardia)

Bolus 20–80 mg i.v., 5–10
następnie ciągły
wlew 2 mg/min i.v.

3–5

Wymioty, hipotensja związana ze zmianami
pozycji ciała, nudności, zawroty głowy

Bolus 10–50 mg i.v., 2–5
następnie wlew
9–30 mg/godz.

3

Brak poważnych działań niepożądanych

0,075 mg s.c.

3–5

Początkowo wzrost ciśnienia tętniczego, sedacja

1–2

5–10

Zdecydowanie nie zaleca się podawania antagonistów wapnia

pierwszy ju¿ po dokonaniu siê udaru mózgu. Objawy
istniej¹cej wczeœniej nietolerancji glukozy w ostrej fazie
udaru niedokrwiennego mog¹ nasiliæ siê do tego stopnia, ¿e wskazane jest przejœciowe leczenie insulin¹.
Udowodniono, ¿e podwy¿szony poziom glukozy nie
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Nudności, wymioty, skurcze mięśniowe, pocenie się, zatrucie rodankami
Tachykardia, bóle głowy, wymioty
Tachykardia, bóle głowy
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przynosi korzyœci u chorych z ostrym udarem niedokrwiennym [Pulsinelli i wsp. 1983].
W przypadku, kiedy poziom glukozy we krwi przekracza 200 mg/dl (lub 10 mmol/l) nale¿y niezw³ocznie
rozpocz¹æ podawanie insuliny. Chorym z udarem móz-
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gu nie nale¿y podawaæ do¿ylnie roztworów wêglowodanów, je¿eli nie jest znana aktualna glikemia.
W rzadkich przypadkach hipoglikemia mo¿e prowadziæ, tak jak w przypadku udaru, do wyst¹pienia ogniskowych objawów neurologicznych, które nie zawsze s¹
wtórne do napadu drgawkowego. W przypadku stwierdzenia hipoglikemii nale¿y bezzw³ocznie podaæ 10–20%
glukozê do¿ylnie, najlepiej przez wk³ucie centralne.
Ciep³ota cia³a
Udowodniono, ¿e podwy¿szona ciep³ota cia³a pogarsza rokowanie w udarze niedokrwiennym [Castillo
i wsp. 1998; Reith i wsp. 1996]. Wykazano tak¿e, ¿e infekcja jest dodatkowym czynnikiem ryzyka dla udaru
niedokrwiennego [Syrjanen i wsp. 1988] oraz ¿e u wielu
chorych infekcja rozwija siê po dokonaniu siê udaru
[Grau i wsp. 1995]. Wyniki badañ doœwiadczalnych
wskazuj¹ na to, ¿e podwy¿szona ciep³ota cia³a wp³ywa
niekorzystnie na obszar zawa³u tkanki mózgowej. Mimo
braku danych z badañ kontrolowanych potwierdzaj¹cych skutecznoœæ stosowania metod obni¿aj¹cych
ciep³otê cia³a w udarze niedokrwiennym leczenie takich
chorych wydaje siê byæ racjonalne. Zazwyczaj zaleca
siê stosowanie œrodków przeciwgor¹czkowych, takich
jak Paracetamol. W przypadku jawnego bakteryjnego
zaka¿enia dróg moczowych lub zach³ystowego zapalenia p³uc zaleca siê antybiotykoterapiê. Uwa¿a siê, mimo
braku obiektywnych danych z badañ prospektywnych,
¿e nale¿y rozwa¿yæ obni¿enie ciep³oty cia³a je¿eli przekracza ona wartoœæ 37,5OC.
Gospodarka wodno-elektrolitowa
U chorych z udarem niedokrwiennym nale¿y utrzymywaæ równowagê wodno-elektrolitow¹ w celu unikniêcia zmniejszenia objêtoœci kr¹¿¹cego osocza, podwy¿szenia hematokrytu oraz zapobiegania wyst¹pieniu
zaburzeñ w³aœciwoœci reologicznych krwi (hamowania
przep³ywu krwinek w naczyniach mikrokr¹¿enia). U
chorych z podwy¿szonym ciœnieniem œródczaszkowym
zaleca siê utrzymywanie lekko ujemnego bilansu p³ynów (oko³o 300 do 500 ml niedoboru p³ynów w ci¹gu
doby). Nale¿y codziennie monitorowaæ i korygowaæ zaburzenia elektrolitowe. Przy podawaniu do¿ylnym insuliny nale¿y pamiêtaæ o zwiêkszonym zapotrzebowaniu
na potas i stosowaæ odpowiednia suplementacjê. Niekontrolowana poda¿ p³ynów mo¿e prowadziæ do obrzêku p³uc, niewydolnoœci kr¹¿enia oraz nasilenia obrzêku mózgu. Ze wzglêdu na czêste pobieranie krwi do
badañ oraz korygowanie zaburzeñ wodno-elektrolito-
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wych konieczne jest za³o¿enie odpowiedniego dostêpu
do¿ylnego. W przypadku wskazañ do podawania du¿ych objêtoœci p³ynów, roztworów hiperosmotycznych
lub substancji dra¿ni¹cych œcianê naczynia zaleca siê
za³o¿enie wk³ucia centralnego. Przez wk³ucie centralne
mo¿na podawaæ du¿e objêtoœci p³ynów oraz roztwory
stê¿one elektrolitów pod warunkiem mo¿liwoœci
ci¹g³ego monitorowania EKG.
Ciê¿kie zaburzenia elektrolitowe zdarzaj¹ siê rzadko
u chorych z ostrym udarem niedokrwiennym. W okresie
póŸniejszym mo¿e dochodziæ do wyst¹pienia hiponatremii spowodowanej zespo³em nieprawid³owego wydzielania hormonu antydiuretycznego (zespó³ IADH) lub
nadmiernym wydzielaniem przedsionkowego czynnika
natriuretycznego (ANF) [Diringer i wsp. 1988]. W przypadku stwierdzenia zespo³u IADH postêpowaniem
z wyboru jest ograniczenie poda¿y p³ynów. Natomiast
u chorych z podejrzeniem nadmiernego wydzielania
ANF nale¿y utrzymywaæ prawid³ow¹ objêtoœæ krwi
kr¹¿¹cej [Diringer i wsp. 1988].

Rekomendacje
1. Pacjenci powinni być leczeni w oddziałach udarowych (Poziom I)
2. Regularnie należy monitorować stan neurologiczny i funkcje życiowe
3. Należy zabezpieczyć drogi oddechowe i zapewnić odpowiednie natlenowanie
4. Nie należy leczyć podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego w ostrej fazie udaru mózgu, jeżeli wartości ciśnienia nie są wybitnie podwyższone i jeśli nie ma wskazań internistycznych.
5. Należy monitorować poziom glikemii oraz ciepłotę ciała i korygować, jeżeli są podwyższone
6. Zaleca się dokładne monitorowanie i korygowanie zaburzeń elektrolitowych

¯adne z wymienionych zaleceñ dotycz¹cych postêpowania ogólnego nie zosta³o potwierdzone w kontrolowanych placebo, randomizowanych badaniach z podwójnie œlep¹ prób¹. Jednak¿e wydaje siê, ¿e udowodniona korzyœæ p³yn¹ca z hospitalizacji chorych z ostrym
udarem niedokrwiennym w oddzia³ach udarowych
mo¿e wynikaæ ze stosowania w tych oddzia³ach zaleceñ
dotycz¹cych postêpowania ogólnomedycznego. Mo¿na
to uznaæ za poœredni dowód na skutecznoœæ metod pos-
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têpowania ogólnomedycznego w ostrym udarze niedokrwiennym.
Leczenie udaru niedokrwiennego
Leczenie trombolityczne
Stwierdzono, ¿e zastosowanie rekombinowanego aktywatora plazminogenu (rt-PA) w dawce 0,9 mg/kg masy
cia³a w ci¹gu 3 godzin od wyst¹pienia ostrego udaru niedokrwiennego prowadzi do znacznej poprawy rokowania
[The National Institute of Neurological Disorders and
Stroke rt-PA Stroke Study Group, NINDS, 1995]. Rekombinowany aktywator plazminogenu zosta³ zarejestrowany
do stosowania w ostrym udarze niedokrwiennym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej. W Europie brak
jest nadal rejestracji tego leku do stosowania w ostrym
udarze niedokrwiennym. Dane z literatury wskazuj¹ na
skutecznoœæ leczenia trombolitycznego rozpoczêtego do 6
godzin od wyst¹pienia ostrego udaru niedokrwiennego
w wyselekcjonowanej grupie pacjentów [Hacke i wsp.,
1998; Wardlaw i Warlow, 1999]. Jednak¿e w randomizowanym badaniu nad zastosowaniem rt-PA w ci¹gu trzech do
piêciu godzin od wyst¹pienia ostrego udaru niedokrwiennego (ATLANTIS) nie wykazano korzystnego wp³ywu leczenia trombolitycznego na rokowanie oraz œmiertelnoœæ [Albers i wsp. 1999]. Leczenie trombolityczne
w ostrym udarze niedokrwiennym pozostaje nadal kontrowersyjnym sposobem postêpowania. Niektóre oœrodki europejskie ze wzglêdu na nieustalony stosunek korzyœci do
strat wynikaj¹cych z leczenia trombolitycznego nie bior¹
udzia³u w aktywnej promocji tego leczenia. Nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ przed do¿ylnym podaniem rtPA chorym z ciê¿kim udarem niedokrwiennym (w skali
NIH > 22 punktów), cechami tworz¹cego siê du¿ego ogniska niedokrwiennego w tomografii komputerowej (zatarcie rowków, obrzêk mózgu z efektem masy). W oœrodkach
gdzie leczenie trombolityczne jest postêpowaniem rutynowym przed rozpoczêciem leczenia rozpoznanie udaru niedokrwiennego powinno byæ postawione przez specjalistê
chorób naczyniowych mózgu a zdjêcia CT mózgu powinny byæ ocenione przez doœwiadczonego neuroradiologa.
Przed podaniem leku trombolitycznego ze wzglêdu na
du¿e ryzyko powik³añ krwotocznych nale¿y problem potencjalnych korzyœci i strat tego leczenia omówiæ z pacjentem i jego rodzin¹. Wyniki przeprowadzonej ostatnio metaanalizy obejmuj¹cej wszystkie randomizowane badania
nad zastosowaniem rt-PA dowodz¹ poprawy rokowania co
do odzyskania sprawnoœci bez jednoczesnego wzrostu
chorobowoœci i œmiertelnoœci [Wardlaw, Warlow, 1999].
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Wed³ug autorów dokonuj¹cych przegl¹dów literatury dla
Cochrane (baza danych) leczenie trombolityczne w ci¹gu
trzech przypuszczalnie do szeœciu godzin od wyst¹pienia
ostrego daru niedokrwiennego jest coraz czêœciej stosowane z dobrym skutkiem. Z drugiej jednak strony autorzy ci
uwa¿aj¹, ¿e liczba chorych w³¹czonych do randomizowanych badañ klinicznych jest zbyt ma³a i z tego powodu nie
ma wystarczaj¹cych danych aby okreœliæ, w których podtypach udaru niedokrwiennego leczenie trombolityczne
przynosi korzyœæ a w których jest ono szkodliwe. Dlatego
te¿ z powodu niewystarczaj¹cej liczby dowodów nie
mo¿na wyci¹gn¹æ ostatecznych wniosków dotycz¹cych
efektów leczenia trombolitycznego w ostrym udarze niedokrwiennym. Do¿ylne leczenie rt-PA powy¿ej 3 godzin
od pocz¹tku udaru niedokrwiennego powinno byæ prowadzone w warunkach badania naukowego lub zgodnie
z wewnêtrznym protoko³em oœrodków specjalistycznych
prowadz¹cych to leczenie.
Wykazano, ¿e do¿ylne leczenie streptokinaz¹ jest
zwi¹zane ze zbyt du¿ym ryzykiem powik³añ krwotocznych oraz ze zwiêkszon¹ œmiertelnoœci¹ oko³oudarow¹ [The Multicenter Acute Stroke Trial – Europe Study
Group, 1996; Donnan i wsp. 1995].
Ostatnio zosta³y opublikowane wyniki randomizowanego badania poœwiêconego dotêtniczemu podawaniu prourokinazy w ostrym zamkniêciu pnia têtnicy œrodkowej
mózgu. Wyniki tego badania s¹ pomyœlne – wykazano statystycznie istotn¹ ró¿nicê w rokowaniu na korzyœæ zastosowania prourokinazy. Leczenie to wymaga wykonania wybiórczej angiografii mózgowej i jest mo¿liwe do przeprowadzenia w niewielu oœrodkach [Furlan i wsp. 1999]. Zaletami dotêtniczego podawania prourokinazy s¹ bezpieczeñstwo metody oraz korzystny wp³yw na rokowanie przy
w³¹czeniu leczenia w ci¹gu szeœciu godzin od wyst¹pienia
objawów ostrego udaru niedokrwiennego. W przypadkach
ostrego zamkniêcia têtnicy podstawnej, mimo braku danych z badañ randomizowanych, w wybranych oœrodkach
czêsto stosuje siê z powodzeniem dotêtnicze leczenie rt-PA
lub urokinaz¹ [Hacke i wsp. 1988; Brandt i wsp. 1996].

Rekomendacje
Leczenie trombolityczne w specjalnych ośrodkach
1. Zaleca się podawanie rtPA dożylnie w dawce
0,9 mg/kg masy ciała (maksymalnie 90 mg), z
czego 10% w bolusie a resztę w 60 minutowym
wlewie w 3 godziny od wystąpienia udaru niedokrwiennego (Poziom I).
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2. Podawanie dożylne rtPA w ostrym udarze niedokrwiennym powyżej 3 godzin od wystąpienia objawów jest mniej korzystne, ale w niektórych
przypadkach przynosi zadowalające rezultaty
(Poziom I).
3. Nie zaleca się podawania rtPA, jeżeli nie można
dokładnie określić czasu wystąpienia objawów
udaru mózgu, dotyczy to także osób, u których
objawy wystąpiły po przebudzeniu się (Poziom III).
4. Dożylne podawanie streptokinazy poza badaniami klinicznymi jest niebezpieczne i nie jest zalecane u pacjentów z udarem niedokrwiennym
mózgu (Poziom I).
5. Brak jest danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dożylnego innych
leków trombolitycznych i z tego powodu rekomendacje dotyczące stosowania tych środków
nie mogą być wydane.
6. Leczenie ostrej niedrożności tętnicy środkowej
mózgu do 6 godzin od wystąpienia objawów za
pomocą urokinazy przynosi korzyść pod postacią
znamiennej poprawy rokowania (Poziom I).
7. W przypadku ostrej niedrożności tętnicy podstawnej można stosować leczenie dotętnicze jedynie w wybranych ośrodkach (Poziom IV).

Enzymy defibrynogenuj¹ce
Podawanie Ankrodu (enzym defibrynogenuj¹cy)
w ci¹gu 3 godzin od wyst¹pienia ostrego udaru niedokrwiennego i kontynuowanie przez 5 kolejnych dni poprawia rokowanie [Sherman, for The STAT Writers Group, 1999]. Ostatnio przeprowadzono w Europie podobne badanie z 6-godzinnym oknem czasowym, zosta³o
ono jednak zakoñczone przedwczeœnie z powodu nieskutecznoœci.

Rekomendacje
1. Podawanie Ankrodu w ciągu 3 godzin od wystąpienia objawów ostrego udaru niedokrwiennego
jest korzystne i związane z poprawą rokowania
(Poziom I).
Leki przeciwp³ytkowe
Na podstawie wyników dwóch du¿ych, randomizowanych badañ (IST, CAST), przeprowadzonych bez œle-
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pej próby wykazano, ¿e zastosowanie kwasu acetylosalicylowego w ci¹gu 48 godzin od wyst¹pienia ostrego
udaru niedokrwiennego minimalnie, ale w sposób statystycznie istotny wp³ywa na zmniejszenie œmiertelnoœci
oraz na zmniejszenie liczby nawrotowych udarów mózgu [International Stroke Trial Collaborative Group, 1997;
Chinese Acute Stroke Trial, 1997]. Nie wiadomo jeszcze, czy korzystny efekt dzia³ania kwasu acetylosalicylowegopodanej we wczesnej fazie udaru niedokrwiennego wynika z jej potencjalnego dzia³ania na niedokrwion¹ tkankê mózgow¹, czy te¿ z dzia³ania zapobiegaj¹cego wyst¹pieniu kolejnego udaru niedokrwiennego. Mo¿na równie¿ braæ pod uwagê w³aœciwoœci przeciwzapalne aspiryny, które mog¹ wp³ywaæ na ogólne
wyniki jej stosowania.
Tabela 3. Wskazania do wczesnej antykoagulacji heparyną
po ostrym udarze niedokrwiennym
1. Udar mózgu o etiologii kardiogennej z dużym ryzykiem nawrotowej zatorowości (sztuczne zastawki serca, migotanie
przedsionków, zawał mięśnia serca powikłany powstaniem skrzepliny przyściennej, materiał zatorowy w lewym
przedsionku)
2. Koagulopatie takie jak niedobór białka C i S, oporność na
APC
3. Objawowe rozwarstwienie tętnic zewnątrzczaszkowych
(szyjnych lub kręgowych)
4. Objawowe zwężenie tętnic zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych
A. Objawowe zwężenie tętnicy szyjnej wewnątrznej przed
planowaną endarterektomią
B. Narastające objawy udaru mózgu/TIA
5. Zakrzepica zatok żylnych mózgowia

Wczesna antykoagulacja
W leczeniu ostrego udaru niedokrwiennego nadal
czêsto stosuje siê wczesn¹ antykoagulacjê. Niestety ¿adne badanie przeprowadzone w przesz³oœci nie potwierdzi³o hipotezy, ¿e wczesne zastosowanie heparyny poprawia wynik leczenia ostrego udaru niedokrwiennego
oraz zmniejsza liczbê nawrotowych udarów. Wyniki badañ, w których stosowano miêdzy innymi heparynoidy
podawane drog¹ do¿yln¹ [The TOAST Publication
Committee, 1998], drobnocz¹steczkowe heparynoidy frakcjonowane podawane drog¹ podskórn¹ [Kay i wsp. 1995;
Hommel i wsp. 1998] oraz heparynê podawan¹ podskórnie [International Trial Collaborative Group, 1997]
by³y negatywne [Swanson, 1999]. Podczas gdy uzyskiwano poprawê rokowania oraz lepsze wyniki w profi-
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laktyce wtórnej udaru niedokrwiennego zyski te by³y
równowa¿one przez zwiêkszone ryzyko powik³añ krwotocznych. W ci¹gu ostatnich 10 lat nie przeprowadzono
¿adnego randomizowanego badania, w którym okreœlano by korzyœci p³yn¹ce z wczeœnie rozpoczêtego, pe³nego leczenia konwencjonaln¹ heparyn¹ w ostrym udarze
niedokrwiennym. Mimo braku dowodów naukowych leczenie to nadal jest czêsto stosowane w wielu oœrodkach. W dodatku wielu badaczy uwa¿a, ¿e heparyna nie
jest i nigdy nie bêdzie rutynowo podawana we wszystkich typach udaru niedokrwiennego. W przypadku chorych wysokiego ryzyka zatorowoœci (na przyk³ad z udarem kardiogennym w przebiegu migotania przedsionków) nale¿y przeprowadziæ osobne badania kontrolowane [Chamorro i wsp. 1999]. Dotychczas takiego badania
nie przeprowadzono i z tego wzglêdu pozosta³e wskazania do podawania heparyny w ostrym udarze niedokrwiennym nie s¹ oparte na dowodach naukowych.
W tabeli 3 przedstawione s¹ niektóre, nadal proponowane wskazania do podawania pe³nej dawki heparyny
drog¹ do¿yln¹.
Zazwyczaj zaleca siê utrzymywanie APTT na poziomie dwukrotnie wy¿szym ni¿ wyjœciowy. Heparynê nale¿y stosowaæ jedynie do momentu podjêcia decyzji
i w³¹czenia odpowiedniego leczenia zapewniaj¹cego
profilaktykê wtórn¹. Istniej¹ nastêpuj¹ce przeciwwskazania do stosowania heparyny: rozleg³y zawa³ tkanki
mózgowej (na przyk³ad powy¿ej 50% obszaru zaopatrywanego przez têtnicê œrodkow¹ mózgu), nie poddaj¹ce
siê kontroli nadciœnienie têtnicze oraz zaawansowane
zmiany w obrêbie ma³ych têtniczek mózgowych.
Hemodylucja
Zastosowanie izowolemicznej hemodylucji, która obni¿a hematokryt o 15% lub wiêcej, powoduje zmniejszenie lepkoœci krwi a przez to poprawia mózgowy przep³yw krwi. Jednak¿e w przeprowadzonych kilku du¿ych
badaniach klinicznych nie udowodniono spadku œmiertelnoœci ani stopnia niesprawnoœci zwi¹zanego ze stosowaniem hemodylucji izowolemicznej [Strand, 1992; Italian Acute Stroke Study Group, 1988; Scandinavian
Stroke Study Group, 1989]. Wyniki randomizowanych
badañ przeprowadzonych na niewielkich grupach chorych nad zastosowaniem izowolemicznej hemodylucji
by³y sprzeczne. Podsumowuj¹c mo¿na powiedzieæ,
¿e z klinicznego punktu widzenia nie udowodniono korzyœci z zastosowania hemodylucji. Ponadto mo¿liwoœæ pog³êbienia obrzêku mózgu pod wp³ywem tego leczenia nie zosta³a wykluczona.
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Leczenie neuroprotekcyjne
Nie udowodniono, ¿eby jakikolwiek œrodek o w³aœciwoœciach neuroprotekcyjnych wp³ywa³ korzystnie na
wyniki leczenia chorych z ostrym udarem niedokrwiennym. Obecnie nie zaleca siê leczenia chorych z ostrym
udarem niedokrwiennym za pomoc¹ leków neuroprotekcyjnych.

Rekomendacje
1. Nie zaleca się rutynowego stosowania heparyny
niefrakcjonowanej, heparyn drobnocząsteczkowych i heparynoidów po udarze niedokrwiennym (Poziom I).
2. Heparynę w pełnej dawce można stosować w
wybranych przypadkach takich jak migotanie przedsionków, inne źródła zatorowości kardiogennej
z dużym ryzykiem nawrotu, rozwarstwienie lub
dużego stopnia zwężenie tętnicy (Poziom IV).
3. U chorych z ostrym udarem niedokrwiennym
można podawać aspirynę w dawce 100–300 mg
na dobę nawet bez uprzedniego wykonania CT
mózgu (Poziom I)
4. Obecnie nie zaleca się stosowania hemodylucji
w leczeniu chorych z udarem niedokrwiennym
(Poziom I).
5. Brak jest obecnie rekomendacji, dotyczących stosowania leków neuroprotekcyjnych u chorych z
udarem niedokrwiennym (Poziom I).

Zapobieganie i leczenie powikłań
Wyst¹pienie ostrego udaru niedokrwiennego sprzyja powstawaniu powik³añ ogólnych takich jak zapalenie p³uc, zaka¿enie uk³adu moczowego, niedo¿ywienie oraz odwodnienie. Mo¿e tak¿e dochodziæ do
wyst¹pienia zakrzepicy ¿y³ g³êbokich oraz zatorowoœci p³ucnej. Wczesne wdro¿enie œrodków wspomagaj¹cych oraz monitorowanie funkcji ¿yciowych
mo¿e zapobiegaæ wyst¹pieniu wymienionych powik³añ. Najlepsze warunki do zrealizowania tych zaleceñ panuj¹ w oddzia³ach udarowych, gdzie chorzy
pozostaj¹ pod opiek¹ doœwiadczonego zespo³u oraz
s¹ wczeœnie uruchamiani. Unieruchomienie mo¿e prowadziæ do powstania zaka¿eñ, przykurczy oraz odle¿yn.
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Zach³ystowe zapalenie p³uc
W ostrej fazie udaru niedokrwiennego istnieje du¿e
ryzyko wyst¹pienia zach³ystowego zapalenia p³uc. Od
15% do 25% zgonów u chorych z udarem niedokrwiennym jest powik³aniem bakteryjnego zapalenia p³uc
[Silver i wsp. 1984]. Wiêkszoœæ przypadków zapalenia
p³uc jest wynikiem aspiracji treœci przewodu pokarmowego do dróg oddechowych [Horner i wsp. 1988].
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e u ponad 50% chorych
w ci¹gu kilku pierwszych dni od wyst¹pienia ostrego
udaru niedokrwiennego mo¿na wykryæ zagro¿enie aspiracj¹ za pomoc¹ videofluoroskopii – nale¿y odst¹piæ od
¿ywienia drog¹ doustn¹ do momentu wykazania
zarówno prawid³owego po³ykania przy podawaniu
ma³ych iloœci wody – jak i prawid³owego, spontanicznego oczyszczania dróg oddechowych z wydzieliny. Do
zach³yœniêcia czêsto dochodzi u chorych z zaburzeniami
œwiadomoœci, tak¿e u osób z zaburzeniami odruchów
wymiotnych lub zaburzeniami po³ykania w wyniku
uszkodzenia oœrodkowego uk³adu nerwowego (nie tylko
w wyniku udarów pniowych). W profilaktyce zach³ystowego zapalenia p³uc mo¿na stosowaæ zak³adane przez
nos sondy ¿o³¹dkowe wiedz¹c jednak, ¿e w ten sposób
nie uzyskujemy ca³kowitego i pewnego zabezpieczenia
przed aspiracj¹. Do wyst¹pienia zapalenia p³uc mo¿e
równie¿ dojœæ z powodu nieprawid³owej wentylacji
i powstawania ognisk niedodmy oraz z powodu unieruchomienia – zapalenie p³uc opadowe. Wœród metod zapobiegaj¹cych powstawaniu tego typu zapalenia p³uc
mo¿na wyró¿niæ czêste przek³adanie pacjenta w ³ó¿ku
oraz rehabilitacjê oddechow¹.
¯ywienie
U wielu chorych z udarem niedokrwiennym wystêpuj¹ zaburzenia po³ykania, które mo¿na w prosty
sposób przy ³ó¿ku pacjenta sprawdziæ za pomoc¹ ³y¿ki
wody i ma³ej kostki lodu. W przypadku podejrzenia zaburzeñ po³ykania nale¿y jak najwczeœniej za³o¿yæ sondê
do ¿o³¹dka. Sondy zak³adane przez nos s¹ wystarczaj¹ce
jedynie do krótkotrwa³ego ¿ywienia dojelitowego. Je¿eli
mo¿na przewidzieæ koniecznoœæ d³ugotrwa³ego ¿ywienia dojelitowego nale¿y we wczesnym okresie za³o¿yæ
drog¹ endoskopow¹ przezskórn¹ gastrostomiê (PEG).
Zaka¿enie uk³adu moczowego
Najczêstszym powik³aniem ostrego udaru niedokrwiennego jest zaka¿enie uk³adu moczowego. Stwierdza siê je u co najmniej 40% osób zmar³ych z powodu
udaru niedokrwiennego, ale nie jest przyczyn¹ zgonu
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[Silver i wsp., 1984]. Chorzy z ostrym udarem niedokrwiennym czêsto wymagaj¹ za³o¿enia cewnika do
pêcherza moczowego albo przez cewkê moczow¹ albo
poprzez bezpoœrednie nak³ucie nad³onowe pêcherza.
Czêsto w ostrej fazie udaru niedokrwiennego dochodzi
do zatrzymania moczu. W takim przypadku wskazane s¹
zabiegi zmierzaj¹ce do wypracowania automatyzmu
pêcherza moczowego. Wiêkszoœæ ze szpitalnych zaka¿eñ uk³adu moczowego jest powik³aniem utrzymywania cewnika w drogach moczowych. Z drugiej jednak
strony okresowe cewnikowanie lub zak³adanie cewników zewnêtrznych nie znajduje zazwyczaj zastosowania u chorych z ostrym udarem niedokrwiennym i mo¿e przyczyniaæ siê do powstawania odle¿yn. Mimo to
zaka¿enia uk³adu moczowego mog¹ wystêpowaæ zarówno u osób z za³o¿onym cewnikiem do dróg moczowych jak i u osób, które nie by³y cewnikowane. Zastosowanie cewników nad³onowych jest zwi¹zane z najni¿szym ryzykiem rozwoju zaka¿enia dróg moczowych.
Korzyœci przynosi tak¿e zakwaszanie moczu. Nie wykazano, aby okresowo powtarzane cewnikowanie zmniejsza³o ryzyko wyst¹pienia zaka¿enia uk³adu moczowego.
W przypadku stwierdzenia objawów zaka¿enia uk³adu
moczowego nale¿y niezw³ocznie rozpocz¹æ leczenie odpowiednimi antybiotykami. Nie ma wskazañ do stosowania antybiotyków w profilaktyce zaka¿eñ uk³adu moczowego.
Zatorowoœæ p³ucna i zakrzepica ¿y³ g³êbokich
Zapobieganie ostrej zatorowoœci p³ucnej jest jednym
z najwa¿niejszych elementów w postêpowaniu u chorych z udarem mózgu [Silver i wsp., 1984]. Zatorowoœæ p³ucna stanowi przyczynê a¿ 25% zgonów pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym. Z powodu
zatorowoœci p³ucnej umieraj¹ tak¿e chorzy z bardzo dobrym rokowaniem odleg³ym dotycz¹cym prze¿ycia i poprawy stanu neurologicznego. Ryzyko zakrzepicy ¿y³
koñczyn dolnych oraz zatorowoœci p³ucnej mo¿e byæ
zmniejszone poprzez wczesne uruchamianie pacjentów oraz podskórne podawanie heparyny lub heparynoidów drobnocz¹steczkowych. Jednak¿e wydaje siê,
¿e korzystny efekt takiego leczenia mo¿e byæ zagro¿ony
przez zwiêkszenie ryzyka powik³añ krwotocznych.
W profilaktyce choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych z udarem niedokrwiennym zaleca siê podawanie
niefrakcjonowanej heparyny podskórnie w niskiej dawce 7,500–10,000 j.m. co 12 godzin. U chorych unieruchomionych w celu dalszego zmniejszenia ryzyka zakrzepicy ¿y³ g³êbokich zaleca siê stosowanie pneuma-
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tycznych urz¹dzeñ uciskowych. Do typowych i czu³ych
z diagnostycznego punktu widzenia objawów zatorowoœci p³ucnej (a tak¿e zapalenia p³uc) zaliczamy dusznoœæ i ból w klatce piersiowej. Zarówno pielêgniarki
jak i lekarze powinni zwracaæ szczególn¹ uwagê na
wyst¹pienie dusznoœci i bólu w klatce piersiowej z tego
powodu, ¿e wymienione objawy stwierdza siê u 70% do
80% chorych z udokumentowan¹ zatorowoœci¹ p³ucn¹.
Codziennie nale¿y przeprowadzaæ badanie fizykalne
koñczyn dolnych, poszukuj¹c objawów zakrzepicy ¿y³
koñczyn dolnych. Alternatywnym sposobem profilaktyki jest fizykoterapia oraz stosowanie przeciwzakrzepowych poñczoch elastycznych.
Odle¿yny
Dobr¹ metod¹ zapobiegaj¹c¹ powstawaniu odle¿yn
jest czêste przek³adanie chorych unieruchomionych.
W przypadku nietrzymania moczu i ka³u nale¿y dbaæ
o higienê skóry i nie dopuszczaæ do jej zwilgotnienia.
U chorych z wysokim ryzykiem powstania odle¿yn nale¿y stosowaæ materace przeciwodle¿ynowe nape³niane
powietrzem lub ciecz¹. W przypadkach kiedy leczenie zachowawcze nie jest skuteczne nale¿y rozpocz¹æ kilkudniow¹ antybiotykoterapiê przed chirurgicznym oczyszczeniem rany.
Napady drgawkowe
W ostrej fazie udaru niedokrwiennego mo¿e dochodziæ do wyst¹pienia czêœciowych (ogniskowych) lub
wtórnie uogólnionych napadów drgawkowych. Leczeniem z wyboru jest podawanie klonazepamu (2 mg i.v.)
lub diazepamu (10–20 mg i.v.), przy braku reakcji podaje siê fenytoinê lub karbamazepinê drog¹ doustn¹ albo
do¿yln¹. W przypadku wyst¹pienia zrywañ mioklonicznych w ostrej fazie podaje siê klonazepam (w przybli¿eniu 6 do 10 mg na dobê). Nie ma dowodów na skutecznoœæ profilaktycznego stosowania leków przeciwpadaczkowych.
Pobudzenie
Wyst¹pienie pobudzenia oraz spl¹tania rzadko jest
bezpoœrednio spowodowane udarem niedokrwiennym.
Najczêœciej objawy te sugeruj¹ wyst¹pienie ogólnych
powik³añ takich jak: gor¹czka, zmniejszenie wype³nienia ³o¿yska naczyniowego i inne. Przed zastosowaniem
jakichkolwiek leków uspokajaj¹cych lub przeciwpsychotycznych nale¿y przede wszystkim skorygowaæ
przyczyny powy¿szych zaburzeñ.
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Rekomendacje
1. Zaleca się stosowanie heparyny niefrakcjonowanej lub heparyn drobnocząsteczkowych u unieruchomionych pacjentów w celu zapobiegania zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej,
należy pamiętać jednak o ryzyku powikłań krwotocznych (Poziom I).
2. Należy leczyć zakażenia bakteryjne za pomocą
odpowiednich antybiotyków. Można zapobiegać
zachłystowemu zapaleniu płuc np. poprzez żywienie chorego przez zgłębnik (Poziom IV).
3. Zaleca się wczesne uruchamianie chorych w celu zapobiegania licznym powikłaniom udaru
mózgu takim jak zachłystowe zapalenie płuc, zakrzepica żył głębokich i odleżyny (Poziom IV).
4. Zaleca się stosowanie leków przeciwpadaczkowych w profilaktyce nawrotowych napadów
drgawkowych (Poziom III).
5. Nie zaleca się stosowania leków przeciwpadaczkowych u pacjentów po udarze mózgu, u których
nie doszło do wystąpienia napadów drgawkowych (Poziom IV).

Podwyższone ciśnienie śródczaszkowe
oraz obrzęk mózgu
Obrzêk mózgu pojawia siê w ci¹gu pierwszych 24–48
godzin od wyst¹pienia udaru niedokrwiennego. U chorych w m³odym wieku z udarem niedokrwiennym obejmuj¹cym ca³e terytorium zaopatrywane przez têtnicê
œrodkow¹ mózgu obrzêk mózgu i podwy¿szone ciœnienie wewn¹trzczaszkowe mog¹ staæ siê najpowa¿niejszymi powik³aniami udaru i prowadziæ bezpoœrednio do
wklinowania i œmierci [Hacke i wsp., 1996]. Z regu³y u
tych chorych wczeœnie dochodzi do wyst¹pienia zaburzeñ œwiadomoœci, objawy wklinowania wystêpuj¹ w 2–4
dobie. Przy zastosowaniu konwencjonalnego leczenia
rokowanie co do prze¿ycia jest w oko³o 80% przypadków niepomyœlne [Rieke i wsp., 1995; Hacke i wsp.,
1996].
Leczenie farmakologiczne
Podstawowe postêpowanie maj¹ce na celu obni¿enie
podwy¿szonego ciœnienia œródczaszkowego w przebiegu udaru niedokrwiennego obejmuje u³o¿enie g³owy po-
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nad poziom pod k¹tem poni¿ej 30 stopni, unikanie
bodŸców dra¿ni¹cych, walkê z bólem oraz normalizacjê
ciep³oty cia³a (tabela 4). W przypadku wyst¹pienia objawów obrzêku mózgu z efektem masy postêpowaniem
z wyboru jest osmoterapia. W Europie lekiem z wyboru
w wielu oœrodkach jest 10% glicerol podawany zazwyczaj drog¹ do¿yln¹ (4 x 250 ml 10% glicerolu, wlewy
w ci¹gu 30–60 minut). Mo¿na tak¿e podawaæ 10% glicerol doustnie w dawce 4 x 50 ml na dobê. W Ameryce
Pó³nocnej leczenie osmotyczne rozpoczyna siê od podania mannitolu do¿ylnie w dawce 25–50 g w 20–30 minutowych wlewach co 3 do 6 godzin. Równoczeœnie nale¿y stosowaæ suplementacjê p³ynow¹ w celu utrzymania docelowej osmolalnoœci osocza pomiêdzy 300 a 320
mosm/l. Przy p³ynoterapii nale¿y unikaæ podawania roztworów hipotonicznych oraz p³ynów zawieraj¹cych glukozê. W leczeniu obrzêku mózgu w przebiegu udaru
niedokrwiennego nie stosuje siê deksametazonu ani innych kortykosteroidów. Szybkie i skuteczne obni¿enie
ciœnienia œródczaszkowego mo¿na osi¹gn¹æ podaj¹c w
bolusie krótko dzia³aj¹ce barbiturany, takie jak tiopental.
Ich dzia³anie opiera siê na zmniejszeniu wewn¹trzczaszkowej objêtoœci krwi. Dzia³anie tiopentalu jest krótkotrwa³e i pozwala jedynie na przejœciowe obni¿enie
ciœnienia œródczaszkowego na przyk³ad w przygotowaniu do zabiegu operacyjnego. Stosowanie barbituranów
wymaga monitorowania ciœnienia œródczaszkowego
oraz monitorowania zapisu EEG a tak¿e parametrów hemodynamicznych ze wzglêdu na ryzyko spadków
ciœnienia têtniczego. Przy spadku ciœnienia têtniczego
mo¿na stosowaæ aminy presyjne. Ci¹g³e podawanie barbituranów nie przynosi korzyœci i mo¿e nawet prowadziæ do wyst¹pienia d³ugotrwa³ych powik³añ [Hacke
i wsp., 1995].
Zamiast barbituranów mo¿na podawaæ roztwór buforowy zawieraj¹cy trihydroksymetyloaminometan (THAM).
Mimo stosowanego leczenia farmakologicznego czêsto
stan chorego pogarsza siê i mo¿e dochodziæ do wklinowania i œmierci, o ile nie zastosuje siê hipotermii
[Schwab i wsp., 1998] lub nie wykona siê dekompresji
chirurgicznej [Delashaw i wsp., 1990; Rieke i wsp.,
1995; Schwab i wsp., 1998]. Podobnych powik³añ
mo¿na siê spodziewaæ u chorych z rozleg³ymi zawa³ami
pó³kulowymi mó¿d¿ku, które równie¿ powoduj¹ efekt
masy [Heros, 1992; Rieke i wsp., 1993].
Hipotermia
W badaniach doœwiadczalnych udowodniono, ¿e hipotermia wywiera ochronne dzia³anie w uogólnionym
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i ogniskowym hipoksemicznym uszkodzeniu mózgu
[Busto i wsp., 1987]. Ostatnio Schwab i wsp. wykazali,
¿e zastosowanie ³agodnej hipotermii (temperatura
o
mózgu 32–33 C) jest bezpieczne. W grupie chorych leczonych hipotermi¹ wykazano znaczne zmniejszenie
œmiertelnoœci w porównaniu z chorymi leczonymi konwencjonalnie. Liczba chorych objêta badaniem by³a jednak zbyt ma³a aby wyci¹gaæ z niego jakiekolwiek wnioski. Jednak¿e metoda ta jest mo¿liwa do zastosowania
z praktycznego punktu widzenia. Zastosowanie hipotermii w ostrym udarze niedokrwiennym ma byæ przedmiotem prospektywnych badañ w kilku oddzia³ach intensywnej terapii na œwiecie.
Dekompresja chirurgiczna w zespole z³oœliwego
obrzêku pó³kulowego mózgu
Dekompresja chirurgiczna ma na celu zewnêtrzne
odbarczenie nadciœnienia œródczaszkowego spowodowanego obrzêkiem tkanki mózgowej, nie doprowadzaj¹c tym samym do ucisku struktur takich jak komora
boczna, miêdzymózgowie oraz œródmózgowie. Zmniejszenie ciœnienia œródczaszkowego ma prowadziæ do
wzrostu ciœnienia perfuzyjnego, aby w ten sposób utrzymaæ mózgowy przep³yw krwi przez naczynia kr¹¿enia
obocznego. Wszystkie te elementy mog¹ prowadziæ do
zwiêkszenia przep³ywu krwi w obszarach mózgu otaczaj¹cych ognisko niedokrwienia i w ten sposób przyczyniæ siê do ograniczenia rozleg³oœci ogniska dokonanego zawa³u. Wyniki du¿ego prospektywnego badania
(przeprowadzonego bez grupy kontrolnej) nad zastosowaniem dekompresji chirurgicznej w z³oœliwym obrzêku pó³kulowym wskazuj¹ na zmniejszenie wczesnej
œmiertelnoœci z 80% do 40%, bez zwiêkszenia odsetka
osób z ciê¿kimi deficytami neurologicznymi [Rieke
i wsp., 1995]. Zastosowanie wczesnej, to znaczny w ci¹gu pierwszych 24 godzin od wyst¹pienia udaru niedokrwiennego, dekompresji chirurgicznej mo¿e prowadziæ
do jeszcze wyraŸniejszego zmniejszenia œmiertelnoœci
[Schwab i wsp., 1998]. Ten sposób leczenia jest przedmiotem ostatnio rozpoczêtego badania wielooœrodkowego.
Zawa³ mó¿d¿ku
Dekompresja chirurgiczna jest szeroko stosowana jako metoda z wyboru w leczeniu pó³kulowych zawa³ów mó¿d¿ku z efektem masy. Jednak¿e dowody naukowe na skutecznoœæ tego leczenia nie s¹ w ¿aden
sposób bardziej przekonywuj¹ce ni¿ te dotycz¹ce leczenia z³oœliwego obrzêku pó³kulowego.
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Tabela 4. Leczenie podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego
(ICP) po udarze mózgu
1. Ułożenie głowy i górnej części klatki piersiowej pod kątem
30o ponad poziom
2. Ułożenie pacjenta w sposób zapewniający drożność żył
szyjnych
3. Należy unikać podawania dożylnego roztworów hipotonicznych i zawierających glukozę.
4. Należy utrzymywać pacjenta w normotermii i normowolemii (MAP > 110 mmHg)1
5. Osmoterapia (jeżli jest wskazana)
A. Glicerol 10% 4x250 ml i.v.
B. Mannitol 0,25-0,5 g/kg i.v. podawany w 20 minutowych bolusach 4-6 razy dziennie.
C. Utrzymywanie normowolemii i osmolalności <310–320
mmOsmol/kg
D. Można stosować Furosemid w początkowej dawce
1 mg/kg i.v.
6. Intubacja:
A. Normowentylacja (docelowe pCO2 35-40 mmHg)
7. Hiperwentylacja przynosi korzyści jako metoda wspomagająca u chorych przygotowywanych do zabiegu operacyjnego
8. Leki:
THAM (trihydroksymetyloaminometan),
Barbiturany
Leczenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego
za pomocą hiperwolemii i podwyższonego ciśnienia tętniczego jest obecnie obiektem badań

1

Do wyst¹pienia pó³kulowych zawa³ów mó¿d¿ku z
efektem masy dochodzi najczêœciej w przebiegu jednostronnego lub obustronnego zamkniêcia têtnicy tylnej
dolnej mó¿d¿ku lub obustronnego zamkniêcia têtnicy
górnej mó¿d¿ku.

Œmiertelnoœæ wœród chorych nieprzytomnych z pó³kulowym zawa³em mó¿d¿ku (z efektem masy) leczonych zachowawczo wynosi oko³o 80%. Przy zastosowaniu leczenia neurochirurgicznego œmiertelnoœæ spada do
30% [Heros, 1992; Rieke i wsp., 1993]. Tak jak w przypadku z³oœliwego obrzêku pó³kulowego zabieg operacyjny powinien byæ przeprowadzony przed wyst¹pieniem objawów klinowania. Rokowanie wœród osób,
które prze¿y³y zabieg operacyjny, jest bardzo dobre nawet wtedy, gdy operacja by³a wykonywana ju¿ po utracie przytomnoœci. Wiêkszoœæ operowanych chorych
uzyskuje w skali Barthel 85 i wiêcej punktów. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e przedstawione dane pochodz¹
z otwartych i retrospektywnych badañ, przeprowadzonych na ma³ych grupach chorych. Niestety nadal brakuje w lietraturze wiarygodnych doniesieñ z randomizowanych badañ kontrolowanych.

Rekomendacje
1. Osmoterapia jest zalecana u chorych, których
stan się pogarsza wtórnie do podwyższonego ICP
w tym także chorych z klinowaniem (Poziom IV)
2. Zaleca się dekompresję chirurgiczną i resekcję
w dużych zawałach móżdżku w razie wystąpienia
objawów ucisku pnia mózgu (Poziom III)
3. Dekompresja chirurgiczna u chorych z rozległymi
zawałami półkulowymi może być stosowana jako
zabieg ratujący życie. Chorzy którzy przeżyją
mogą funkcjonować samodzielnie mimo utrwalonych deficytów neurologicznych (Poziom III).
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